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Apresentação

"O bom mineiro não perde o trem. Essa frase ficou eternizada em músicas e na cultura mineira. Minas, ao olhar para a sua 

história buscando oportunidades para o futuro, projeta no trem um cenário de protagonismo de onde ele jamais deveria ter 

saído. O trem está arraigado na história e no dia a dia do mineiro, afinal, para o mineiro tudo é trem. O Plano Estratégico Fer-

roviário do Estado representa a determinação do nosso governo em transformar o anseio da sociedade em uma realidade. A 

partir de uma análise técnica e aprofundada, o estudo foi capaz de nos indicar os caminhos que devem ser percorridos para 

fortalecer a matriz ferroviária do Estado. O PEF nos indica os desafios a serem enfrentados para que o trem volte cada dia mais 

a fazer parte do cotidiano mineiro, resgatando nosso jeito de ser e de fazer."

Governador Romeu Zema

"O Plano Estratégico Ferroviário de Minas Gerais – PEF-MG representa o vanguardismo do governo mineiro ao construir um 

planejamento voltado à identificação de oportunidades do incremento e desenvolvimento de infraestrutura ferroviária. Trata-

-se de planejamento de longo prazo, reconhecido pela Lei Estadual 23.748/20 como o planejamento oficial do Estado para as 

ferrovias. O PEF-MG vem acompanhado de legislação moderna e única no país em que empreendedores privados poderão ser 

autorizados pelo estado a construir/recuperar e operar ferrovias por sua conta e risco, dentro de um regime de livre concor-

rência e empreendedorismo. O modelo é inspirado nas shortlines americanas e permitirá a realização de investimentos que 

poderão ultrapassar R$ 10 bilhões nos próximos anos. Destaco aqui, o trabalho incansável da Comissão Extraordinária Pró-Fer-

rovias Mineiras da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que propôs as inovações legislativas e acolheu o PEF-MG como o 

instrumento principal de planejamento ferroviário no Estado e o primeiro no Brasil. Da mesma forma, registro nosso agrade-

cimento à Fundação Dom Cabral pela seriedade e o elevado nível técnico na condução dos estudos e à Associação Nacional 

dos Transportadores Ferroviários – ANTF, uma vez que sem essa parceria dificilmente o PEF-MG se tornaria uma realidade."

Secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, Fernando Marcato



“A Fundação Dom Cabral possui uma missão de contribuir para o desenvolvimento sustentável da sociedade, com destaque 

para um princípio fundamental de parceria com pessoas, instituições e empresas, por meio da qual limitações são superadas e 

soluções, obtidas. Ao sermos escolhidos para desenvolver o Plano Estratégico Ferroviário de Minas Gerais, fomos tomados de 

grande orgulho. Mineira em suas raízes mais profundas, a FDC, através de sua equipe de especialistas, partiu para a realização 

desse Plano com a convicção de que estávamos sendo desafiados a estudar e propor soluções no âmbito de um elemento 

que é muito mais do que um modo de transporte, mas uma parte de nossa cultura e história, o Trem. Atingimos o objetivo. 

Nesse relatório não entregamos somente metodologias e avaliações estratégicas, mas, sobretudo, uma esperança de que as 

ferrovias mineiras sejam ampliadas e ocupem seu espaço de direito na logística brasileira. Continuaremos contribuindo para 

que Minas e o Brasil sejam alvos de nossa ousadia e tenacidade, para que se tente o impossível, com constância na superação 

de desafios e obstáculos, na construção do sonho de ser uma instituição referência que tem orgulho de ser de Minas para o 

Mundo”.

Presidente Executivo da Fundação Dom Cabral, Antonio Batista

“O Núcleo de Infraestrutura, Logística e Supply Chain da Fundação Dom Cabral cumpre a missão que lhe foi confiada de desen-

volver o Plano Estratégico Ferroviário de Minas Gerais com o objetivo de estudar as potencialidades do transporte ferroviário 

de cargas e de passageiros, contribuindo para a promoção de ações que visem à recuperação e à ampliação da malha ferrovi-

ária do Estado. Apoiando-se na imparcialidade do tratamento científico, e consciente da complexidade que o Plano envolveria, 

nossa equipe buscou conceitos consolidados de planejamento estratégico, com a utilização de metodologias de análises de 

cenários de curto, médio e longo prazos, e considerando propostas de diferentes regiões, propósitos, e agentes da Sociedade 

Mineira, para entregar esse Plano. Ele é um instrumento vivo, que deve sempre passar por modificações e aprimoramentos, 

mas com um sentido único de resgate da História de Minas Gerais, um lugar onde o “trem” é acima de tudo parte do que 

somos”.  

