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RESUMO 

 

Considerando a atual situação logística do transporte brasileiro, busca-se rever a 
infraestrutura em outros modais de transporte que hoje é consolidada quase que 
unicamente no transporte rodoviário. Hoje no Brasil com todo o seu potencial de 
crescimento econômico, devemos ter um planejamento de investimento na 
construção de ferrovias, que promove no País o transporte intermodal, e que mostra 
ser uma excelente escolha no transporte de cargas, pelo meio ajustes e benefícios 
de cada um deles. A partir do projeto de estudos de viabilidade da Ferrovia da 
Integração de Santa Catarina, devemos unificar um estudo entre modais, e qual é o 
papel essencial para o acontecimento do transporte intermodal. Analisar a as áreas 
por onde está ferrovia passará e quais os benefícios trará para o transporte 
Catarinense. 
 
Palavras-chave: Transporte. Desenvolvimento Econômico. Estudo da Ferrovia da 
Integração. 
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ABSTRACT 

 

Considering the current situation of the Brazilian transportation logistics, seek to 
review the infrastructure in other modes of transportation that is now consolidated 
almost exclusively on road transport. Today in Brazil with all its potential for economic 
growth, we must have an investment plan in railway construction, which promotes the 
country intermodal transport, and that proves to be an excellent choice in cargo 
transportation, through adjustments and benefits of each one of them. From the 
project feasibility studies Railroad Integration Santa Catarina, we must unify a study 
of modal, and what is the essential role in the event of intermodal transport. Analyze 
the areas where rail pass is and what benefits will bring to the Santa Catarina 
transport. 
 
Keywords: Transportation. Economic Development. Integration Railroad Study. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Transporte ferroviário é projetado para ter um custo menor e ser o mais 

eficaz transporte de cargas de longo trajeto e baixo valor agregado (Principalmente 

no transporte de minério de ferro, produtos siderúrgicos, produtos agrícolas, carvão, 

entre outros). Isto é percebido na carga útil por tonelada deste modal. No Brasil, este 

tipo de transporte teve grande importância contribuição no melhoramento de fluxo da 

nossa economia e no desenvolvimento de locais que se estabeleceram ao redor das 

suas malhas ferroviárias. Isto teve um período entre 1835 até o final da segunda 

guerra mundial, após esses acontecimentos começou o descaso com a rede 

ferroviária e desde então foi deixada de lado e sucateada ao longo de vários anos. A 

partir de 1965 com a criação Grupo Executivo de Integração da Política de 

Transportes – GEIOPOT, optou-se por investimentos no transporte rodoviários, que 

é hoje o grande gargalo do transporte no Brasil (UCZAI, 2012). 

Este trabalho será apresentado um breve histórico das ferrovias no Brasil. 

Posteriormente, serão feitas análises das políticas públicas para retomada deste 

modal, através do Programa de Aceleração e Crescimento – PAC do Governo 

Federal, tendo como foco o desenvolvimento da Infraestrutura, e estimulação dos 

setores produtivos no Brasil. 

O desenvolvimento do modal ferroviário no Brasil teve forte variação ao longo 

da formação econômica do país, para facilitar o entendimento da evolução deste 

transporte a Associação Nacional de Transportes Ferroviários (ANTF, 2010) 

segregou a história ferroviária do país em seis fases, sucintamente descritas a 

seguir: 

• Fase I (1835 – 1873): período entre a Regência e o Segundo Reinado, 

início da implantação de ferrovias no Brasil, de forma bastante lenta e 

através de empresas privadas, destaca-se o nome do industrial Irineu 

Evangelista de Souza, responsável pela implantação da primeira ferrovia 

no país; 

• Fase II (1873 – 1889): abrange o Segundo Reinado, esta fase é 

caracterizada por uma expansão acelerada da malha ferroviária, através 

de empreendedores privados, estimulados pelo Governo Imperial; 

• Fase III (1889 – 1930): engloba a República Velha, ainda se observa uma 

expansão acelerada da malha, contudo o estado se vê obrigado a assumir 
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o controle de várias empresas operadoras, em dificuldades financeiras; 

• Fase IV (1930 – 1960): período que compreende a era Vargas e o pós-

guerra, marcado por um amplo controle estatal sobre empresas até então 

privadas, de modo que o ritmo de expansão ferroviária diminuiu; 

• Fase V (1960 – 1990): está situada quase que inteiramente no período do 

regime de governo militar, a malha ferroviária estava consolidada em 

apenas algumas empresas públicas, durante esta fase houve a 

erradicação de ramais tidos como antieconômicos, deu-se mais atenção a 

projetos energéticos e de caráter estratégico; 

• Fase VI (a partir de 1990) : compreende o período da Nova República e 

de maneira geral até os dias atuais, marcado pela privatização de todo o 

sistema ferroviário nacional, que ocorreu através do regime de 

concessões. 

Com tantas alterações da ferrovia, ainda assim ele é o segundo modal mais 

utilizado no país. Conforme ANTT (2010), hoje no Brasil o modal ferroviário é 

operado por empresas que contém as concessões cedidas através do Ministério dos 

Transportes. Hoje a principal atividade do modal ferroviário é o transporte de cargas. 

Este modal destaca-se pelo grande poder de transportar um elevado número 

de carga, por distâncias muito longas, com grande segurança, quando confrontado 

com o modal rodoviário. Em vários países o modal ferroviário é o mais utilizado, 

aperfeiçoando a sua eficiência e desenvolvimentos técnicos. 

O modal ferroviário, encontra-se outra vez, nos planos do governo federal por 

meio do Programa de Aceleração de Crescimento (PAC). O PAC é um programa, de 

expansão de crescimento e desenvolvimento em infraestrutura no Brasil, visando a 

estimulação produtiva, fazendo melhoramentos sociais ás várias regiões do país e 

estado. 

De acordo com o governo federal, o programa tende a melhorar o transporte 

da produção dos estados, facilitando a distribuição e exportação destes produtos, 

levando a ter um melhor saldo na Balança Comercial, entre outros atos. O PAC tem 

previsão de realização de um grande número de obras em todos os estados. 

Até 2010, em Santa Catarina, houve um investimento do PAC no valor de R$ 

23,6 milhões. Ainda temos em andamento vários processos de licitação, como a 

ferrovia da integração, designada de Corredor Ferroviário Itajaí-Dionísio Cerqueira, e 

Ferrovia Litorânea, chamada de Corredor Norte-Sul. Este estudo tem o objetivo de 
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verificar a importância que esta obra trará para o transporte de cargas da região. 

(BRASIL,2012). 

Este estudo trata exclusivamente da importância da construção da ferrovia da 

integração para o estado de Santa Catarina, dentro de um contexto de política 

nacional de transporte. Possivelmente a construção desta obra, encontrara alguns 

percalços até ser licitada, pois estamos em estudo de viabilidade, que é realizada 

pela empresa PROSUL. 

 

1.1 OBJETIVO GERAL 

  

Escrever um breve histórico das ferrovias no mundo e sua chegada ao Brasil 

e abordar fatos de política nacional e estadual, e qual a importância que o setor 

ferroviário tem para o crescimento econômico do País. Qual a viabilidade de 

instalação de um corredor ferroviário em Santa Catarina e quais melhoramentos 

apresentará para o sistema de transporte do Estado de Santa Catarina. 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Mostrar dados do sistema ferroviário, sua evolução e importância que tem 

no cenário logístico do País; 

• Apresentar a vantagem deste transporte; 

• Oferecer novas frentes de trabalho; 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

 As implantações das primeiras ferrovias Brasileiras se deram pela iniciativa, 

privada tendo como principal objetivo o escoamento de minério e produção agrícola, 

saindo do interior para os portos e grandes centros. O Brasil chegou a ter 

aproximadamente 34.200 Km de extensão ferroviária, hoje conforme dados da ANTT 

(2009), este número é de apenas 29.700 Km de extensão. As reduções destes 

números diminuem por causa de crises econômicas de alguns setores que se 

utilizavam das ferrovias, falta de investimento, falta de gestão, o que resultou na 

desativação de ramais. 

 Agora novamente as ferrovias estão sendo vistas como solução de meio de 



18 
 

transportes, com grande capacidade de reduzir custos logísticos e o gargalo no setor 

rodoviário.  A ferrovia tem capacidade de transportar grandes volumes em grandes 

distâncias a preços muito baixos, sendo muito mais atrativa para desenvolvimento 

de regiões. 

 Por isso a importância de se fazer uma avaliação mais precisas das nossas 

ferrovias, ainda que o estudo, vem a contribuir para a melhoria do sistema de 

transporte no qual está inserido, e qual é a representação para a economia do 

estado e até mesmo do País. 

 O estudo da viabilidade da ferrovia da integração de Santa Catarina é o 

principal objetivo do desenvolvimento deste trabalho, demonstrando qual a 

importância que uma infraestrutura ferroviária vai trazer para o desenvolvimento 

econômico e sustentável para o Estado e principalmente por regiões por onde 

passar, e ter as instalações dos chamados portos secos. 

 Na atual fase dos estudos de viabilidade e trajetos, encontram-se poucos 

detalhes em fase de finalização e deverá conforme cronograma a ser entregue pelas 

empresas responsáveis pelos estudos até o final 2015. Após, finalizado estes 

estudos, parte-se para de projetos e em busca de parceiros privados para a 

construção da mesma que conforme cronograma deverá ter início ao final de 2016. 

 O transporte tem grande influência na qualidade e nos preços de produtos. 

