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RESUMO

Este trabalho tem objetivo de demonstrar  a  implantação do sistema ferroviário  brasileiro, 

passando pela criação e trajetória da Rede Ferroviária Federal e os entraves que a levou ao 

PND-  Plano  Nacional  de  Desestatização  que  apesar  dos  investimentos  realizados  pelas 

concessionárias,  o  estado  precário  dos  ativos  arrendados  muitas  vezes  prejudicou  os 

resultados  projetados  pelas  concessionárias  privadas, no  início  foi  muito  difícil  atingir 

resultados melhores,  pois  além de existir  carência de malha ferroviária os ativos estavam 

bastante  sucateados.  Porém,  com  todas  as  dificuldades  apresentadas,  diante  de  todos  os 

investimentos  realizados  o  transporte  ferroviário  mostra-se  bastante  competitivo  quando 

comparado a outros modais brasileiros, isto devido a sua grande capacidade de carga na qual 

consegue atingir.  Hoje, a ferrovia assumiu uma postura mais competitiva, se impondo como 

integrante de uma cadeia logística ampla, envolvendo os diversos modos de transporte. 

Palavras Chave: Transporte. Ferrovias. Modal. Brasil. Sergipe.
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1 INTRODUÇÃO 

Tendo como principal motivação a importância que o transporte ferroviário exerce 

e  mostrando  ser  o  meio  mais  eficiente  e  rentável  de  realizar  movimentos  densos  de 

mercadorias,  o  presente  trabalho  tem  por  objetivo  geral  é  reunir  informações  e 

conhecimentos, analisá-los e explicar o Sistema de Transporte Ferroviário Brasileiro e como 

objetivos específicos descrever a trajetória, analisar a estrutura, o desempenho recente e as 

perspectivas do setor de transporte ferroviário de cargas no Brasil e em Sergipe, abrangendo 

inicialmente  os  entraves  no  surgimento  da  estrada  de  ferro  no  Brasil  e  seu  processo  de 

implantação,  analisar  a  criação  de  Rede Ferroviária  Federal  até  a  inclusão  da  mesma no 

Programa Nacional de Desestatização, avaliar a situação atual do sistema após a privatização 

e apresentar as novas perspectivas das concessionárias para o sistema no Brasil e em especial 

Sergipe. 

Os  procedimentos  metodológicos  utilizados  foram:  pesquisa  bibliográfica  e 

documental a partir de fontes secundárias, por meio de material já publicado, como livros, 

revistas e  artigos  científicos,  pesquisa de campo e aplicação de  instrumento de coleta  de 

dados, nesse caso, formulários. A coleta de dados em campo foi realizada no escritório local 

da Ferrovia  Centro Atlântica,  também foram realizadas: entrevistas,  observações diretas e 

registros fotográficos.

Portanto,  o  tema  é  de  suma  importância  para  Geografia  pois,  mostra  que  se 

implantado definitivamente um modelo integrado e eficaz com o comprometimento de ações 

públicas e privadas no transporte ferroviário de cargas em nosso país, de modo que a logística 

deixe  de  ser  um ponto  fraco  e  se  transforme em plataforma segura  para  o  tão  almejado 

crescimento  econômico,  os  resultados  obtidos  serão  ótimos  e  de  reais  possibilidades  da 

ferrovia vir a desempenhar um papel de destaque na matriz do transporte brasileiro.
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2 ESTRADA DE FERRO: SUA ORIGEM E SUA HISTÓRIA

No fim do século XVIII e começo do século XIX foram dados os primeiros passos 

para a implantação da estrada de ferro, como meio de transporte terrestre. A estrada de ferro 

propriamente dita nasce quando se combina o emprego da via dotada de trilhos, com o veículo 

motorizado.  Sua  origem  está  intimamente  ligada  ao  trabalho  das  minas  de  carvão  na 

Inglaterra.

A  Revolução  Industrial,  que  se  processou  na  Europa  e  principalmente  na 

Inglaterra a partir do século XIX, surgiu quando os meios de produção, até então dispersos em 

pequenas  manufaturas,  foram  concentrados  em  grandes  fábricas,  como  decorrência  do 

emprego da máquina na produção de mercadorias. Numerosos inventos, surgidos no século 

anterior,  permitiram esse  surto  de  progresso.  Entre  eles,  destacam-se  a  invenção  do  tear 

mecânico por  Edmund Cartwright,  em 1785,  revolucionando a  fabricação de  tecidos,  e  a 

máquina a vapor por James Watt, aperfeiçoando a descoberta de Newcomen, em 1705. O 

aumento  do  volume da  produção  de  mercadorias  e  a  necessidade  de  transportá-las,  com 

rapidez, para os mercados consumidores, fizeram com que os empresários ingleses dessem 

apoio a George Stephenson (1781-1848), que apresentou sua primeira locomotiva em 1814 

(BRINA, 1977, p. 5). 

[...] depois da descoberta da máquina a vapor, em 1770, por Watt, várias tentativas 
foram feitas para construção de um veículo que se locomovesse em uma estrada e 
movido  a  vapor.  Só  em  1814,  na  Inglaterra,  é  que  as  primeiras  tentativas  de 
construção de uma máquina tratora, a vapor, foram coroadas de  êxito. Em 27 de 
setembro de 1825 foi feita a primeira viagem, em caráter inaugural entre Stokton e 
Darlington,  no  interior  da  Inglaterra.  Foram  25  quilômetros,  percorridos  em 
velocidade de 25 Km/h. Desta data em diante, ficou consagrada definitivamente a 
estrada de ferro, tendo progredido rapidamente em todo mundo (BRINA, 1977, p.9).
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Foi o primeiro que obteve resultados concretos com a construção de locomotivas, 

dando início à era das ferrovias. Stephenson, engenheiro inglês, construiu a “Locomotion”, 

que, em 1825, tracionou uma composição ferroviária trafegando entre Stockton e Darlington, 

num percurso de 15 quilômetros, a uma velocidade próxima dos 20 quilômetros por hora. Em 

associação com seu filho, Robert Stephenson, fundou a primeira fábrica de locomotivas do 

mundo. Foi ele considerado, então, o inventor da locomotiva a vapor e construtor da primeira 

estrada de ferro. 

2.1 A ESTRADA DE FERRO NO BRASIL

Não tardou muito para que as questões relacionadas à invenção da locomotiva e à 

construção de estradas de ferro, fossem conhecidas no Brasil. Pode-se dizer que as primeiras 

iniciativas nacionais, relativas à construção de ferrovias remontam ao ano de 1828, quando o 

Governo Imperial autorizou por Carta de Lei a construção e exploração de estradas em geral, 

o propósito era a interligação das diversas regiões do País.  

No que se refere especificamente à construção de ferrovias no Brasil, o Governo 

Imperial autorizou na Lei n.º 101, de 31 de outubro de 1835, a concessão, com privilégio pelo 

prazo de 40 anos, às empresas que se propusessem a construir estradas de ferro, interligando o 

Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Bahia,  em 1836 o estado de 

São Paulo promulgou um plano de viação e concedeu o direito de construção e exploração a 

uma companhia,  tentativa  também frustrada,  em 1840 o  médico  inglês  Thomas Cockane 

obteve concessão para fazer a  ligação ferroviária  Rio de Janeiro-São Paulo,  também esta 

tentativa falhou,  pois  os  capitalistas  ingleses  não se animaram a investir  capital  em uma 

empresa  de  êxito  duvidoso,  os  incentivo  não  despertavam  o  interesse  desejado  pois  as 

perspectivas de lucro não foram consideradas suficientes para atrair investimentos. 
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[...]  o  emprego  da  ferrovia  em  missões  de  pioneirismo,  ao  contrário  do  que 
aconteceu  nos  Estados  Unidos  e  em  muitos  outros  países,  não  foi  associado  a 
empreendimentos destinados à exploração do território com a conseqüente fixação 
do homem (PEIXOTO, 1977, p 29).