Coordenador Técnico do PEF Minas, Prof. Dr. Paulo Resende (FDC)
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1. Introdução
Este documento apresenta o Plano Estratégico Ferroviário de Minas Gerais - PEF Minas, cuja elaboração é patrocinada pela As-

sociação Nacional dos Transportadores Ferroviários (ANTF), que teve seu desenvolvimento acompanhado tecnicamente pela 

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade do Estado de Minas Gerais (SEINFRA) e institucionalmente pela Assembleia 

Legislativa do Estado de Minas Gerais, por meio da Comissão Pró-Ferrovias Mineiras. Está em consonância com a Lei Estadual 

23.748, de 2020, que discorre sobre a Política Estadual de Transporte Ferroviário e o Sistema Estadual de Transporte Ferroviá-

rio. Os estudos foram conduzidos pela equipe do Núcleo de Logística, Supply Chain e Infraestrutura da Fundação Dom Cabral 

(FDC), com o apoio técnico-científico da Systra Engenharia e Consultoria Ltda, ECG Arquitetura e Engenharia Ltda., Fundação de 

Apoio à Educação e Desenvolvimento Tecnológico de Minas Gerais, FCM e Fundação João Pinheiro.

Os estudos seguem uma abordagem exploratória de longo prazo, de forma a identificar necessidades de projetos potenciais 

de transporte ferroviário de passageiros e cargas em benefício da sociedade e da economia mineiras. Portanto, o PEF Minas é 

composto por um portfólio de projetos priorizados para a implantação e operação de uma nova estrutura ferroviária em Minas 

Gerais. Como ponto de partida, foi construído um diagnóstico do atual sistema ferroviário mineiro, de forma a serem definidas 

estratégias e elaborado um plano de investimentos que atenda à demanda do setor e da população de Minas Gerais.

A importância do PEF Minas, o primeiro plano totalmente dedicado a estratégias de crescimento, aumento da produtividade 

e eficiência, retomada do transporte de passageiros, desenvolvimento econômico e social de múltiplas regiões do Estado, 

do transporte ferroviário nas últimas décadas, se explica pela própria história da conexão de Minas Gerais com o desenvolvi-

mento das ferrovias no Brasil.  Desde a construção da primeira estrada de ferro no Brasil, a Companhia de Estrada de Ferro e 

Navegação Petrópolis, a E. F. Mauá, o objetivo era “ir a Minas”. Ainda em 1858, uma ferrovia do governo (a terceira no Brasil), 

a então E. F. Pedro II (depois Central do Brasil), iniciava suas atividades, também do Rio em direção a Minas. Portanto, desde 

a primeira ferrovia a ter trilhos assentados em Minas Gerais, a E. F. D. Pedro II, passando pela E. F. Leopoldina, inaugurada 

em 1874, e chegando na E. F. Oeste de Minas, em 1880, o sistema ferroviário no Estado se transformou em elemento de  

uma cultura.

Muitas obras e histórias depois, estudar ferrovias em Minas é muito mais do que investigar e analisar um modal de transporte. 

Como muito bem relatado por Elaine de Moraes, em artigo intitulado “O Trem de Ferro Ainda Vive no Imaginário Mineiro”, 

Notícias da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, de 27 de agosto de 2018, “...mesmo depois de ter quase desaparecido 
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o transporte ferroviário de passageiros, o termo ainda está presente no cotidiano daqueles que habitam o território de Minas Gerais...A 

poeta Adélia Prado, por exemplo, nascida na cidade de Divinópolis (Centro-Oeste), que possui, inclusive, relevante complexo ferroviário, 

diz assim: “Um trem-de-ferro é uma coisa mecânica/Mas atravessa a noite, a madrugada, o dia/Atravessou minha vida/Virou só sen-

timento”.