Com um novo modal ferroviário isto vai refletir em nossa economia e nos tornar mais 

competitivos. 

 

1.4 QUESTÃO DO PROBLEMA 

 

 O esboço deste tema tem como importância definir a contribuição do 

transporte ferroviário como potencial, assim contribuindo para termos uma maior 

eficiência das operações até os portos, onde, é feita a exportações dos produtos.  A 

questão é avaliar as cargas a serem transportadas através da ferrovia da integração, 

considerando a influência que a mesma trará no contexto político nacional, estadual 

e municipal em que se encontra instalado toda a malha ferroviária. 
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1.5 METODOLOGIA 

 

Este trabalho se realizou, em torno de pesquisa bibliográfica e em temas 

relacionados com o objetivo do mesmo, como Livros, revistas, TCC's, dados da 

internet. 

 Também para a busca de maior conhecimento, participei de um congresso 

sobre ferrovias, em Vitoria - ES que foi realizado na empresa VALE - Complexo 

Tubarão, entre os dias 20 e 21 de outubro de 2015, e no dia 22 uma visita técnica na 

empresa, onde tivemos acesso a várias informações sobre o funcionamento logístico 

da empresa VALE.  

 Houve várias conversas com a empresa PROSUL, em conversa com um dos 

engenheiros, da empresa ele me passou informações da situação em que se 

encontra os estudos de viabilidade da ferrovia da integração, ligação, oeste/leste. 

 No que se refere os livros, utilizei alguns para realizar as pesquisas, os quais 

terão grande utilidade na conclusão deste trabalho. 

 Houve diversos contatos com os gabinetes dos Deputados que fazem parte 

da frente parlamentar por ferrovias no Brasil e em Santa Catarina, para coletar 

informações, as quais foram prontamente atendidas. 

 Foi realizado contato com a VALEC, ANTF, os quais também disponibilizaram 

algumas informações de grande importância para a realização deste trabalho. O 

restante deste trabalho foi pesquisa e busca em sites, e trabalhos já realizados. 
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2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 REFERENCIAL TEORICO 

 

2.1.1 Histórico das Ferrovias no Mundo e no Brasil 

 

 O surgimento do transporte ferroviário está inteiramente ligado à procura da 

sociedade por transportar, rapidamente e em grande quantia de cargas. O 

crescimento com descobertas de novas terras, impulsionaram a substituição da 

tração animal pela tração mecânica.  

 O principal centro de desenvolvimento de transporte ferroviário foi a Inglaterra 

ao longo dos séculos XVIII, XIX e começo do século XX. Apareceram as primeiras 

locomotivas a vapor, conceitos para as ferrovias e suas particularidades de 

construção. 

 Em 1825, Stepherson, instalou a primeira ferrovia pública do mundo na 

Inglaterra, fazendo a ligação de Stockton a Darlington usando tração a vapor. Depois 

de um século, em meados de 1921, já haviam-se construídos 123 ferrovias privadas, 

que logo após o final da segunda guerra mundial foram transformadas e 4 grandes 

grupos estatais. A partir de 1955, tendo em vista atender a grande demanda, houve 

um plano de modernização, a ferrovia na Inglaterra teve papel fundamental no 

processo de desenvolvimento industrial.  

 Em meados de 1830, nos EUA surge a primeira locomotiva a vapor. Em 1840 

já haviam sido construídos4.500 Km de linha férrea e em 1860, 48.000 Km.  Em 

1980 no Brasil existiam aproximadamente 36.000 Km. 

 As primeiras ferrovias americanas eram de caráter puramente local e 

destinavam-se a promover o comércio regional. Mas em decorrência da expansão, 

muitas das pequenas ferrovias foram consolidadas, chegando a transformar-se em 

Transcontinentais, ligando os extremos do país. 

 Na França, a ferrovia surgiu em 1828, sendo completada em 1841 a primeira 

linha internacional, ligando Strasborg à (Suíça). Nesta época, contava a França com 

563 km de linhas. Em 1902, a rede ferroviária francesa alcançava 45.000 km. Em 

1938, o governo passa a deter 51% das ações das ferrovias existentes, formando a 

SociétéNationale de Chamins de FerFrançais (SNCF). Com destruição sofrida 
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durante a II Guerra Mundial, o País recompôs a estrutura ferroviária, usando em 

larga escala o diesel e a eletrificação. 

 A 1ª ferrovia japonesa foi inaugurada em 1872, sendo desenvolvida pela 

iniciativa privada até 1907. Em 1949 houve uma reorganização das ferrovias pública. 

Em 1960, a pequena ilha possui 20.000 km de linhas administradas pelo governo, e 

7.000 km de linhas particulares. 

 Na Rússia, a entrada de ferro surge em 1837. Na época da revolução russa 

(1917) possuía 70.000 km de estrada de ferro, sendo 25 linhas estatais e 13 

particulares. 

 O princípio das estradas de ferro no Brasil, tem ainda sua realização nos 

tempos do império, onde a Coroa decidiu trocar os muares, por meio da construção 

de ferrovias através do sistema de concessões. Neste período o Império autorizou a 

construção da estrada de ferro Rio Petrópolis que foi inaugurada pelo Barão de 

Mauá, em 1854. 

 Após a Declaração da Republica, começa o segundo momento para 

construção de outras malhas férreas, principalmente na primeira metade do século 

XX. Esta ampliação está ligada ao ciclo econômico de agronegócios, naquele 

momento de desenvolvimento vivido pelo País. Um bom exemplo disto foi a 

construção da Ferrovia da Madeira – Mamoré em Rondônia, que tinha a finalidade 

de carregar e transportar a borracha extraída na Amazônia, ETA ferrovia foi 

inaugurada em 1912. BRINA, H. L. (1983) – “Estradas de Ferro”. 

 Depois disto houve o surgimento de várias malhas ferrovias no Centro-Sul do 

Brasil principalmente no Estado de São Paulo, durante o período do café. Portanto 

nesta primeira fase era clara a implantação do sistema ferroviário, tendo como 

exclusivamente o transporte de commodities brasileiro com direção aos portos. Não 

existia a finalidade de articular o território, nem de ligar os locais mais distantes do 

grande centro. Assim se construía pequenas malhas isoladas a qual foram perdendo 

sua visibilidade econômica, obrigando o Estado comprar muitas destas a fim de 

impedir as falências e um colapso total das regiões onde estavam inseridas as 

malhas ferroviárias (DNIT, 2009). 

 Conforme Unicamp (2004), a ferrovia do Contestado tem mais de um século 

de história, em 1887, o engenheiro João Teixeira Soares projetou o traçado da 

estrada-de-ferro com 1.403 km de extensão, entre Itararé (SP) e Santa Maria (RS), 

para ligar as províncias de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul 
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pelo interior, possibilitando a ligação da então capital Federal (Rio de Janeiro) às 

regiões fronteiriças do Brasil com a Argentina e o Uruguai. 

  Em Santa Catarina, a ferrovia atravessaria o Meio-Oeste, na sua parte mais 

estreita, entre os rios Iguaçu (ao Norte) e Rio Uruguai (ao Sul) marginando o Rio do 

Peixe em 3/4 da sua extensão, assim cortando o território conhecido como 

"Contestado", na época objeto da Questão de limites Paraná - Santa Catarina 

(UNICAMP, 2004). 

 Em 1907 teve início a construção dos 50Km, do trecho no território 

Contestado, de Porto União em direção ao Sul, suspensa em 1908. Pela demora, 

neste ano, a Cia São Paulo - Rio Grande recebeu ultimato do governo federal para 

concluir toda a extensão até o Rio Uruguai, em dois anos, sob pena de perda da 

concessão (UNICAMP, 2004). 

 Em 1908, o empreendedor norte-americano Percival Farquhar assumiu a 

concessão, integrando a Companhia Estrada de Ferro São Paulo - Rio Grande à 

holding Brazil Railway Company. Esta mesma holding havia criado a Southem Brazil 

Lumber & Colonization em Três Barras, para a exploração da madeira Floresta da 

Araucária na região (UNICAMP, 2004). 

 A empresa contratou o engenheiro Achilles Stenghel para a ousada 

empreitada, e este chamou mais 4.000 homens, assim tendo sido recrutado um total 

de 8.000 trabalhadores em todo o País e, inclusive, no exterior, que distribuídos ao 

longo dos 372 quilômetros do traçado (UNICAMP, 2004). 

 O primeiro trecho, com 103Km entre Porto União e Taquaral Liso, passando 

pelas estações de São João (Matos Costa) e de São Roque (Calmon), foi 

inaugurado em 3 de abril de 1909 pelo Presidente da República, Affonso Augusto 

Moreira Penna, no local onde foi construída a Estação Presidente Penna 

(UNICAMP, 2004). 

 A 1ª de maio de 1910 foi inaugurada as estações de Rio Caçador (Caçador), 

de Rio das Antas, de Rio das Pedras (Videira) e de Pinheiro Preto. Em 1ª de 

setembro deste ano, inauguraram-se as estações de Rio Bonito (Tangará), Barra de 

São Bento (Luzerna) 3 de Herval (Herval d' Oeste e Joaçaba). A 20 de outubro, foi 

aberta a estação de Rio Capinzal (Capinzal e Ouro) e no dia 29 do mesmo mês as 

estações de Rio do Peixe (Piratuba e Ipira), Volta Grande e Rio Uruguai. No outro 

lado do rio, a estação de Marcelino Ramos foi inaugurada a 29 de outubro 

(UNICAMP, 2004).  
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 De acordo com os termos da concessão, a empresa ganhou do governo um 

total de 15,894 Km² de terras, que deveria vender a título de colonização. Pelo 

trecho catarinense no Contestado, A EFSPRG recebeu 6.696 Km² de terras 

equivalentes a 276.694 alqueires (UNICAMP, 2004). 