É importante destacar que,  até a chegada das ferrovias no Brasil,  o transporte 

terrestre de mercadorias se processava no lombo dos burros em estradas carroçáveis. Naquela 

época, os portos fluminenses de Parati e Angra dos Reis exportavam cerca de 100 mil sacas 

de café, provenientes do Vale do Paraíba. Em São Paulo, anualmente, chegavam ao porto de 

Santos cerca de 200 mil bestas carregadas com café e outros produtos agrícolas. Em 26 de 

julho de 1852, o Governo promulgou a Lei n.º 641, na qual vantagens do tipo isenções e 

garantia  de  juros  sobre  o  capital  investido,  foram  prometidas  às  empresas  nacionais  ou 

estrangeiras que se interessassem em construir e explorar estradas de ferro em qualquer parte 

do País. 

Surgiu  então  à figura  de  Irineu  Evangelista  de  Souza,  grande  empreendedor 

brasileiro, mais tarde, Barão de Mauá, que exclusivamente por sua conta, pois subscreveu 

quase a  totalidade de capital  necessário  e  construiu a  ligação entre  o porto de Mauá (no 

interior da baia de Guanabara) e a raiz da Serra (Petrópolis). Em abril de 1854, foi inaugurada 

a primeira estrada de ferro no Brasil, com 14,5 quilômetros de extensão, percorridos em 23 

minutos,  com a velocidade média de 38  quilômetros  por  hora. O trem foi  rebocado pela 

locomotiva “Baronesa” cujo nome constituiu uma homenagem a esposa do então Barão. Em 

1855 foi organizada a Estrada de Ferro Pedro II,  mais tarde a estrada de ferro central do 

Brasil.

      A segunda ferrovia inaugurada no Brasil foi a Recife-São Francisco, no dia 8 

de fevereiro de 1858, quando correu o primeiro trem até a vila do Cabo, em Pernambuco. Esta 

ferrovia, apesar de não ter atingido a sua finalidade,  o rio São Francisco,  ajudou a criar e 

desenvolver  as cidades por  onde passava  e  constituiu o primeiro tronco da futura  “Great 
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Western”, empresa inglesa que construiu e explorou ferrovias no Nordeste do Brasil.

A Companhia Estrada de Ferro D. Pedro II, foi inaugurada em 29 de março de 

1858, com trecho inicial de 47,21 km, da Estação da Corte a Queimados, no Rio de Janeiro. 

Esta ferrovia se constituiu em uma das mais importantes obras da engenharia ferroviária do 

País,  na  ultrapassagem dos  412  metros  de  altura  da  Serra  do  Mar,  com a  realização  de 

colossais cortes, aterros e perfurações de túneis, entre os quais, o Túnel Grande com 2.236 m 

de extensão, na época, o maior do Brasil, aberto em 1864.  A Estrada de Ferro D. Pedro II, 

através do trabalho dinâmico de seus operários e técnicos, transformou-se, mais tarde (1889) 

na  Estrada  de  Ferro  Central  do  Brasil.  Um  dos  fatos  mais  importantes  na  história  do 

desenvolvimento da ferrovia  no Brasil  foi  a  ligação Rio-São Paulo,  unindo as  duas  mais 

importantes cidades do país, no dia 8 de julho de 1877, quando os trilhos da Estrada de Ferro 

São Paulo (inaugurada em 1867) se uniram com os da E.F. D. Pedro II.  

É  importante  ressaltar  que  a  política  de  incentivos  à  construção  de  ferrovias, 

adotada pelo Governo Imperial, trouxe algumas conseqüências ao sistema ferroviário do país, 

que perduram até hoje, tais como: 

• Grande diversidade de bitolas que vem dificultando a integração operacional entre as 

ferrovias; 

• Traçados das estradas de ferro excessivamente sinuosos e extensos; 

• Estradas de ferro localizadas no país  de forma dispersa e  isolada (ALBAN, 2002, 

p.27). 
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3 A CRIAÇÃO DE REDE FERROVÁRIA FEDERAL

As  estradas  de  ferro  brasileiras,  apesar  de  serem  construídas  com  fins 

comerciais, passaram a dar prejuízos, entrando em falência e as causas do regime deficitário 

eram diversas. Algumas estradas foram construídas com o objetivo específico de transportar 

determinadas  mercadorias (café,  por  exemplo)  cuja  produção  regional  desapareceu 

posteriormente.  Outras,  em decorrência  de  seu anacrônico  traçado  e obsolência  dos seus 

equipamentos,  não  puderam superar  a  concorrência  de  outros  meios  de  transportes.  Essa 

estradas  tiveram  que  ser  encampadas  pelo  governo  federal,  a fim  de  ser  evitado  o  seu 

fechamento,  causando  péssimas  conseqüentes  e  grandes  inconveniências  para  as  regiões 

servidas pelas mesmas (RFFSA-Rede Ferroviária Federal S.A). Acesso em 02 de novembro 

de 2008. Disponível em: < http://www.rffsa.com.br>. 

                                      Foto 1.0: Antiga Sede 
               Fonte: Site da RFFSA, 2008.
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As estradas passaram a ser dirigidas diretamente pelo governo federal; outras, por 

meio de autarquias e outras ainda, arrendadas a estados da federação, surgiu assim, a idéia de 

congregar todas as estradas de ferro da União em uma organização única, que disciplinasse, 

padronizando a operação das mesmas, seus serviços, métodos de trabalho, equipamentos e 

dando um caráter industrial a sua exploração e impedindo ou evitando interferências político-

partidárias nas administrações das estradas (BRINA, 1977, p.7). 

[...]  a  organização  da  Rede  ferroviária  Federal  S.A.  teve  por  escopo  tornar  a 
exploração das estradas de ferro federais o mias econômico possível, diminuindo 
paulatinamente os seus “déficits” orçamentários (BRINA, 1977, p.22). 

Apresentada como solução para todos os problemas do sistema, a criação da 

Rede Ferroviária Federal S.A. não mostrou efeitos imediatos, por que a rede herdara muitos 

problemas a exemplo de uma infra-estrutura inadequada, um equipamento deficiente e uma 

autonomia  fictícia.  Os  trens  descarrilaram  a  partir  da  década  de  50,  sob  o  governo  de 

Juscelino Kubitschek, pois o país abraçou os carros e caminhões como seus principais meios 

de transporte. A malha férrea, que havia atingido 38.000 quilômetros, regrediu. Hoje, não 

passa  de  29.000 quilômetros,  extensão  idêntica  à  do  início  do  século  passado.  Nos  anos 

seguintes,  como  proposto  no  II  PND  –  Plano  Nacional  de  Desenvolvimento,  a  malha 

ferroviária deveria acelerar sua expansão, ampliando sua participação no transportes do país. 