 Depois da guerra do contestado e depois da assinatura do acordo de limites 

entre Paraná e Santa Catarina, em 1917 foram retomados os planos de colonização, 

desta vez por intermédio de empresas colonizadoras (gaúchas) particulares, que 

compraram da Cia. EFSPRG grandes áreas e as dividiam em colônias (UNICAMP, 

2004). 

 As terras, na grande maioria, foram ofertadas e vendidas a colonos italianos, 

alemães e poloneses das colônias velhas do Rio Grande do Sul, já descendentes 

dos imigrantes pioneiros. Estes egressos realizaram o fluxo migratório, em levas que 

se estenderam até por volta de 1940. Nas sedes destas colônias, a partir das 

estações ferroviárias, nasceram as vilas de São João (Matos Costa), Calmon, Rio 

Caçador e Santelmo (Caçador), Rio das Antas, Perdizes e Vitória (Videira), Pinheiro 

Petro, Rio Bonito (Tangará), Bom Retiro (Luzerna), Herval d'Oeste, Barra Fria 

(Lacerdópolis), Rio Capinzal (Capinzal), e Ouro, Rio do Peixe (Piratuba) e Ipira, hoje 

importantes cidades do Meio-Oeste (UNICAMP, 2004). 

 Em 1998, a Ferrovia Sul Atlântico S/A foi transformada em América Latina 

Logística S/A - ALL, empresa que, desinteressando-se economicamente pela 

exploração do trecho, suspendeu o tráfego de trens e desativou a linha Sul. No ano 

de 2002, a linha Sul, entre os rios Iguaçu e Uruguai revelou-se totalmente 

abandonada pela ALL (UNICAMP, 2004). 

 

2.1.2 Aspectos Econômicos e Sistema de Transportes  

 

Para Rodrigues (2009), uma da mais importante coluna da economia 

moderna é a probabilidade de movimentação de produtos e indivíduos, ou seja, o 

transporte. Por causa desta capacidade de movimentar pessoas e produtos, 

utilizando vários meios de transporte, que podem ser mais ou menos eficientes, a 

economia pode ser afetada. Esta relação pode ser influenciada por conta dessa 

habilidade em mover pessoas e mercadorias fazendo uso de diferentes modos de 

transporte, que podem ser mais eficientes ou não. Pois esta última tem suas 

relações influenciadas pelo formato de transporte utilizado, e como é feito como os 
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movimentos de transporte, se em setor local ou de longa distância, também deve-se 

avaliar o objetivo do mesmo se possui capacidade para o transporte. 

De maneira geral, deve levar em consideração a geografia duma nação, nota-

se que existe um maior desenvolvimento econômico das regiões mais próximas ao 

litoral, nestes locais existe um agrupamento de cidades mais desenvolvidas, já no 

interior, se mantém o setor produtivo, afirma BALLOU (2006). Este, explica que isso 

deve-se porque as regiões do interior encontram-se mais distantes dos grandes 

centros, tendo com isso maiores problemas em fazer o transporte de seu progresso, 

tendo maiores dificuldades em transportar sua fabricação, bem como os insumos 

necessários ao desenvolvimento da mesma. 

 

Basta comparar a economia de uma nação “desenvolvida” com uma “em 
desenvolvimento” para constatar a importância dos transportes na criação 
de um alto nível de atividade econômica. São características da nação em 
desenvolvimento a ocorrência da produção e do consumo em áreas 
geograficamente próximas, (...). Com o advento de serviços de transporte 
relativamente baratos e de fácil acesso, a estrutura inteira da economia 
muda, tornando-se parecida com a das nações mais desenvolvidas 
(BALLOU, 2006, p. 149). 

 

A citação do autor aponta a necessidade de um melhor planejamento, e um 

sistema de transporte mais competente para o crescimento e desenvolvimento. 

Planejar a construção de um sistema de transporte competente, para o 

desenvolvimento da nação. O próprio enfatiza que se tivermos um sistema de 

transporte adequado este contribui para avivar a concorrência de negócio, 

permitindo a ampliação de economias em escalas na produção, e atuando no 

sentido de suavizar preços de artigos e produtos. 

 

2.1.3 Economia dos Transportes 

 

 A ampliação dos meios de transportes admite uma maior concorrência entre 

os produtos, que são produzidos em locais distantes, venham a ser comercializados 

em diferentes outros locais. Promovendo assim uma grande variedade de produtos e 

maior concorrência entre os disponíveis no local. No entanto para que isso se torne 

transitável necessitamos de um meio de transporte de baixo custo. 

 Precisamos de um meio de transporte, barato e com característica, que 

estimule diretamente e indiretamente, na economia do transporte dos produtos. Tem 
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que se levar em consideração aspectos de economia dos transportes, que são os 

proveitos externos da região e passam a ter consequência de estabilização sobre os 

produtos similares com eles disponíveis no mercado (BALLOU,2006). 

 Existe mais de alternativa de transportes, e é essencial que seja feita uma 

escolha do sistema correto que é a determinação do melhor meio de modal a ser 

utilizado. Conforme Valente (1977), essa preferência precisa, se levar em conta a 

importância e características da carga, do tipo de transporte, locais de rotas. 

Também é preciso analisar todas as possibilidades das economias de escalas e os 

diversos preços no tipo do transporte selecionado. 

 A determinação do modal leva-se em conceito benfeitoria e as características 

exclusivas do modal concorrente e do modo que se oferecerá ao melhor custo 

benefícios, segundo Valente (1997). 

 

2.1.4 Os Tipos Modais  

 

 O modal rodoviário no Brasil é o mais usado, centralizando aproximadamente, 

96% no transporte de passageiro e próximo dos 60% em carregamento de cargas, 

versus apenas 21% nas ferrovias e 18% nas hidrovias, como mostrado na figura 1. 

Demasiadamente o modal rodoviário se torna mais caro, e sofre influência de vários 

gastos como: seguros de veículos e das cargas, encargos, conservação, diminuição 

do valor do bem, preços altos dos pedágios (VALENTE, 1997). 

 As ferrovias no Brasil tiveram seu início caracterizado pela construção da 

estrada de ferro entre a Baia de Guanabara situada no Rio de Janeiro ao Sopé da 

Serra da Estrela a caminho de Petrópolis, com uma extensão aproximada de Quinze 

(15) quilômetros. Após, estes períodos foram instalados outras ferrovias com a 

principal intenção de escoamento do café, até o porto de Santos- SP. Até 1920 

houve uma grande expansão das ferrovias de maneira muito rápida, mas depois 

disso houve um período de estagnação, que a partir de 1940 vários trechos 

ferroviários fossem paralisados, devido a problemas financeiros do País em atualizar 

e conservar as malhas ferroviárias para não entrarem em ação de sucateamento. 

 Em 1980, foi instalada a ferrovia “Carajás” com intuito de recuperação do 

sistema e para escoar o minério de ferro até o porto de São Luiz no Maranhão. Já na 

entrada da década de 90, começou as privatizações do transporte ferroviário de 

cargas, que passa a ser administrado por empresas concessionárias que voltam a 
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investir na melhoria das malhas. No transporte ferroviário o custo de circulação de 

mercadorias é menor, e não se tem o risco de engarrafamentos, a capacidade de 

carga é muito maior. O fator determinante para o baixo número de ferrovias no Brasil 

é o alto valor de investimento para construção de uma malha ferroviária competitiva. 

(ANTF, 2010). 

 Também temos no Brasil o transporte hidroviário que perde somente para o 

transporte aero de cargas. Em comparação com países desenvolvidos este meio de 

transporte está muito à frente do transporte rodoviário e ferroviário por ser muito 

mais barato. Embora tenhamos grandes bacias hidrográficas às hidrovias são 

poucas utilizadas.  

Outra alternativa poderiam ser os dutos, que poderiam vir a diminuir a 

grande movimentação de cargas nas rodovias, colaborando com a desobstrução na 

malha rodoviária. Temos vários produtos que poderiam ser conduzidos por dutos de 

maneira mais competente e seguro. Os dutos possuem vida longa, e muita pouca 

manutenção, o maior problema está no custo de implantação do mesmo. O Brasil 

tem três complexos de dutoviários são: 

• Gasoduto Guamaré (RN); Pacém (CE); com aproximadamente 377 Km; 

• Gasoduto Brasil/Bolívia com aproximadamente 2000 Km; 

• Gasoduto Pilar (AL) Cabo (PE) com 194 KM. 

OS dutos são divididos para transporte de: 

• Oleodutos; 

• Minerodutos; 

• Gasodutos. 

Para maior proteção, contra acidentes e vandalismo estes podem ser 

subterrâneos (CONECTLOGISTICA, 2014). 
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Gráfico 1- Matriz de transporte de cargas no Brasil 

 
Fonte: FLEURY, 2009. 

 

2.1.5 O Futuro do modal ferroviário no Brasil 

 

 O transporte ferroviário, mesmo com sua conhecida capacidade para 

transporte de grande quantidade de mercadorias, por meio de longas distâncias, 

necessita ainda de expressivos investimentos. A regulamentação do setor e a 

limitada flexibilidade da malha são ainda elementos que complicam sua 

competitividade, sobretudo em relação ao transporte rodoviário (CNT, 2014). 

 Independentemente dos desenvolvimentos efetuados no transporte 

ferroviário, e dos decorrentes ganhos obtidos em segurança e eficiência e no 

aumento da demanda nos últimos anos, ainda há muito a ser feito no setor (CNT, 

2014). 

 Com o crescimento do agronegócio, o Brasil terá que investir cada vez mais 

em infraestrutura de transporte de carga, se quiser ser mais competitivo no mercado 

externo.O Brasil é um país com uma imensa extensão territorial e está perdendo em 

relação a outros países desenvolvidos ou que também possuem grande dimensão 

territorial, pois os mesmos investem pesadamente no setor ferroviário, conforme 

mostra a figura 2 a seguir: 
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Gráfico 2  - Matriz de transporte de cargas no Mundo 

 
Fonte: Ministério dos Transportes 

 
 

Podemos ver que países com grande extensão territorial as ferrovias 

representam cerca de 43% da matriz de transportes, na Rússia esse percentual 

quase dobra, representando assim 81% de participação do modal ferroviário meio de 

transporte possui suas particularidades e vantagens, dependendo do volume da 

carga e a distância a ser percorrida. O modal ferroviário já se mostrou como sendo o 

mais eficiente para longas distâncias e grande quantidade de cargas, principalmente 

para escoação da produção de minério e do agronegócio. A figura 3 abaixo mostra 

exatamente a diferença entre a quantidade transportada através da rodovia com 

caminhões e pela ferrovia (CNT, 2014). 

 

Figura 1 - Competitividade comparada 

 

Fonte: Log-in Logistica,2015 
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 Conforme demonstrado na figura 2, é necessário que o Brasil comece a 

investir em ferrovias, pois sua capacidade de transporte é maior e isso aliviaria 

sensivelmente o trânsito de caminhões enfrentado nos últimos anos em diversas 

cidades. 

O governo já criou diversos programas para desenvolvimento de novas 

ferrovias ou modernização das existentes, como o PAC (Programa de Aceleração do 

Crescimento), que deverá investir R$ 54,72 bilhões conforme dados do IPEA 

(Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) e o PIL (Programa de Investimento em 

Logística) do qual prevê investimentos de R$ 99,6 bilhões. Apesar de todos os 

programas existentes muitas vezes esses projetos ficam apenas no papel ou a 

construção vem se arrastando por anos, a exemplo da ferrovia Transnordestina a 

qual a obra começou em 2006 e a previsão era que concluísse em 2010, porém não 

foi o que aconteceu, além do atraso as obras foram paralisadas e abandonadas em 

setembro de 2013 quando o contrato entre a concessionária Transnordestina 57 

Logística S/A e a construtora Odebrecht foi rescindido. Após diversos entraves o 

prazo foi estendido para setembro de 2016 (CNT, 2014). 

 

2.1.6 Modal Rodoviário 

 

 As características fundamentais do sistema rodoviário são dito de “porta em 

porta” sempre usando distancias curta, que de acordo com suas particularizações 

tem a transportar mercadorias ou produtos acabados ou sem acabamento, e na 

maioria das vezes cargas de pequeno porte se confrontada com a do modal 

ferroviário. A extensão da viagem deve ser de aproximadamente 480 km em 

caminhões de transportadoras e de mais ou menos 280 km com veículos de frota 

própria. A vantagem é que a entrega é tida como confiável, em razão da provável 

agilidade (BALLOU, 2006). 

 Atualmente em torno de 60% do transporte de cargas é feito pelas rodovias, 

mesmo sendo um modal menos produtivo em relação a outros, em termos de 

carga/hora. Isto acontece pelo elevado custo de mão de obra neste tipo de modal 

(VALENTE, 2008). 

 O modal rodoviário acontece de duas formas, privada e pública. Segundo 

BALLOU (2006), o transportador público revende serviços a todos os embarcadores 
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e tem mor matização e regulamentação econômica e de segurança, decididos por 

agências governamentais.  

Quanto ao transporte privado, serve unicamente aos seus referentes 

interesses. Este autor nos dá o entendimento que o transporte rodoviário e 

ferroviário, embora tenham diferenças, também tem forte concorrência no transporte 

de várias mercadorias. O que mais se evidência diante das distinções é a 

competência do modal ferroviário em relação a rapidez e a flexibilidade do modal 

rodoviário. 

 

Quadro 1  - Vantagens e desvantagens decorrentes da utilização do modal 

rodoviário para transportes de cargas 

Vantagens  Desvantagens  
Maior disponibilidade de vias de acesso Maior custo operacional e menor 

capacidade carga 
Possibilita o serviço porta a porta Nas épocas de festas, provoca 

congestionamentos nas estradas. 
Embarques e partidas mais rápidos Desgasta prematuramente a 

infraestrutura da malha rodoviária. 
Favorece os embarques de pequenos 
lotes 

Risco constante de acidentes fatais com 
vitimas 

Facilidade de substituir o veículo em 
caso dequebra ou acidente 

Maior custo para substituir o veículo 
efetuado o transbordo da carga. 

Maior rapidez de entrega Gera congestionamentos nas grandes 
cidades. 

Fonte: Paulo Ambrósio Rodrigues (2011, p.54) 

 

    Figura 2  - Situação do transporte rodoviário 

 

Fonte: Transporte-rodoviário 2015.  
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2.1.7 Modal Ferroviário 

 

Figura 3  - Transporte ferroviário é ideal para mercadorias pesadas que necessitam 

percorrer longas distâncias 

 

Fonte: ANTF, 2015. 

 

 Transporte ferroviário é o realizado sobre linhas férreas para transportar 

pessoas e mercadorias conforme mostra figura 5. As mercadorias transportadas 

neste modal são de baixo valor agregado e em grandes quantidades como:  

• Minério; 

• Produtos agrícolas; 

• Fertilizantes; 

• Carvão; 

• Derivados de petróleo. 

 Uma característica importante da linha férrea é a bitola que tem como 

definição a distância entre os trilhos de uma ferrovia. No Brasil, existem variedades 

de bitolas sendo as mais usadas os tipos de bitola:  

• Métrica (1,00m); 

• Padrão (1,43m); 

• Larga (1,60m); 

• Mista.  
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 Destaca-se que grande parte da malha ferroviária do Brasil está concentrada 

nas regiões sul e sudeste com predominância para o transporte de cargas 

(MINISTERIO DOS TRANSPORTES, 2014) 

 O modal ferroviário tem seu valor reconhecido em diversos países, 

conforme BOWERSOX (2001), em alguns países desenvolvidos como por exemplo 

nos EUA a ferrovia detém a maior quantidade tonelada/quilometro neste modal. As 

vantagens que este modal, é ideal para grandes quantidades de carga, baixo custo 

para grandes distâncias, bons para produtos de baixos valores e alta densidade, 

poucos afetado pelo tráfego e bons fatores ambientais (BOWERSOX, 2001). 

O transporte ferroviário tem importância consideravelmente reconhecida em vários 

países do mundo, conforme BOWERSOX (2001), as ferrovias nos EUA têm a maior 

quantia de quilômetros/toneladas no setor cargas/transportes. O modal ferroviário 

tem grande capacidade de transportar grandes quantias de modo econômico e 

freqüente. O autor defende que o transporte ferroviário é mais seguro, barato e 

sustentável (BOWERSOX, 2001). 

 Para RODRIGUES (2009), a importância para a economia de setor de 

transporte tem que ser avaliada sob as perspectivas microeconômica e 

macroeconômica. Na macroeconômica, o transporte é associado à produção, o que 

intervém na renda da economia do País, ou consistem que as contas de transportes 

intervêm no PIB. 

 O autor também pondera que em relação à microeconomia o transporte é 

unido a custos de consumidores, produtores e produção. Tendo em vista está visão, 

a determinação do tipo de transportes e infraestrutura deve ser analisa para cada 

setor econômico. O transporte pode chegar a ter representatividade de até 4% de 

custo em cada unidade de produto na indústria transformadora. 

 Todas as consequências na economia do País dependem da preferência na 

concepção do modal de transporte escolhidos, que por sua vez, também é 

constituído entre a afinidade demanda e oferta por transportes. Abaixo mostramos 

na figura 6 a distribuição de nossa malha ferroviária. 
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Figura 4 - Distribuição ferroviária nacional 

 
Fonte: ANTT, 2015 

 

 Nos próximos anos deverá ter haver um aumento no volume de cargas que 

serão transportados pelo setor ferroviário. Isto significa a diminuição de caminhões e 

um aumento do PIB anual em aproximadamente R$ 15 bilhões ano, fato este que 

teremos uma melhoria de conservação das rodovias, e menor emissão de poluentes 

para atmosfera (ANTT 2010). 

 

2.1.7.1 Desvantagens do modal 

 

 Serviços e horários pouco flexíveis; pouco competitivo para distancias 

curtas e cargas pequenas; grande dependência de outros transportes; pouco 

flexível, só de terminal em terminal, elevados custos de movimentação de carga e 

descarga. São graves, grandes e vários os problemas herdados da época pré-
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desestatização. Obsolescência e precariedade das vias permanentes, elevado 

número de pontos críticos das linhas, que estão normalmente na transposição de 

centros urbanos. Invasão populacional da faixa de demônio e uma interligação 

deficiente com as zonas portuárias. Isso tudo resulta em elevado tempo de transito e 

baixa capacidade transportada por eixo. 