Isto, contudo, não ocorreu. Com a crise fiscal enfrentada pelo Estado brasileiro nos anos 80, 

praticamente todo o setor produtivo estatal parou em termos de crescimento, iniciando um 

intenso  processo  de  contenção  de  despesas  que  particularmente  foi  drástico  para  rede 

ferroviária (BORSATO, 2007, p.08).

Ao  longo  dos  anos  80  a  rede  ferroviária  não  conseguiu  sequer  garantir  a 

manutenção do sistema, com o desgaste natural das vias permanentes e dos trens, bem como 
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pela perda salarial de seus funcionários, a rede foi perdendo qualidade e confiabilidade e, 

naturalmente, perdendo também cargas significativas. 

[...] em 1995, a RFFSA custou ao Governo Federal R$ 300 milhões. Por outro lado, 
a não conservação do sistema e também a invasão das faixas de domínio das vias 
permanentes o transformaram num recordista em acidentes, com inúmeras vítimas 
fatais. Entre o final da década de 1980 e o começo dos anos 90, o modal ferroviário 
veio a sofrer, ainda, várias ingerências políticas em seu já precário sistema de gestão 
(ALBAN, 2002, p.27).

Assim, no começo dos anos 90, o modal ferroviário acabou se restringindo a uns 

poucos clientes cativos, produtores de bens de baixo valor agregado basicamente minérios, 

cimento e grãos. Com uma carga tão inexpressiva, o modal ferroviário, outrora intensivo em 

capital, tornou-se, como não poderia deixar ser, antieconômico. 

3.1 A PRIVATIZAÇÃO DA RFFSA

Em meio a toda essa deterioração, no começo dos anos 90 o Governo Federal 

resolveu privatizar a exploração da rede ferroviária, incluindo-a no Programa Nacional de 

Desestatização – PND. Praticamene sem alternativas, o Governo optou por dividir o sistema 

da RFFSA em 5 lotes, para os quais foram licitados concessionários privados. Posteriormente, 

licitaram-se também, de maneira integrada a FEPASA e a Ferrovia Paraná (ver tabela 1.0). 

Em cada  lote  arrendaram-se  os  respectivos  ativos  operacionais  e  de  apoio,  locomotivas, 

vagões, oficinas e etc. cumulativamente à venda dos bens de pequeno valor e à concessão do 

direito de uso das vias permanentes por 30 anos, com possível prorrogação por igual período. 
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Concessionários Malhas RFFSA Estados 
Abrangidos

Bitola Extensão 
mil-km

Ferrovia Novaoeste Oeste SP e MS Métrica 1,6

Ferrovia Centro Atlântica Centro-Leste MG, GO, DF, 
ES, RJ, BA e 
SE

Métrica/Mista 7,1

MRS Logística Sudeste MG, RJ e SP Larga (1,60m) 1,7

Ferrovia Tereza Cristina Tereza Cristina Trecho Isolado 
(SC)

Métrica 0,2

América Latina Logistica Sul PR, SC e RS Métrica/Mista 6,6

Cia Ferroviária do Nordeste Nordeste AL, PE, PB, 
RN, CE, PI e 
MA

Métrica 4,5

Ferroban Fepasa/Ferrovia 
Paraná

SP, PR e MG Mista 3,2

Tabela 1.0: ESTRUTURA DE CONCESSÃO DAS MALHAS CONCESSIONÁRIOS
Fonte: Ministério dos Transportes

O preço mínimo de cada licitação foi estimado com base na expectativa de 

fluxo de caixa futuro da malha existente em cada lote (ver tabela 2.0). Seguindo o programa 

de desestatização, a estrada de Ferro Vitória-Minas (898 Km) e a Estrada de Ferro Carajás 

(1.056 Km), construídas e exploradas pela Cia. Vale do Rio Doce, tiveram suas concessões 

transferidas  para  esta  mesma companhia,  na  ocasião de  sua privatização (ALBAN, 2002, 

p23).

Concessionários Preço Mínimo Valor da Venda Agio (%)
Ferrovia Novaoeste 60.260 62.360 3,5
Ferrovia Centro Atlantica 316.900 316.900 0,0
MRS Logística 888.911 888.911 0,0
Ferrovia Tereza Cristina 16.625 18.510 11,3
América Latina Logistica 158.000 216.600 37,1
Cia Ferroviária do Nordeste 11.416 15.800 37,9
Ferroban 233.378 245.047 5,0
Ferroviária Paraná 25.661 25.661 0,0
TOTAL 1.452.157 1.519.081 5,0

Tabela 2.0: PREÇOS E VALORES DE VENDA (em mil reais)
Fonte: Ministério dos Transportes
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Com vistas a garantir uma recuperação imediata da rede ferroviária nos contratos 

de concessão, foram acordadas metas de evolução do desempenho operacional, tomando-se 

por  base  os  resultados  obtidos  pela  RFFSA em 1993.  Em linhas  gerais  utilizaram-se  os 

indicadores básicos:

1-De produção configurada pelo somatório dos produtos das quantidades de toneladas úteis 

transportadas pelas respectivas distâncias percorridas (Toneladas por Quilometro Útil-TKU);

2-De  acidentes  consistindo  no  número  de  acidentes  ocorridos  no  período,  dividido  pelo 

somatório de distâncias percorridas na malha (trem/km) (ALBAN, 2002, p 24).

Mapa 1.0: Novo modal ferroviário brasileiro
Fonte: Agencia Nacional de Transportes Terrestres, 2007.
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Na meta de produção, a idéia contemplava claramente uma melhoria imediata do 

sistema, na meta de acidentes, por sua vez, os objetivos voltaram-se para as reduções anuais 

de 5%, 15%, 30% e 40%, a partir do segundo ano de operação de cada concessionária. Ainda 

que  não  tenha  sido  possível  a  melhoria  imediata  da  produção,  com  os  investimentos 

realizados, nos últimos anos, no conjunto das concessionárias, já é possível se constatar um 

avanço expressivo. Entre 1997 e 2001, as novas concessionárias investiram R$ 1,56 bilhões, 

possibilitando a expansão da produção em 48% – de 40 para 59 bilhões de TKUs. No índice 

de acidentes, por outro lado, as metas, praticamente, já foram atingidas (ALBAN, 2002, p27).

[...]  Houve um certo progresso desde a concessão das linhas à iniciativa privada, em 
1996. O número de vagões cresceu e a frota de máquinas foi modernizada. Mas os 
investimentos  públicos  foram  insuficientes.  É  de  responsabilidade  do  governo 
expandir a malha, e isso não está sendo feito. (DIAS, 1987, p.08). 

Não resta dúvida que recuperar a infra-estrutura já implantada tem sido um grande 

feito da desestatização. O grande problema do modelo de desestatização adotado é que ele não 

contempla nenhum mecanismo que force as concessionárias a ampliar suas malhas viárias. 

Assim, elas são levadas apenas a fazer investimentos marginais, que ampliam a produtividade 

do capital já imobilizado. Ou seja, investimentos em novas locomotivas e vagões, recuperação 

das vias permanentes, centros de captação e distribuição, e automação do sistema e não em 

ampliações da malha. 

4 A ESTRADA DE FERRO EM SERGIPE

Em Sergipe no século XIX, o sistema de transporte que imperava na época era o 

fluvial, o problema enfrentado pelo  estado fazia-se diante da inexistência de um verdadeiro 

sistema de transporte que fosse capaz de transportar com rapidez, segurança e baixos custos as 
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mercadorias,  ao exemplo do açucar, produto de maior expressividade para o  estado que era 

transportado por via fluvial, para Aracaju e para outros portos pequenos e de lá para o resto do 

país e exterior.

[...] lamento a crise do transporte no Estado, que veio a agravar-se ainda mais com a 
interrupção  de  viagens  de  navios  a  vapor  que  excluíram  os  portos  de  Sergipe 
(CORREIO DE SERGIPE, 1904).

Diante das dificuldades do transporte a estrada de ferro passa a ser considerada 

o instrumento, que viria sanar a crise, retirando Sergipe do atraso econômico, a implantação 

da ferrovia passou a ser tema de mensagens dos governos e discursos de parlamentares nas 

assembléias  estaduais  e  federal,  evidênciando  ser  o  transporte  ferroviário  a  solução  para 

estimular o desenvolvimento econômico e acelerar o processo modernizador do  estado de 

Sergipe. Nesse sentido, o discurso legitíma a vontade da elite econômica, que era também a 

elite política, em promover o aumento de seus capitais. A patir de 1872, o Governo do Estado 

de  Sergipe  começa  a  estimular  a  construção,  concedendo  concessões  às  empresas 

interessadas, no entanto, até o início do século XX, não foram construídos as linhas férreas no 

estado.

Em  1903  o  deputado  federal  Rodrigues  Dórea  apresenta  o  projeto  da 

construção da Estrada de Ferro Timbó-Propriá (ver mapa  2.0) como uma emergência para 

Sergipe. Dórea e o Senador Olympio Campos conferenciaram com o Ministro da União o Sr. 

Lauro Muller, sobre a possibilidade de prolongar a via férrea da Bahia até Sergipe, onde o 

mesmo  prometeu  dirigir  esforços  para  a  realização  do  Projeto,  quatro  anos  depois,  foi 

aprovado pelo governo da União o referido projeto, entretanto a cosntrução não aconteceu de 

imediato, foi preciso fazer em primeiro lugar um estudo da região para que a estrada fosse 

implantada (CORREIO DE SERGIPE, 1904). 
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[...]A estação de  Timbó, uma das mais faladas na história da E. F. Bahia ao São 
Francisco, foi inaugurada no ano de 1910, quando o então "ramal do Timbó", que 
partia da estação de  São Francisco, em Alagoinhas, rumo a Sergipe, atingiu o seu 
objetivo, exatamente o "povoado do Timbó". A estação inaugurada em 1887, 3,5 km 
antes e aparentemente com o nome de  Timbó era a atual  Esplanada (site estações 
ferroviárias, 2006). 

O nome Esplanada não existia na época, em 1910 mudou-se o nome de Timbó 

para a estação recém-aberta, e a que tinha esse nome virou Esplanada (ver fotos 2.0 e 2.1).

       

Foto 2.0: Estação de Esplanada em 1910                          Foto 2.1: Estação de Esplanada em 2005 
Fonte: Site estações ferroviárias                                        Fonte:Arquivo particular de Mário Leo de Oliveira

Foi solicitado ao Ministro da União verba para a realização do estudo, mas, o 

pedido foi negado, dizendo o ministro não ser possível nenhum gasto naquele momento. 

[...] Esta resolução do ilustre Ministro da união foi um golpe de morte desfechado às 
esperanças de uma população faminta que atravessava os horrors de uma crise, que 
se  manifesta  perigosa  para  todos,  e  a  quem afogava  a  crença  de  encontrar  nos 
trabalhos da estarda,  o único recurso para salvar  a própria  vida.  (CORREIO DE 
SERGIPE, 1908).
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Mapa 2.0:  Trajeto original do trecho Timbó-Propiá
Fonte: Guia Geral das Estradas de Ferro do Brasil, 1960.

Então o senador Olympio Campos intercedeu junto ao Presidente do Estado, 

Josino Menezes, para que a verba fosse liberada dos cofrés públicos no valor de 220 contos, 

para  a  realização  dos  estudos.  A  verba  foi  então  liberada  e  os  estudos  começaram  em 

dezembro de 1907 e terminou no ano de 1908. O chefe da comissão de estudos e construções 

de  estradas  de  ferro  Dr.  Lassance  de  Cunha,  após  a  realização  dos  estudos  transmite  ao 

Ministro  da  União,  Dr.  Miguel  Calmam,  através  de  telegrama  datado  de  31/03/1908,  o 

relatório compondo o resultado do estudo (CORREIO DE SERGIPE, 1908).

A estação de Cajueiro, atual Acajutiba, foi inaugurada no ano de 1907, quando o 

então "ramal do Timbó" estava no início de suas obras para atingir  o  estado de Sergipe. 

Segundo  o  relatório  o  projeto  Timbó-Propriá  traria  benefício  ao  estado  e  também  aos 

interessados na concessão.  Várias cidades se destacaram com a chegada da ferrovia, como 

Salgado que com a chegada dos trilhos até aquela localidade, conhecida então apenas como 

uma fazenda às margens do rio Piauítinga, o pequeno povoado começou a crescer devido às 

suas águas termais, procuradas agora com facilidade por gente de outras cidades do Estado, 

com as facilidades da ferrovia. Da mesma forma, a cidade de Estância, fora dos trilhos, passou 

a  se utilizar da estação de Salgado como meio para ir  a  Aracaju,  construindo assim uma 
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estrada ligando a cidade de Estância à nova estação nos anos 1910. Em 1927, foi criado o 

município de Salgado, com o crescimento que a existência da estação proporcionou (Estaçõs 

Ferroviárias do Brasil). Disponível  em:< http://www.estações ferrioviárias.com.br>.  Acesso 

em: 02 de novembro de 2008. 

A  estação  de  Aracaju foi  inaugurada  em  1913,  como  ponta  de  linha,  na 

continuação da então linha do Timbó, que desde 1887 não era prolongada, a estação original 

era pequena e modesta, somente nos anos 1940 a estação foi demolida para a construção da 

atual, mais moderna e maior  (ver fotos 3.0 e 3.1). A estação está localizada na Praça dos 

Expedicionários, no bairro Siqueira Campos, prédio imponente que se destaca por estar em 

uma praça bem espaçosa e, também, por estar em nível superior com uma grande rampa de 

acesso (Estaçõs  Ferroviárias  do  Brasil). Disponível  em:<http://www.estações 

ferrioviárias.com.br>. Acesso em: 02 de novembro de 2008. 

           

Foto 3.0: Fachada da estação de Aracaju em 1956                Foto 3.1: Estação de Aracaju em 2005 
Fonte: Site estações estações ferroviárias                              Fonte: Elias Vieira

Em Sergipe  existirão cidades que com a decadência  da ferrovia,  tiveram seus 

desenvolvimentos econômicos prejudicados, como Muribeca, onde sua estação foi inaugurada 

em 1915,  nascido com o nome Sítio do Meio, o município a 72 quilômetros de Aracaju, 

desenvolveu-se economicamente as margens da ferrovia, mas depois literalmente parou no 

tempo. A população chegou a dispor de engenho, alambiques e olarias para trabalhar, e até de 

quatro cinemas para o  lazer.  A cidade,  antes bastante  promissora,  com a rede ferroviária 
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passando ao lado, hoje se encontra praticamente sucateada, por volta dos anos 50, o trem a 

vapor passava na estação de Muribeca e transportava cargas e passageiros até a capital.