 É muito evidente o total desequilíbrio entre a demanda e a oferta de 

transporte, principalmente na disponibilidade de vagões e locomotivas. Esse 

desequilíbrio fica mais acentuado e bem maior no caso do agronegócio, 

principalmente na ocasião das safras. 

 Existe ainda, mesmo depois de tanto tempo, uma indefinição quanto à 

responsabilidade sobre o investimento na via permanente concedida. Ao mesmo 

tempo, as metas de produção, que foram determinadas nos contratos de concessão, 

não têm sido eficientes como instrumento de interesse ao investimento em material 

rodante e em melhoria da via permanente (CNT, 2013). 

 

2.1.7.2 Vantagens do modal 

 

• Grande capacidade no transporte de cargas e passageiros 

• Muito mais econômico que o rodoviário 

• Possui diversas opções energéticas (Vapor, diesel, elétrico) 

• Menos poluente e consome menos recursos 

• Material rodante de longa duração 

• Trens modernos podem atingir grandes velocidades 

• Estimula o desenvolvimento das indústrias de base 

• Meio de transporte regular, confortável e seguro. Com baixo índice de furto, e 

acidentes em relação ao modal rodoviário. 

• Reduzido impacto ambiental. 

• Permite viagens rápidas (comboio de alta velocidade). 

• Econômico no transporte de mercadorias pesadas e volumosas a  medias e 

longas distâncias (minerais, carvão, cereais, automóveis, etc (CNT, 2013). 
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2.1.7.3 Desafios do transporte ferroviário 

 

• Recuperar a imagem e confiabilidade do sistema; 

• Modernizar a infraestrutura como os traçados atuais das malhas, a fim de 

reduzir seus custos fixos; 

• Atuar em carga com maior valor agregado; 

• Aumentar a abrangência geográfica da malha; 

• Aumentar a atuação no transporte intermodal; 

• Solucionar problemas de uso do solo ao longo das linhas (adensamentos 

urbanos, ocupação irregular, etc.) 

• Abaixo na figura 5 a situação do transporte ferroviário e na figura 7 o mapa 

desejável, que significa um grande desafio para o Brasil (CNT, 2013). 

 

Figura 5 - Situação do Transporte Ferroviário 

 

Fonte: ANTT, 2015 
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Figura 6 - Mapa ferroviário desejável 

 

Fonte: uol.com, 2015 

 

 

2.1.8 Transporte Intermodal de Cargas 

 

 Este tipo de transporte faz referência a uma operação que acaba envolvendo 

dois ou mais modais de transporte, de onde cada modal lança seu documento e tem 

responsabilidade pelo serviço que presta. Na figura 8 mostra-se o ciclo da 

intermodalidade (PORTOGENTE, 2015). 

 

2.1.8.1 Conceitos de intermodalidade  

 

 O Transporte intermodal representa a circulação de produtos que se utiliza de 

dois ou mais modos de transporte, em manejar os produtos mos intercâmbios de 

modo. A intermodalidade obedece a uma norma em que se utiliza dois ou mais 

meios de transportes, que intervém no movimento de produtos de uma forma 

agregada (PORTOGENTE, 2015). 
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 A combinação de transportes é um conceito aproveitado para instituir a 

intermodalidade, de onde a maioria do trajeto é feito por comboio, ou por via 

marítima e, o menos possível por rodovia, sendo este modal utilizado apenas na 

coleta e na entrega. As corporações vêm buscando outras soluções para reduzirem 

custos, combinando probabilidades de transportes intermodal (PORTOGENTE, 

2015). 

 O transporte conjugado admite coordenar os meios de transporte pó rodovias, 

ferrovias, mar e, mais recentemente, aéreo, promovendo a intermodalidade. Os tipos 

de utilização são através de contêineres, caixas móveis, caminhões e 

semirreboques sobre carruagens e barco (PORTOGENTE, 2015). 

 Logística é um termo de origem militar que estava associado à técnica de 

deslocação e transporte das tropas e seu abastecimento. Atividade está ligada ao 

procedimento de projeto e gestão de uma cadeia de fornecimento. A partir dos anos 

de 1970, houve a globalização da economia, e aí a logística teve seu crescimento 

com a finalidade de redução de custos de produção armazenamento e transporte 

(PORTOGENTE, 2015). 

 Porto seco é um terminal intermodal de mercadorias, rodo-ferroviário, situado 

no interior de um país e que possui uma ligação direta a um porto marítimo. 

Plataformas logísticas são pontos ou áreas de cadeias de transporte e logística onde 

se concentram atividades de carga, descarga, armazenamento, etiquetagem, etc. É 

uma zona delimitada no interior da qual se exercem, por diferentes operadores, 

todas as atividades relativas ao transporte, logística e distribuição de mercadorias 

(PORTOGENTE, 2015). 

 

2.1.8.2 Conceito de Multimodalidade 

 

O transporte multimodal é a articulação entre vários modos de transporte, de 

forma a tornar mais rápidas e eficazes as operações de transbordo. O transporte 

multimodal é aquele em que serão necessários mais de um tipo de veículo para 

conduzir a mercadoria até ao seu destino final, deste modo serão utilizados desde 

caminhões, navios, aviões ou outro tipo de condução necessário para a entrega. 

Assim para a mercadoria chegar até ao seu destino final, ela necessitará de passar 

por mais de um tipo de transporte. Pode-se contratar uma empresa que faça essas 
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mudanças, sem que o importador ou exportador se envolva nessas trocas (ANTT, 

2005). 

Para um transporte ser considerado como multimodal, é necessário que: 

• Seja realizado, pelo menos, por dois modos de transporte; 

• Exista um único responsável perante o dono da carga (OTM - Operador de 

Transporte Multimodal); 

• Exista um único contrato de transporte entre o transportador e o dono da 

mercadoria; 

• Exista um conhecimento único (Multimodal Bill of Lading), válido para todo 

o percurso; 

• Sejam utilizadas cargas unitizadas indivisíveis; 

• Sejam feitas inspeções fiscais apenas na origem e no destino (ANTT, 

2005). 

 

2.1.8.3 Diferenças da intermodalidade e da multimodalidade  

 

 A intermodalidade e a multimodalidade são operações que se realizam pela 

utilização de mais de um modal de transporte. Isto quer dizer transportar uma 

mercadoria do seu ponto de origem até a entrega no destino final por modalidades 

diferentes (PORTOGENTE, 2015). 

 A intermodalidade caracteriza-se pela emissão individual de documento de 

transporte para cada modal, bem como pela divisão de responsabilidade entre os 

transportadores. Na multimodalidade, ao contrário, existe a emissão de apenas um 

documento de transporte, cobrindo o trajeto total da carga, do seu ponto de origem 

até o ponto de destino. Este documento é emitido pelo OTM, que também toma para 

si a responsabilidade total pela carga sob sua custodia (PORTOGENTE, 2015). 

 

 2.1.8.4 Vantagens da Intermodalidade 

 

 A principal vantagem do transporte intermodal consiste em combinar as 

potencialidades dos diferentes modos de transporte. Desta combinação podem 

resultar importantes reduções dos custos econômicos, segurança rodoviária, 

poluição, consumo de energia, redução do tráfego rodoviário. Permite, caso seja 
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utilizado o modo ferroviário ou marítimo, que o transporte seja efetuado ao fim de 

semana ou de noite com segurança (PORTOGENTE, 2015). 

 O transporte intermodal só poderá ser uma realidade se for competitivo 

perante o transporte rodoviário (unimodal) e, para que tal aconteça, será decisivo 

que, no processo de mudança de modo de transporte, este seja eficaz e de baixo 

custo; caso contrário, este sistema poderá ser falho (PORTOGENTE, 2015). 

 O processo de mudança de modo de transporte poderá tornar todo o sistema 

menos eficiente, implicar num aumento dos custos, provocar demoras e menor 

confiabilidade nos prazos de entrega, devido aos processos administrativos 

burocráticos. Será necessário reduzir tais custos e apostar numa correta gestão da 

armazenagem e de informação. Além disso, será necessário normalizar e unificar as 

várias unidades de carga de transporte intermodal dos diferentes países, por 

exemplo, contêiner (PORTOGENTE, 2015). 

 Para que tudo isso seja um sucesso é necessário possuir uma rede de 

infraestruturas, novas tecnologias, simplificação de processos administrativos e 

redução dos custos na mudança de modo de transporte (PORTOGENTE, 2015). 

 

Figura 7 - Transporte Intermodal

 

Fonte: Tranp. blogspot, 2015 
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2.1.9 Importância do Setor Ferroviário no País 

 

 Concessionárias - associada a ANTF (Associação Nacional dos Transportes 

Ferroviários), assumiram a malha ferroviária antes pertencente à Rede Ferroviária 

Federal S.A (RFFSA) que acumulava R$ 2,2 bilhões de prejuízos. Passados 18 anos 

o setor ferroviário já tem uma representatividade de 28% da matriz de transportes de 

cargas e vem comemorando este significativo crescimento da matriz, que segue em 

franca recuperação. A ferrovia nacional registrou a partir de 2008 um crescimento de 

95%, quando comparado com o ano de 1997 quando ocorreram as concessões. 

 Mesmo em meio à crise econômica que abalou a economia mundial foi 

registrado um aumento de 4% na produção passando de 257,4 bilhões de TKU 

(tonelada por quilometro útil), para 267,7 bilhões de TKU (RODRIGO, 2012). 