[...]Aqui era muito bom. Tinha como se viver. A gente levava banana pra vender em 
Aracaju,  pagava  pouco,  e  voltava  de  tarde  com  dinheiro  no  bolso.  Hoje  é  só 
dificuldade (site estações ferroviárias, 2006). 

A estação de  Propriá era o ponto final da linha Norte da Viação Férrea Federal 

Leste Brasileiro, desde 1975 abriga a sede do Tiro de Guerra de Sergipe (ver fotos 4.0 e 4.1). 

             

Foto 4.0: Estação de Propriá, sem data.                                 Foto 4.1: Estação de Propriá em 2007. 
Fonte: Estrada de Ferro Brasil                                               Fonte: Cláudio Vitoriano

Ali o rio São Francisco, sem ponte ferroviária até o dezembro de 1972, obrigava a 

tomada de barcos pelos passageiros e cargas para continuar até o norte do País por via férrea, 

na cidade de Porto Real do Colégio na outra margem do rio, em Alagoas (ver foto 5.0).

                                                    Foto 5.0: Barco que fazia a travessia em 1922.
                             Fonte: Revista Ilustração Brasileira                 
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Finalmente, no final dos anos 1960, a ponte chegou (ver fotos 6.0 e 6.1) e os trens 

da Rede Ferroviária Federal S.A. puderam fazer a ligação pela linha diretamente. 

     

Foto 6.0: Inauguração da ponte em 1972.                        Foto 6.1: Teste da ponte, sem data.                         
Fonte:Estrada de Ferro Brasil                                           Fonte: Revista da Rede Ferroviária Federal

Desdo o início das construções em 1908, até a conclusão de todo trecho em 1915, 

várias concessões foram feitas entre as empresas, com o objetivo de concluir todo o trajeto 

das linhas férreas no Estado. A Estrada de Ferro Timbó-Propriá foi inaugurada, apartir de 

então, inaugura-se uma nova era em Sergipe, que adentrava as linhas do progresso. 

5 DESEMPENHO RECENTE DAS CONCESSIONÁRIAS 

Se, há 10 anos, alguém dissesse a um ferroviário de carreira que o futuro da 

ferrovia no Brasil estaria no transporte da carga geral de alto valor agregado, como produtos 

industrializados, carne e frango congelados, cerveja, autopeças e suco de frutas, entre outros, 

certamente ouviria que aquela afirmativa era um absurdo. E seria acusado, no mínimo, de 

desconhecer a natureza e a vocação do transporte ferroviário. Afinal,  as estradas de ferro 

brasileiras, historicamente, tiveram suas atividades focadas no transporte de grandes volumes 

com baixo valor agregado,  como commodities agrícolas,  minério e  produtos siderúrgicos, 

consideradas cargas cativas da ferrovia em grandes distâncias e para fluxos concentrados.  Por 
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conta  dessa  “vocação  natural”,  o  trem  era  considerado  um  meio  de  baixíssima 

competitividade, deixando a carga geral e o transporte ponto-a-ponto a cargo de outros modos 

de  transporte,  principalmente  o  rodoviário.  Hoje,  a  ferrovia  assumiu  uma  postura  mais 

competitiva,  se  impondo  como integrante  de  uma cadeia  logística  ampla,  envolvendo  os 

diversos modos de transporte. Ano após ano, os produtos transportados sobre trilhos no País 

vem se diversificando. 

[...] A privatização dos serviços de transporte, no Brasil, avançou com inegável êxito 
nos ultimos anos. No caso do setor ferroviário, as realizações de destaque incluem o 
desmanche das oneroasa organizações que operavam e administravam o sistema, e 
os ganhos significativos de produtividade obtidos pelas concessionárias privadas, 
pelo menos no tocante ao fator mão-de-obra . (Castro, 2005, p. 02).

À América Latina Logística (ALL) por exemplo, uma empresa que nasceu como 

concessionária da antiga Malha Sul da Rede, vem promovendo a integração do transporte 

sobre  trilhos  com  os  diversos  modais,  assim  a  empresa  conseguiu  tornar  o  transporte 

ferroviário uma alternativa atraente para donos de cargas de diversos segmentos industriais. O 

passo definitivo nessa direção aconteceu em 2001, quando a ALL incorporou os ativos da 

Delara,  empresa  de  transporte  rodoviário,  dona  de  extensa  frota  de  caminhões,  inúmeros 

armazéns, centros de distribuição. Sete anos depois, os resultados desta estratégia estão se 

materializando, para se ter uma idéia, só em 2007, a área de negócios da ferrovia, voltada para 

o transporte de produtos industrializados, registrou um crescimento no volume transportado 

de 13,4% em relação ao ano anterior. No mesmo período, o aumento dos fluxos intermodais 

foi  de  15%.  Em  termos  de  transporte  ferroviário,  cujos  resultados  de  investimentos  são 

sempre de maturação demorada e cujas transformações acontecem lentamente, isso pode ser 

considerado um “espetáculo de crescimento” (REVISTA O EMPREITEIRO, 2008, p. 76). 
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Para o Sistema de Logística Sul, formado pela Estrada de Ferro Vitória a Minas 

(EFVM), Ferrovia Centro-Atlântica (FCA) e o Complexo Portuário de Tubarão, em Vitória 

(ES), a Vale tem pronto outro programa de investimentos. A meta, nesse caso, é aumentar sua 

participação no transporte de carga geral até 2012. Para isso serão aplicados US$ 2 bilhões na 

compra  de  28  locomotivas  e  900  vagões,  e  na  melhoria  da  via  permanente.  Segundo  a 

diretoria de Logística da Vale, com os investimentos a proporção de transporte de carga geral 

poderá ser equivalente ao transporte de minério de ferro. Além da compra de material rodante, 

a Vale está expandindo os pátios intermodais em Drummond e Ipatinga, em Minas Gerais, e 

ampliando o pátio do Complexo de Tubarão. Está ainda implantando um moderno sistema de 

sinalização  e  licenciamento  de  trens  na  Vitória  a  Minas,  que  dará  ganho  de  17%  na 

produtividade. Com tecnologia de ponta, o novo sistema de circulação permitirá intervalos 

mais curtos entre trens, sem prejuízo da segurança. O atual sistema, em operação desde a 

década  de  1970  é  baseado  em  componentes  analógicos.  Os  pontos  de  sinalização  são 

distribuídos a cada 7,5 km de sua linha, com subseções a cada 3,5 km. Com a nova rede, 

composta por microprocessadores, os pontos serão instalados a cada 3,5 km, com subseções 

em intervalos de 1,75 km (REVISTA O EMPREITEIRO, 2008, p. 86).  

[...]  As  concessionárias  aumentaram  suas  frotas,  melhoraram  seus  sistemas  de 
comunicação e sua produtividade. No entanto, no Brasil a relação entre o tamanho 
da malha e o território nacional está entre as mais baixas do mundo(DIAS, 1987, 
p.09). 

No dia  20  de  junho,  José  Francisco  das  Neves,  presidente  Valec  Engenharia, 

estatal subordinada ao Ministério dos Transportes, assinou ordem de serviço, no valor de R$ 

452,22 milhões, autorizando a continuidade das obras de construção da Ferrovia Norte-Sul 

(FNS). No documento, a Valec determinou o início das obras em um trecho de 197 km de 

extensão, de Uruaçu até a divisa do Tocantins, no Norte de Goiás. Para efeito de execução, as 
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obras serão divididas em três segmentos, a serem executados pelas construtoras Constran, 

Odebrecht e Galvão Engenharia. Em janeiro, outra ordem de serviço foi assinada, dessa vez 

para as obras no trecho Anápolis-Uruaçu (GO). Orçado em R$ 950 milhões, esse trecho, a 

cargo da Constran, tem conclusão prevista para o final de 2009. Com os respectivos contratos 

assinados, está, portanto, definida a execução das obras no Ramal Sul da Norte-Sul, com um 

total de 1.077 km de ferrovia, em bitola métrica (1,00 m), previstos no projeto da Norte-Sul 

para o  estado de  Goiás,  dentro dos mais modernos  padrões  ferroviários,  inclusive  com a 

utilização de dormentes de concreto. Com a construção da FNS em Goiás, o governo federal 

espera  proporcionar  aos  goianos  os  mesmos  benefícios  sócio-econômicos  gerados  no 

Maranhão  e  no  Tocantins,  tais  como a  geração  de  cerca  de  7.500  empregos  diretos  e  a 

promoção do desenvolvimento sustentável na região, além da melhoria da qualidade de vida 

das populações locais (REVISTA O EMPREITEIRO, 2008, p. 89).

O projeto original  da Norte-Sul  contempla a  construção de uma ferrovia  com 

2.100 km de extensão, nascendo na cidade de Açailândia, no Maranhão, onde faz conexão 

com a Estrada de Ferro Carajás, estendendo-se até o município de Estreito, na divisa com o 

Tocantins.  Deste  ponto,  a  ferrovia  avançaria  pelo  Tocantins  até  alcançar  o  município  de 

Uruaçu, divisa com Goiás, cortando, em seguida, boa parte de Goiás até chegar à cidade de 

Anápolis. Com essa configuração, a Norte-Sul, atravessaria o cerrado brasileiro, unindo, pelo 

interior, o sistema ferroviário nacional, conectando-se ao Norte com a E.F. Carajás e ao Sul 

com a  FCA.  Isso  representaria  uma  alternativa  mais  econômica  para  os  fluxos  de  longa 

distância, hoje existentes, permitindo o escoamento de grãos, farelos, fertilizantes e adubos, 

óleo, soja, álcool, derivados de petróleo, açúcar, algodão e cimento, das regiões Centro-Oeste 

e Norte do país. Uma vez concluído, o empreendimento se converterá em um forte indutor de 

ocupação econômica da região do Cerrado Setentrional Brasileiro, que compreende o sul dos 

estados do Maranhão e Piauí; sudeste do Pará, oeste da Bahia; noroeste de Minas Gerais; 
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norte de Goiás; nordeste do Mato Grosso e todo o estado do Tocantins. O projeto foi orçado 

pela Valec em R$ 2,5 bilhões (REVISTA O EMPREITEIRO, 2008, p. 99).

No primeiro trimestre deste ano, a MRS atingiu a marca de 30,8 milhões de t de 

minério ferro transportadas, com destinado à exportação. O volume, um recorde histórico para 

a ferrovia, representou um crescimento de 11,7% em relação ao alcançado no mesmo período 

de 2007. Mas o crescimento da ferrovia não aconteceu apenas na movimentação de minério. 

Foi registrada uma expansão maior ainda no transporte de soja e farelo de soja, da ordem de 

51,4% quando comparado ao primeiro trimestre de 2007. O volume total  transportado no 

período atingiu 30,8 milhões de toneladas, ou seja, um incremento de 10,9% em relação ao 

primeiro  trimestre  de  2007.  Observando  a  série  histórica  dos  resultados  atingidos  no  1º 

trimestre de cada ano, nota-se o contínuo incremento da produção, gerando um CAGR – 

Compound Annual Growth Rate (taxa média ponderada de crescimento em um determinado 

período)  de  11,4%  para  o  período  a  partir  de  2002.  A  receita  líquida  atingida  nos  três 

primeiros meses do ano foi de R$ 532,3 milhões, representando um incremento de 10,8% 

sobre mesmo período do ano passado, o aquecimento da economia brasileira e da indústria de 

bens de capital, foram alguns dos fatores que pressionaram os negócios. Isso coincidiu com o 

mercado  internacional  igualmente  aquecido.  Neste  cenário,  a  MRS,  se  consolidou  como 

principal  transportadora  de  ferro-gusa  para  exportação  no  sistema  Sul,  mostrando  um 

crescimento de 150,2% neste mercado, no primeiro trimestre, em relação ao 1T07, segundo a 

diretoria da empresa (REVISTA O EMPREITEIRO, 2008, p. 92).

Nos próximos cinco anos, a Vale deverá investir cerca de US$ 9,6 bilhões no 

binômio ferrovia/porto do Sistema de Logística Norte, que compreende a Estrada de Ferro 

Carajás (EFC) e o Porto de Ponta da Madeira, em São Luiz (MA), tendo como meta ampliar a 

capacidade de escoamento do minério de ferro de Carajás, no Pará. Somente para a ferrovia, o 
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plano de negócios da empresa prevê investimentos de US$ 5,9 bilhões, a serem aplicados na 

duplicação de 546 km dos 892 km que compõem a ferrovia; ampliação de pátios de manobra, 

substituição  de  trilhos,  dormentes  e  aparelhos  de  mudança  de  via;  e  compra  de  material 

rodante (vagões e locomotivas). Os restantes US$ 3 bilhões serão destinados à construção de 

um terceiro píer em Ponta da Madeira, à compra de novos equipamentos para o recebimento 

do minério, entre eles quatro viradores de vagões, dois carregadores de navios, empilhadeiras 

e  recuperadoras  para  pátios  de  minério.  Para  melhorar  a  interface  porto-ferrovia  serão 

construídos  seis  novos  pátios  para  estoque  do  minério  com  destino  aos  mercados  de 

exportação. A Estrada de Ferro Carajás compreende uma ferrovia de 892 km, em linha singela 

e bitola de 1,60 m, que interliga a Serra dos Carajás, no Pará, ao porto de Ponta da Madeira, 

onde se localiza o seu centro de controle operacional. A ferrovia é substancialmente utilizada 

para o escoamento dos minérios extraídos e beneficiados pela Vale, que representam, cerca de 

80% do volume anual  transportado.  De  janeiro  a  dezembro  de  2007,  a  EFC transportou 

100.360 mil t de produtos, sendo 76.617 mil t de minério próprio, ponderados por quilômetro 

útil (TKU) percorrido. A estrada de ferro também efetua transportes de outras cargas para 

terceiros,  como ferro-gusa,  grãos,  veículos e  combustíveis  (representando, juntos,  os 15% 

restantes do volume anual transportado), realizando ainda o transporte de passageiros. Em 

2007 foram conduzidos pela EFC 352 mil passageiros (REVISTA O EMPREITEIRO, 2008, 

p. 82).