A participação vem repercutindo em vários setores da economia, podemos verificar 

que em 2012 com a utilização de produtos transportados por ferrovias, houve uma 

redução significativa no trafego de caminhões nas rodovias melhorando assim o 

transito, rodoviário ANTF (2014). 

 Nestes últimos anos as empresas concessionárias vêm superando os 

compromissos assumidos nos contratos. Graças aos investimentos o volume de 

cargas transportado pelas ferrovias vem tendo um crescimento significativo, onde a 

meta para 2015 é alcançar os 35% da participação do modal nos transportes de 

cargas nos pais (ANTF, 2014). 

 Temos ainda mais um ponto positivo que é o aumento do transporte 

intermodal nas ferrovias brasileiras. Últimos dados é que a movimentação de cargas 

de contêineres é de aproximadamente 265.349 TEUs, e ha estimativa de que este 

ano haja um crescimento de 10% frente a anos anteriores. 

É de fundamental importância que a intermodalidade tenha crescimento, assim 

melhorando a utilização da infraestrutura, permitindo que a produção seja escoada 

com economia, agilidade e segurança.  O melhoramento da malha ferroviária e a 

criação de um sistema de corredores logístico que é necessário para permitir um 

escoamento, com eficiência (PORTOGENTE, 2015). 

 Ha também, grandes investimentos feitos por parte das concessionárias que 

vem contemplar, a implantação de novas tecnologias, treinamentos e capacitação de 

funcionários, conscientização da população para prevenção de acidentes e 
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responsabilidade social para com as comunidades. Com isso houve uma redução de 

até 80% no índice de acidentes. 

 Para que isso fosse possível, houve também grandes investimentos por parte 

do governo em infraestrutura garantindo assim o crescimento econômico do País. 

Por muitos anos o País ficou abandonado na questão de infraestrutura e os reflexos 

são visíveis. As ferrovias foram abandonadas, transformando assim num pais 

rodoviário, isto tem que mudar. 

 O ideal para o Brasil seria uma malha ferroviária em torno de 50 mil 

quilômetros, o que pode ser feito e ser alcançado com planejamentos até 2025. Se 

colocados em pratica os programas do governo e os projetos das concessionárias, a 

expectativa é de que com esta ação conjunta entre poder público e privado realizem 

a construção até final de 2015, e nossa malha ferroviária passe a ter 

aproximadamente 35 mil quilômetros de extensão (ANTF, 2014). 

 Conforme Rodrigo Vilaça, Diretor da ANTT, o fortalecimento das ferrovias é 

elemento fundamental e de estrutura neste novo sistema logístico integrado e 

sustentável, incluindo transporte de passageiros, abaixo na figura 10 temos o 

desempenho nos últimos anos (ANTF, 2014). 

 

Figura 8  - Crescimento ferroviário no Brasil 

 

Fonte: Transportabrasil, 2015 
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2.1.10 Malha Ferroviária de Santa Catarina 

 

Segundo a Secretaria de Estado e Infraestrutura (2014). Escoar a produção 

interna com baixo custo e alta funcionalidade: este é o grande trunfo do transporte 

ferroviário. Em Santa Catarina são 1365 km de estradas de ferro, em bitola de 1 

metro, e está constituída em três troncos: dois no sentido Norte–Sul e um no sentido 

Leste–Oeste, atendendo o Porto de São Francisco do Sul. Um ramal ferroviário no 

Sul do Estado liga a zona de produção do carvão às usinas termelétricas e ao porto 

de Imbituba, conforme figura 11 mostrando a malha em operação. Outro ponto 

positivo na intensificação do transporte ferroviário é a assimilação de parte dos 

veículos pesados, grandes responsáveis pela degradação das rodovias. 

O serviço ferroviário em Santa Catarina é realizado por duas concessionárias: 

• ALL - América Latina Logística - 1201 km; 

• FTC - Ferrovia Tereza Cristina - 164 km. 

• A ALL possui quatro trechos, sendo que estão em operação 581 km 

Utilizados no transporte de grãos, madeira e carga geral. São eles: 

• Porto União - Marcelino Ramos (sem operação); 

• Mafra - Porto União (sem operação); 

• Mafra - São Francisco do Sul (Porto); 

• Mafra - divisa do Rio Grande do Sul, via Lages. 

 A Ferrovia Tereza Cristina localiza-se no Sul do Estado e é especializada no 

transporte de carvão. Ela faz o abastecimento da Usina Termoelétrica Jorge Lacerda 

diretamente das minas. 

 As ferrovias catarinenses são utilizadas para embarque e desembarque de 

carga. As principais mercadorias transportadas são farelo de soja, combustíveis, 

fertilizantes, madeira, cimento e areia (SIE.SC, 2015). 
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Figura 9  - Malha ferroviária Catarinense em operação

 

Fonte: Portogente, 2015 

2.1.10.1 Ferrovias planejadas 

 

 Com a finalidade de estender a malha ferroviária, em Santa Catarina vem 

sendo feito o EVETEA (Estudo de Viabilidade Técnica Econômica e Ambiental), está 

sendo realizado este estudo para melhor definição do corredor da integração através 

de um processo chamado de Análise Multicriterial, com auxílio de software de 

geoprocessamento (SIG) sobrepondo 44 mapas com diferentes cenários. Por 

exemplo, utilizando o PIB (Produto Interno Bruto) como atrativo para a ferrovia, ou 

seja, quanto maior o PIB de uma cidade, maior a oportunidade da passagem do 

corredor passar por esta. Por outro lado, há critérios negativos para alocação da 

ferrovia, que pode ser a existência de solos moles. Assim as regiões com existência 

de solo moles serviram como repulsão para o corredor. 

 Portanto sucessivamente para os 44 critérios (mapas), foram modelados 

critérios de repulsão ou atratividade para o corredor, sendo estes posteriormente 

ponderados, visto que o corredor pode passar muito mais em solo mole do que 

dentro de uma área com muitas edificações.  
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 Existe ainda as chamadas regiões de máscara, onde a ferrovia não pode 

passar, como por exemplo terras indígenas. O corredor foi modelado com início em 

Dionísio Cerqueira/SC conforme consta no edital do contrato. O final se da 

na Ferrovia Litorânea, em qualquer ponto dela, na região do litoral do estado. O 

modelo multicriterial do corredor conseguiu fazer com que o corredor escolhesse o 

melhor local de chegada na litorânea. 

 Agora de posse do corredor, está sendo definido três alternativas de traçado, 

sendo que uma delas será escolhida, sendo definida a melhor pelo método da AHP 

(Analytical Hierachy Process - Processo Analítico Hierárquico), onde são avaliados 

determinados aspectos que determinarão a melhor alternativa para construção da 

ferrovia.  

 Também será utilizado o método de comprimento virtual para avaliar qual a 

melhor alternativa de traçado que leva em consideração o sistema operacional da 

ferrovia. Por exemplo, um traçado com muito aclive e declive, mesmo com curvas de 

rampas de acordo com preconizações normativas pode não ser interessante se 

tivermos uma grei de mais linear. O comprimento virtual leva em consideração essas 

perdas em função de sequência de rampas e curvas. 

 As principais ligações do corredor ferroviário Catarinense são, Ferrovia 

Litorânea - 236 km; e Ferrovia Leste-Oeste - 616 km. A malha formada por esta 

ferrovia ligará todos os portos do Estado de Santa Catarina, com exceção o de 

Itapoá que não tem ferrovia, com o Brasil inteiro. Neste projeto discute-se a real 

possibilidade de utilização de bitola mista desde a EF-116 até a ferrovia Litorânea, 

para facilitar a integração entre as mesmas. 

 Foi assinado em 15/10/2014 a ordem de serviço para a elaboração do estudo 

de viabilidade técnica, econômica e ambiental (EVTEA), e o projeto básico de 

engenharia do corredor ferroviário catarinense. São R$46,5 milhões para a 

realização do projeto básico. Este projeto tem como objetivo encurtar distancias 

trazendo assim maior desenvolvimento econômico para o Estado Catarinense, 

reduzindo custos e aumentando a competitividade no mercado interno e externo.  

O vencedor desta licitação tem o consórcio Prosul/Setepla/Urbaniza/Hansa, e o 

estudo e projeto tem prazo de 22 meses sendo 10 meses para a conclusão da 

pesquisa e o restante para o projeto. Este empreendimento facilitará o escoamento 

da produção para outros estados brasileiros e para os portos. Abaixo temos na 

figura 12 os dois traçados em discussão. 
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Figura 10 - Traçado em discussão 

 

Fonte: SIE, 2015 

 

2.1.11 Retorno e benefícios do projeto 

 

• Geração de renda para a economia do Estado de Santa Catarina. 

• Eliminação de evasão fiscal e maior arrecadação de tributos, pela 

facilidade de controle e de informatização dos processos. 

• Menores custos de manutenção e encargos das rodovias, com maior 

preservação da vida e do meio ambiente; 

• Maior segurança nas rodovias, com redução dos acidentes e vítimas, com 

redução de indenizações; 

• Redução de roubos de cargas; 

• Modernização e independência da Infraestrutura, com um novo corredor 

ferroviário - vantagem logística; 

• Ganhos em custo de transportes e logística para os empresários 

catarinenses e maior competitividade para seus produtos; 
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• Ganhos ambientais com a redução do consumo de combustíveis. A maior 

eficiência energética das ferrovias irá refletir na redução de elementos 

poluentes. O modal ferroviário é o de menor emissão de CO2, segundo 

estudos do Japan International TransportInstitute (JITI); 

• Ganhos sociais, que através do transporte de cargas pesadas e perigosas 

por ferrovia, representa menores riscos e perda de vidas; 

• Geração significativa de empregos, entre temporários, permanentes, 

diretos e indiretos; 

• O melhor equilíbrio da matriz de transporte trará à sociedade melhor 

qualidade de vida, pela maior segurança e conforto na escolha e utilização 

dos meios de transportes disponíveis. 