[...]trata-se de um problema bem mais grave nas regiões Nordeste e Centro-Oeste do 
país,  onde  não  só  as  malhas  já  implantadas  encontram-se  bastante  rarefeitas,  as 
concessionárias são de menor porte, o que dificulta a capacidade de crescimento, 
mesmo quando alavancado por recursos de terceiros (ALBAN, 2002, p.25).

Já as obras da ferrovia Transnordestina não obteve prosperidade , pois não deverá 

ficar pronta em 2010, como previsto inicialmente no Programa de Aceleração do Crescimento 

(PAC). Segundo o consultor em logística e conselheiro do Grupo de Estudos da Logística em 
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Pernambuco (Gelpe), Marcílio Cunha, o projeto deverá atrasar mais de um ano, por causa da 

lentidão nos processos de licitação para serviços e fornecimentos, e devido ao período de 

chuvas, que estão atrasando as obras. Há dificuldades ainda relacionadas ao licenciamento 

ambiental, segundo informações do governo federal. As desapropriações de terra, que também 

vinham atrasando as obras, foram aceleradas nos últimos meses. Pernambuco, por exemplo, 

acionou sua Procuradoria para acelerar as desapropriações a serem feitas pelo Departamento 

Nacional de Infra-Estrutura de Transportes (DNIT).  Pelo escopo do projeto, a ferrovia vai 

ligar o porto fluvial de Petrolina (PE) a Missão Velha (CE), onde se interligará a malha da 

CFN. Um segundo trecho projetado ligará o município cearense de Araripe e o Porto de 

Suape (PE). Essa via já foi apelidada de “ramal do gesso”, pois servirá para transportar esse 

produto para exportação. Os trabalhos de construção da Transnordestina foram iniciados há 

dois anos, em junho de 2006. De todo o trecho de 110 km, a ser construído, conforme previsto 

nessa primeira etapa, somente metade, ou seja, 52 km, foram efetivamente iniciados. Do custo 

total do empreendimento, avaliado em R$ 4,5 bilhões, apenas o equivalente a R$ 245 milhões 

está sendo aplicado. Duas frentes de serviços estão em execução, a cargo da EIT - Empresa 

Industrial Técnica S/A. Do lado cearense, as obras se concentram em um trecho de 22 km de 

extensão, separados pela Rodovia CE-293, conhecida como estrada “Unha de Gato”, que liga 

Missão Velha a Brejo Santo. Ali, na localidade chamada de “Café da Linha”, será aberto um 

túnel que passará por baixo da rodovia. A outra frente de obras, numa extensão de 30 km, 

partiu de Salgueiro para o Ceará. As frentes de serviço já estão nas proximidades da cidade 

cearense de Jati.   No final de 2006, foi  concluído, pelo Departamento Nacional de Infra-

Estrutura de Transportes (DNIT) e pelo governo de Pernambuco o projeto executivo do trecho 

Salgueiro-Trindade, orçado em R$ 515 milhões. As obras deveriam ser concluídas em um ano 

e meio. Mas até o momento não foram iniciadas.
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5.1 A ATUAL SITUAÇÃO DO TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE 
CARGAS EM SERGIPE

Com o desenvolvimento da indústria automobilística e o incremento do sistema 

rodoviário  e  aeroviário,  a  ferrovia  ficou  basicamente  restrita  no  estado  de  Sergipe  ao 

transporte de carga. Em 1991, insatisfeitos com a RFFSA, os ferroviários entraram em greve 

diversas vezes, as reivindicações eram praticamente as mesmas, interrompendo o transporte 

de cargas, principalmente de combustível, cimento, amônia e uréia, farinha de trigo e outros 

derivados  de  petróleo.  Após  a  privatização  da  RFFSA  em  1996,  cerca  de  65%  dos 

trabalhadores foram demitidos e os prejuízos abrangeram a toda a categoria e Sergipe não 

ficou de fora dessa realidade,  para os que ficaram tiveram um aumento de trabalho com 

acúmulo de várias funções.

O transporte ferroviário em Sergipe após a privatização em 1996 passou a ser 

controlado pela Ferrovia Centro Atlântica, uma empresa do grupo Vale do Rio Doce. Seus 

maiores clientes eram a BR-Distribuidora (subcidiária da Petrobras), Cimento Sergipe SA-

CIMESA, Cimento Nassau e a Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados de Sergipe-FAFEN.

A estação é utilizada pela Ferrovia Centro Atlântica e foi restaurada, tendo sido 

re-entregue pela empresa em 22/01/2004. Em junho de 2007, a Ferrovia Centro Atlântica 

parou  de  transportar  combustíveis  para  Sergipe,  reduzindo  drasticamente  sua  atuação  no 

estado,  passando  somente  a  transportar  cimento.  Apesar  dos  rumores  do  fechamento  da 

estação  em  Aracaju,  a  ferrovia  mantêm  poucos  funcionários  que  são  responsáveis  pela 

fiscalização de empresas terceirizadas que fazem serviços de manutenção dos pátios e da via 

permanente, como afirma José Aquino de Sousa, Supervisor de Via Permanente.

A ferrovia teve uma grande participação no desenvolvimento do estdo de Sergipe, 

pois foi também a responsável no início da década de 60 pela exportação de todo petróleo 

bruto  encontrado  em  Carmópolis  para  Refinaria  de  Mataripe  no  estado  da  Bahia  como 

25



também cimento, uréia, amônia e cloreto de potássio.

Durante  vários  anos  as  administrações  que  passaram  pela  ferrovia  não  se 

preocuparam em ampliar suas parcerias com a adoção de novos clientes,  buscando assim 

mercados  com  maior  valor  agregado,  como  também  implantação  de  novas  linhas,  trens 

expressos, aumento e modernização da frota, implementação ao intercâmbio entre corredores, 

principalmente com outras concessionárias isso após a privatização.

Nas entrevistas realizadas,  os trabalhadores foram unânimes em afirmar que o 

estado de Sergipe tem uma deficiência logística muito grande sendo, um dos fatores para a 

perda de clientes. Esta deficiência está ligada a não existência de um ramal ferroviário de 

acesso  ao  Terminal  Marítimo  Ignácio  Barbosa-TMIB,  hoje  administrado  pela  Vale,  que 

eliminaria por total o tranaporte rodoviário de produtos como por exemplo cimento, coque, 

uréia e cloreto de potássio, que para as empresas produtoras vem a onerar o preço de venda e 

compra, além de gerar custo de manutenção da rodovia de acesso ao Terminal, que ainda hoje 

é uma rodovia estadual e não comporta grandes tráfegos.

5.1.1 CASO CIMENTO-NASSAU

Segundo Daniel  Vieira  Santos,  técnico  em edificações,  da  Cimento-Nassau,  a 

empresa  nunca  transportou  seus  produtos  pela  ferrovia,  entretanto  as  perspectivas  para  o 

futuro apontam para a utilização do setor ferroviário no transporte de cimento ensacado e a 

granel,  para  abastecimento dos mercados baiano e goiano. Afirma ainda que as obras do 

galpão de carregamento estão em andamento mas o transporte não tem uma previsão para 

iniciar pois os entendimentos entre a empresa a Ferrovia Centro Atlântica ainda não foram 

concretizadas.
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5.1.2 CASO CIMESA

A Cimento Sergipe S.A.-CIMESA ao contrário da Cimento-Nassau já transportou 

seus produtos pela ferrovia como também já transportava via ferrovia o coque de petróleo e o 

óleo BPF (tipo de óleo bruto extraído do petróleo) para abastecer seus fornos, possui um pátio 

de manobra dentro da própria fábrica sendo monitorado pela Ferrovia Centro Atlântica. Em 

2005 a fábrica ampliou sua produção inaugurando a 3ª linha de fabricação de cimento, com 

isso se tornou a 2ª maior do grupo, construiu 3(três) grandes silos de armazenamento e uma 

esteira transportadora que percorre todo o píer do Terminal Marítimo Ignácio Barbosa-TMIB 

(ver fotos 7.0 e 7.1), para atender a demanda de carregamento de navios estrangeiros evitando 

as paradas de carregamento vindo a onerar o preço do produto, hoje exporta grande parte 

dessa produção para o exterior mas segundo José Gabriel Almeida Campos, engenheiro do 

setor de projetos, seria de grande importância que esse transporte entre a fábrica e o porto 

fosse realizado pela ferrovia pois a quantidade ofertada seria maior e o custo do transporte 

seria muito menor. 

                                    
Foto 7.0: Os 3 silos de armazenamento de cimento.       Foto 7.1:  Filas na entrada do TMIB para descarga. 
Fonte: Arquivo Mário Leo de Oliveira                                  Fonte: Arquivo Mário Leo de Oliveira

 Afirma  ainda,  que  o  cimento  que  era  transportado  pela  ferrovia  tinha  como 

destinatário  a  cidade de  Simões Filho e  que  parou de ser  transportado por  um problema 

27



logístico de transbordo (transferência do trem para caminhões) na cidade baiana onde hoje 

depende da realocação do pátio de manobras, situado na zona urbana central do município e 

devido à interrupção de tráfego de veículos e pessoas, condições favoráveis a acidentes, por 

medidas judiciais o descarregamento foi impedido, mas o projeto de realocação está concluído 

e  aprovado,  tendo  sido  efetuado  mediante  convênio  de  cooperação  financeira  entre  as 

empresas interessadas, o município e a União por intermédio do Ministério dos Transportes, 

mas as obras não ainda não iniciaram e o motivo não é conhecido.

5.1.3 CASO BR-DISTRIBUÍDORA

A BR-Distribuidora, subsidiária de Petrobras, sempre manteve grande parte do 

abastecimento de derivados de petróleo do estado de Sergipe transportado pela ferrovia, em 

2005, essa fatia correspondia a 64% do total, onde 5.000 m³/mês (cinco mil metros mês) eram 

transportados pelo sistema rodoviário e 9.000 m³/mês (nove mil metros mês) pela ferrovia, 

hoje reduzido a quase 0%. Analisando o papel do transporte na distribuição de derivados de 

petróleo a empresa chegou a alguns parâmetros de exigência como:

 -Atender o nível de serviço acertado ao menor custo possível;

 -Reduzir os custos da cadeia de suprimento;

-Otimizar os níveis de estoque de produtos;

A  relevância  do  transporte  é  por  cerca  de  80%  dos  custos  logísticos,  fator 

determinante da qualidade do serviço e o transporte ferroviário não estava mais atendendo a 

essas  perspectivas  da  empresa,  afirma  José  Rodrigues  Irmão,  técnico  em  construção 

manutenção e montagem, da Petrobras.
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5.1.3 CASO FAFEN

A Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados de Sergipe, subsidiária de Petrobras, tem 

como carro chefe em Sergipe a produção a uréia e a amônia e sempre transportaram seus 

produtos pela ferrovia, mas com a atual situação da mesma optou pela mudança de modal. O 

ponto principal que motivou essa mudança destaca-se o agravamento das condições de risco 

impostas a população e o meio ambiente tendo em vista a movimentação desses produtos 

considerados perigosos, esses riscos estão atrelados ao grande adensamento urbano em torno 

das linhas, as invasões (ver fotos 8.0 e 8.1), o excesso de passagens de nível, malha ferroviária 

centenária  (sinuosa/rampas  fortes),  gargalos  ferroviários  (passagem da  malha  em centros 

urbanos)  todos  responsáveis  pelo  descumprimento  das  programações  de  transporte  e 

compromissos contratuais gerando insatisfação dos clientes e prejuízos financeiros, afirma 

José Rodrigues Irmão, técnico em construção manutenção e montagem, da Petrobras.

              

  Foto 8.0: Risco impostas a população.                                  Foto 8.1: Adensamento urbano em torno das linhas. 
  Fonte: Arquivo Mário Leo de Oliveira                                 Fonte: Arquivo Mário Leo de Oliveira 
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6 CONCLUSÃOic

Para que o Sistema Ferroviário Brasileiro se  expanda de maneira  efetiva,  seráPara que o Sistema Ferroviário Brasileiro se expanda de maneira efetiva,  será  

preciso  muito  mais  do  que  uma  mudança  na  perspectiva  estratégica  dos  atuaispreciso  muito  mais  do  que  uma  mudança  na  perspectiva  estratégica  dos  atuais  

concessionários,  e  por  mais que essa mudança seja importante,  faz-se também necessárioconcessionários,  e  por mais que essa mudança seja  importante,  faz-se também necessário  

viabilizar a entrada de novos investimentos no sistema. Sob este ponto, importa notar que oviabilizar a entrada de novos investimentos no sistema. Sob este ponto, importa notar que o  

programa de desestatização não gerou, nem objetivou gerar qualquer investimento público noprograma de desestatização não gerou, nem objetivou gerar qualquer investimento público no  

setor.setor.

Porém, com todas as dificuldades apresentadas, diante de todos os investimentosPorém, com todas as dificuldades apresentadas, diante de todos os investimentos  

realizados o transporte ferroviário mostra-se bastante competitivo quando comparado a outrosrealizados o transporte ferroviário mostra-se bastante competitivo quando comparado a outros  

modais brasileiros, isto devido a sua grande capacidade de carga na qual consegue atingir.modais brasileiros, isto devido a sua grande capacidade de carga na qual consegue atingir.   

Hoje, a ferrovia assumiu uma postura mais competitiva, se impondo como integrante de umaHoje, a ferrovia assumiu uma postura mais competitiva, se impondo como integrante de uma  

cadeia logística ampla, envolvendo os diversos modos de transporte. cadeia logística ampla, envolvendo os diversos modos de transporte. 

A nova realidade do modal ferroviário mostra que se implantado definitivamenteA nova realidade do modal ferroviário mostra que se implantado definitivamente  

um modelo  integrado e  eficaz  com o comprometimento  de ações  públicas  e  privadas  noum modelo integrado e  eficaz com o  comprometimento de  ações  públicas  e  privadas  no  

transporte ferroviário de cargas em nosso país, de modo que a logística deixe de ser um pontotransporte ferroviário de cargas em nosso país, de modo que a logística deixe de ser um ponto  

fraco e se transforme em plataforma segura para o tão almejado crescimento econômico, osfraco e se transforme em plataforma segura para o tão almejado crescimento econômico, os  

resultados obtidos serão ótimos e com reais possibilidades da ferrovia vir desempenhar umresultados obtidos serão ótimos e com reais possibilidades da ferrovia vir desempenhar um  

papel de destaque na matriz do transporte brasileiro.  papel de destaque na matriz do transporte brasileiro.  
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