 

2.1.12 Mapas para Analise de Construção de um Corredor de Transporte: 

 

 Este estudo serve para orientar a construção de um traçado, de um corredor 

de transporte. Através destes estudos de geoprocessamento são desenvolvidos 

vários processos e analisados em conjunto, através de um modelo chamado de 

processo analítico Multicriterial de processamento hierárquico - AHP. 

 

Figura 11  - Mapas 

 
Fonte: Valec Engenharia e Construções, 2015. 
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Quadro 2  -  Processo de decisão deve adotar-se no primeiro nível hierárquico, cinco 

cenários distintos conforme dispostos no quadro abaixo:  

 
Fonte: Valec Engenharia e Construções, 2015 

 

2.1.13 Corredor de menor Custo 

 

 Definido o corredor de menor custo, em que a configuração de cores 

variadas, indicando do mais favorável ao menos favorável (do interior da figura para 

o limite exterior).  

 Neste caso foi adotado o melhor cenário como sendo o Mercadológico, 

priorizando a demanda de cargas, principal justificativa para a construção de uma 

infraestrutura ferroviária.  

 

Figura 12  - Trecho: Panorama/SP - Chapecó / SC. 

 

Fonte: Valec Engenharia e Construções, 2015 
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2.1.14 Premissas Adotadas no Estudo de um Traçado Ferroviário 

 

O traçado proposto pelo estudo considera o equilíbrio entre os pontos de 

captação de carga, os aspectos de relevo da região e os custos de implantação e de 

operação do sistema futuro. 

� Afastamento de áreas urbanas.  

� Traçado mais retilíneo possível (eficiência operacional).  

� Uso de conceito de polos de cargas (Pátios de carregamento), definidos 

no estudo de mercado.  

� Integração com a infraestrutura existente. 

� Para pequenas distâncias o modo rodoviário continua sendo o mais 

atrativo. 

Figura 13  - Vantagens comparativas por meio de transporte 

 Fonte: Log-in logística intermodal 

 

2.1.15 Ferrovia valoriza produto com valor agregado 

 

Com uma ferrovia, sendo construída de Dionísio Cerqueira, (Oeste 

Catarinense), e atingindo o Porto de Itajaí, tem a intenção de escoar a produção da 

agroindústria do Oeste e Meio Oeste. Hoje os terminais chegam a movimentar em 

torno de 10 mil contêineres de mercadorias congeladas mês, vindos da agroindústria 

e que através do transporte ferroviário chegaram aos portos com custos muito 

menores de transporte. 

As ferrovias que vem sendo projetadas e construídas vem para eliminar as 

grandes filas de caminhões e navios nos portos. A intenção é a implantação de 

equipamentos com velocidades de 80 Km/h, na ferrovia da integração, reduzindo 

assim o custo do transporte nas cadeias produtivas entre 30% a 50%. 
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2.1.15.1 Estudo de viabilidade entra em fase final 

 

Depois de passados um ano e meio da assinatura da ordem de serviço para a 

realização do EVETEA, da ferrovia da integração, que liga o Oeste ao Leste mais 

especificamente o Porto de Itajaí já se encontra com aproximadamente 80% 

concluído, Dados estes de responsabilidade da Valec - Engenharia, Construções e 

Ferrovias S/A, responsável pelo levantamento técnico. 

A partir do mês de junho/2016 deverão começar as audiências públicas e 

seminários para a apresentação de dados sobre o possível traçado da ferrovia. O 

traçado prévio da ferrovia é de 862 Km. Esta ferrovia vem sendo estudada e 

projetada para composições de até 100 vagões com capacidade de até 12 mil 

toneladas, com uma velocidade de até 80 km/h sobre trilhos de bitola larga, 1,60. O 

custo desta obra é estimado em R$ 6 bilhões, e expectativa é que até 2022, esta 

seja concluída. 

Além desta ferrovia, encontra-se e Estudo de Viabilidade Técnica e Ambiental 

a construção da Ferrovia do Milho, a Norte/Sul com traçado entre Panorama (SP) e 

Chapecó (SC), indo até o Porto de Rio Grande (RS). Conforme dados da Valec, já 

há um traçado, ideal para a ferrovia da integração. O esboço está no mapa abaixo a 

seguir e disponível no site da Valec, empresa está do governo Federal que tem a 

missão de planejar e executar a expansão dos trens pelo país. 

 

Figura 14  - Trecho: Dionisio Cerqueira - Litoral / SC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Valec Engenharia e Construções, 2016 
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Segundo o EVETEA para o Corredor Ferroviário de Santa Catarina, não 

passa nem pelo Norte e nem pelo Vale do Itajaí. No mapa publicado é possível ver 

que a ferrovia da integração vira do Oeste, passando por Herval do Oeste e 

seguindo em direção a região de Anitápolis, onde haveria uma bifurcação, levando 

as cargas transportadas para os portos de Imbituba e Itajaí. 

O Norte do Estado não é contemplado neste projeto por já possuir uma 

ferrovia, argumento um pouco contraditório com a realidade das ferrovias desta 

região, conhecida como ferrovia do contestado encontra-se desativada, abandonada 

pela empresa responsável, pela sua manutenção.  

Conforme dados da Valec, ela tem a obrigação de levar o modal ferroviário de 

transporte por regiões que não existem. A opção por este traçado é devido ao custo 

de construção que se torna muito mais cara pelos obstáculos impostos pela 

geografia e pela densidade demográfica, deixando explícito que o objetivo da 

ferrovia é transporte de cargas e não de passageiros, este traçado tem melhor 

relação custo/benefício, tornando o investimento atraente para uma futura 

concessão. 

 

2.1.15.2 Principais caraterísticas técnicas adotas 

 

Conforme dados de estudo da Valec os resultados para construção da 

ferrovia da integração, segue as principais caraterísticas técnicas para a construção 

do traçado. Segue abaixo tabela 

 

Quadro 3 - Principais características técnicas 

 
Fonte: Valec Engenharia e Construções, 2016 
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2.1.15.3 Definição da Melhor Alternativa traçado e parâmetro de Avaliação 

 

Para a escolha do referente traçado, foi utilizado o método conhecido como 

AHP – Análise Hierárquica, a partir da definição dos parâmetros de avaliação, de 

dados conforme tabela abaixo. 

 

Quadro 4  - Principais características técnicas 

 
Fonte: Valec Engenharia e Construções, 2016 

 

2.1.16 Resultado das concessões ferroviárias 

 

O resultado das concessões ferroviárias, vem melhorando a qualidade dos 

serviços e aumentando a segurança nas ferrovias, havendo uma redução em 82,8% 

desde 1997, vindo a recuperar a confiabilidade e segurança neste tipo de modal. 

Conforme mostra tabela abaixo. 
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Gráfico 3  - Índice de acidentes 

 

 
Fonte: ANTF, 2016 

 

2.1.16.1 Transporte ferroviário é ecologicamente correto 

 

Conforme ANTF, o transporte ferroviario é o melhor ecologicamente, 

mostrando uma redução desde 199 em torno de 21.2% em consumo de combustivel, 

e melhorando a qualidade dos serviços prestados.  

Em 1999, eram usados 5.31 litros de combustivel para o transporte de mil 

TKU ( tonelada por quilometro útil). Em 2011, o consumo baixou para 4,18 litros, o 

que é uma redução equivalente de 336,5 milhões de combustivel.  

 

Gráfico 4 - Índice de Eficiência Energética 

 
Fonte: ANTF, 2016 
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2.2 METODOLOGIA 

 

 Neste capitulo será apresentado os métodos utilizados para o 

desenvolvimento deste trabalho, métodos para a coletagem de dados para 

realização do mesmo. Com o objetivo de promover a abrangência da pesquisa 

realizada será esclarecido o conceito do método que dá o alicerce a este capitulo.   

 

É a explicação do tipo de pesquisa, do instrumento utilizado (questionário, 
entrevista, etc.), do tempo previsto, da equipe de pesquisadores e da 
divisão de trabalho, das formas de tabulação e tratamento dos dados, enfim, 
de tudo aquilo que se utilizou no trabalho de pesquisa (BELLO, 2004, p. 42) 

 

 O método utilizado é do tipo de pesquisa exploratória o que tem grande 

utilidade quando não existem minuciosos estudos relacionados ao problema do 

assunto em pauta e deseja-se aprofundar-se sobre o tema. De acordo com Mattar 

(2001), esta prática é ideal para ser empregado na abordagem de um assunto com 

pouca exploração, como é o caso da ferrovia da integração Catarinense com estudo 

ainda em andamento. Com este processo o pesquisador busca um maior 

aprofundamento do assunto em questão, assim estabelecendo quais são as 

prioridades relacionadas ao estudo, e tendo assim base conceitual, de maneira a 

garantir que o estudo de conclusão alcance uma concepção adequada.  

 

A pesquisa exploratória poderá também ajudar a estabelecer as prioridades 
a pesquisar. As prioridades poderão ser estabelecidas porque uma 
particular hipótese explicativa surgida durante a pesquisa exploratória 
parecerá mais promissora do que outras. Além disso, a pesquisa 
exploratória poderá gerar informações sobre as possibilidades específicas 
(MATTAR, 2001, p.19). 

 

 Temos vários procedimentos para realização de pesquisa, e para o estudo e 

desenvolvimento deste foram usados dois tipos de exploração, sendo, documental, 

e, bibliográfico. 

 Segundo Mattar (2001), o documental compreende os elementos extraídos de 

arquivos, documentos e dados de uma entidade. Vários dados realizados nesta 

pesquisa saíram deste tipo levantamento, de documentos da Agência Nacional de 

Transportes Terrestres (ANTT), documentos do Departamento Nacional de 

Infraestrutura e Transito (DNIT) e Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. 

(VALEC). 
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 É imprescindível ressaltar no que diz respeito ao diagnostico documental que, 

tem-se como documento algum registro escrito que possa ser aproveitado como 

fonte de informação (MAZZOTTI, 1999). A apreciação documental foi aplicada em 

vários dados disponíveis pelos órgãos do Governo Federal e Governo do Estado de 

Santa Catarina. Exemplos destes relatórios vêm do PAC, DNIT, ANTF, ANTT, 

VALEC, e outros com relação ao transporte nacional e a ferrovia da integração. 

Na pesquisa bibliográfica busca-se maior necessidade de avaliação e 

entendimento dos temas abordados em estudo. 

 
A pesquisa bibliográfica procura explicar um problema a partir de 
referências teóricas publicadas em documentos. Pode ser realizada 
independentemente ou como parte da pesquisa descritiva ou experimental. 
Em ambos os casos, busca conhecer e analisar as contribuições culturais 
ou científicas do passado existentes sobre um determinado assunto, tema 
ou problema. (CERVO; BERVIAN, 2005, p. 65). 

 

 Este estudo tem como característica usar de a utilização de dados publicados 

como artigos, livros e documentos. A busca e a leitura, por elementos em materiais 

confiáveis são fundamentais na realização deste modo de pesquisa, visto que 

alguns dados podem conter dados imprecisos. A pesquisa bibliográfica tem como 

fundamental importância, consentir ao pesquisador a cobertura de vários 

acontecimentos de forma mais extensa que uma pesquisa direta. (GIL, 2009) 

 Toda pesquisa, deve levar em conta a importância de duas metodologias, 

qualitativo e quantitativo. “Estes métodos se diferenciam não só pela sistemática 

pertinente a cada um deles, mas, sobretudo pela forma de abordagem do problema”. 

(RICHARDSON, 1999, p.70). 

 

2.3 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS 

 

Santa Catarina está a um passo desatar os nós logísticos do, que atrapalham 

o fluxo de mercadorias que saem do Oeste Catarinense rumo aos Portos no litoral. 

Neste cenário, é que aparece como solução a construção de uma ferrovia que 

resolva este problema logístico para o Estado, e ampliação da economia 

Catarinense, que hoje aparece como o segundo maior produtor de agronegócio do 

Brasil, perdendo apenas para o Estado de São Paulo. Esta questão vem sendo, 

resolvida com o EVETEA (Estudo de Viabilidade Técnica e Ambiental), que se 

encontra com aproximadamente 80% pronto, e já se torna viável a construção para 



55 
 

integração Oeste-Leste, viabilizando o crescimento e desenvolvimento do 

agronegócio no oeste catarinense, e em torno de toda região por onde passar a 

ferrovia. O transporte dos produtos e de mercadorias sendo feito pela ferrovia, 

reduzira excessivamente o número de caminhões nas rodovias, diminuindo a 

poluição, acidentes e custo. Por outro lado, teremos um aumento de competividade 

de nossos produtos, de exportação, que são na sua maioria carnes em geral, grãos 

manufaturados entre outros. 

Com um transporte logístico mais eficiente seremos um concorrente 

importante, entrando na concorrência do valor de transporte de menor custo. Com a 

construção da ferrovia, Santa Catarina vai ganhar em geração de renda, eliminando 

a evasão fiscal e aumentando a arrecadação de imposto, pela facilidade de controle 

e de informatização nos processos.  

Com o modal ferroviário ganharemos em segurança, menos custo de 

manutenção, maior preservação da vida e do meio ambiente. Com a realização 

deste projeto o estado de Santa Catarina só tem a ganhar. Esta ferrovia chama-se 

da integração porque a ideia é fazer uma vasta ligação com a ferrovia com a Norte-

Sul, contorno Joinville, ferrovia do Contestado (administrada pela ALL) e a ferrovia 

Litoranea. A partir do mês de Junho/2016 estarão sendo realizadas as audiências 

públicas para discutir o traçado final da ferrovia da integração Catarinense, que se 

dividirão em cinco regiões de Santa Catarina. Abaixo temos um gráfico do 

desenvolvimento do estudo, projeto e construção. 

 

Figura 15  – Cronograma EVETEA Santa Catarina

 

Fonte: VALEC, 2016 
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3 CONCLUSÃO 

 

 O atual modal de transporte mais usado, no qual consiste o rodoviário deve 

exatamente a política de governos em relação à infraestrutura o que contribui de 

maneira definitiva para a efetivação do mesmo. Consecutivamente ao longo dos 

anos os governos priorizaram investimentos em rodovias, pelos grandes números de 

fabricas multinacionais nos setores automobilísticos no Brasil. Deixando de fazerem-

se investimentos em outros modais de transporte. 

 A falta de planejamento de outros modais como alternativa fez com que o 

Brasil, tenha perda de concorrência de frente aos sistemas de transportes de outros 

países competidores, que também exportam produtos similares. Nos EUA, pais com 

grande extensão territorial, os meios de transporte de cargas mais utilizado é o 

modal ferroviário. 

 Mesmo sendo pouco usado no Brasil, o modal ferroviário ainda é o segundo 

mais utilizado no País com transporte de cargas. Hoje com todos os obstáculos do 

modal rodoviário, o modal ferroviário surge como alternativa para diminuição de 

custos logísticos e operacionais. Só que no atual momento o modal ferroviário 

Brasileiro não atende as necessidades do transporte. 

 A malha do modal ferroviário é praticamente a mesma construída no século 

XIX, quando as características de cargas eram muito diferentes da demanda atual. 

Algumas dessas ferrovias passaram por reformas, outras foram modernizadas e 

uma parte delas foi desativada. A política de transporte Catarinense segue uma 

tendência nacional. Em Santa Catarina foram construídas duas grandes ferrovias 

durante sua expansão nacional cortando o Estado de Norte a Sul ligando os Estados 

do Rio Grande do Sul aos Estados do Sudeste do País. 

 Com a globalização do mercado, criou-se a necessidade, de inovação 

tecnológica, dos modais de transportes, permitindo assim uma evolução dos 

mesmos, gerando assim o aumento das negociações comerciais, de maneira 

eficiente. 

 A malha ferroviária Catarinense tem capacidade muito baixa, no escoamento 

da produção, com processo de riqueza. Deve-se tomar decisões importantes no 

sentido de relação ao modal ferroviário, levando em consideração que deve ser feita, 

recuperações de alguns trechos da malha, como exemplo a malha ferroviário do 

Contestado, ou o trecho entre Porto União e Marcelino Ramos, visando que este 
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pode ser uma possibilita ligação entre a região do Oeste com o Porto de São 

Francisco do Sul. 

 Com os estudos dos EVETA que conjuntaram com planos nacionais, para a 

realização de um novo sistema Ferroviário Catarinense, com a construção de dois 

novos corredores ferroviários, visando a eficácia deste modal de transporte, assim 

proporcionando o desafoga mento de caminhões nas rodovias catarinense. Essas 

duas ferrovias encontram em fase de estudos conforme edital: O corredor da 

integração, (Leste-Oeste), que terá a característica mais voltada para transporte de 

produtos dentro do Estado e a Ferrovia Norte-Sul, paralela a BR 101, que ligará 

Santa Catarina aos Estados Vizinhos. 

 Está ferrovia é a opção para redução de custos para empresas da região 

localizadas ao Oeste e Meio Oeste catarinense, especialmente no que se diz ao 

transporte de frios dessas regiões para o porto de Itajaí, onde são embarcadas para 

serem exportadas.  Esta obra dará versatilidade de movimentação de diversos 

produtos, devido a composição de vagões e trens. Esta ferrovia trará 

desenvolvimento econômico nas regiões onde passará e vai agilizar a articulação de 

transporte de mercadorias no estado. 

 É necessário para o transporte do pais e sobretudo do estado a mudança do 

modal de transporte, para aumentar a eficiência e competitividade de nossos 

produtos no mercado internacional, porque o transporte ferroviário tem um custo 

operacional muito menor s quando compara a outros modais. 

 A ferrovia da integração surge como uma operação do governo em busca do 

desenvolvimento das regiões. Obras de infraestrutura como esta são importantes 

para o estado e pais, que necessitam urgente fazer acontecer mudanças nos meios 

de transportes, trazendo mais benefícios para o desenvolvimento e crescimento 

econômico. 

 A ferrovia mantém as atividades econômicas, as empresas, e atrai novos 

investimentos, pois é fundamental como indutora do desenvolvimento econômico e 

social. E as ferrovias ajudam a melhorar a situação das estradas e rodovias, 

trazendo muito mais benefícios ao estado e as regiões por onde passam. 
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