A transferência da gestão das ferrovias, através de concessões na década de 1990, até hoje é vista, por alguns, como um marco de impacto 

na cultura do “trem” em Minas Gerais. Mas há de se lembrar que o prejuízo do controle do Governo Federal sobre o sistema ferroviário 

brasileiro era, em 1995, da ordem de 1 milhão de dólares por dia, com cerca de 85% de toda a infraestrutura e 90% de todo o material 

rodante sem condições operacionais. O passivo trabalhista era insustentável, principalmente em um país que necessitava equilibrar as suas 

contas diante do maior programa de estabilização econômico da história, o Plano Real. Além disso, o papel das ferrovias em Minas Gerais, 

apesar de prioritariamente focadas no transporte de cargas, sobretudo o minério de ferro, não pode ser questionado sob diversos aspectos. 

Portanto, não há espaço para extremismos, e sim para uma nova visão de aprimoramento, aumento da participação das ferrovias na matriz 

de transportes, integração com outros modais, retomada do transporte de passageiros de maneira racional, enfim, para um plano estratégico 

que possibilite a qualificação do debate.  

E um marco importante para o retorno das discussões em torno das ferrovias em Minas Gerais se deu em junho de 2018, quando da criação 

da Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras. A criação dessa Comissão por decisão da Mesa da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, 

levou em conta: “... a imprescindibilidade do investimento em infraestrutura para a retomada do crescimento econômico em Minas Gerais 

e no Brasil; a necessidade de superação dos problemas de mobilidade e de logística; ... a existência de estrutura ferroviária subutilizada ou 

abandonada em diversos pontos do estado de Minas Gerais; as possibilidades de aprimoramento do transporte de carga e de passageiros 

por meio da recuperação e da ampliação da malha ferroviária do Estado; a relevância do debate sobre a renovação das concessões ferrovi-

árias; e a importância econômica, histórica e sociocultural das ferrovias mineiras e sua relevância para o patrimônio público".

E a partir desses objetivos estratégicos, os trabalhos se desenvolveram tendo como base, além de várias frentes de contato e de acesso 

a diferentes fontes de informação, a realização de uma série de workshops ao longo de todo o período de realização das análises. Os 

workshops incorporaram o envolvimento da sociedade como direcionador principal da evolução de cada etapa do Plano Estratégico Ferro-

viário de Minas Gerais - PEF Minas. Foram realizados cinco workshops em regime de participação aberta, onde a equipe de especialistas 

teve a oportunidade de apresentar a evolução dos trabalhos e receber de várias frentes econômicas, legislativas e demais interessados 

no desenvolvimento ferroviário de Minas Gerais importantes contribuições e sugestões de realinhamentos. O primeiro workshop objetivou 

o acolhimento e entendimentos das propostas iniciais de trechos a serem investigados. O segundo e terceiro workshops se pautou pelas 

discussões metodológicas. E o quarto e quinto workshops se caracterizaram por apresentações de resultados para trens de passageiros e 

cargas, respectivamente. A memória de todos esses workshops encontra-se à disposição de todos os interessados em gravações de áudio 

nos sites onde esse relatório se encontrará disponível.
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1.1 Missão do PEF Minas
A recente Lei Estadual nº 23.748, que "dispõe sobre a política estadual de transporte ferroviário e o Sistema Estadual de Trans-

porte Ferroviário e dá outras providências", prevê, no caput de seu Art. 5º, que o Plano Estratégico Ferroviário, um instrumento 

de política pública setorial, "conterá um portfólio de projetos planejados". Em consonância com tal normativa, a Secretaria de 

Estado de Infraestrutura e Mobilidade de Minas Gerais (SEINFRA), em inequívoca demonstração do reconhecimento das fer-

rovias como agente indutor de desenvolvimento econômico e social, formulou os pilares seguintes para orientar a retomada 

dos investimentos ferroviários no estado de Minas Gerais.

. Diminuição do tempo de viagem

. Aumento da Mobilidade

. Diminuição do tráfego e acidentes

. Aumento da qualidade de vida

. Redução dos níveis

de emissões de CO
2

. Desenvolvimento da infraestrutura e logística

. Integração com os demais modais

. Desenvolvimeto econômico

. Desenvolvimento 

do turismo e cultura

Fonte: SEINFRA MG, 2020.
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Essas definições legais e os posicionamentos institucionais assentaram as bases para, 

com o fundamental apoio da Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários, defi-

nir a missão do Plano Estratégico Ferroviário de Minas Gerais – PEF Minas - como sendo:

“Desenvolver condições técnico-científicas, baseadas em conceitos consolidados 

de planejamento estratégico, com a utilização de metodologias de análises de 

cenários de curto, médio e longo prazos, e considerando propostas de diferentes 

regiões, propósitos e agentes da sociedade mineira, para a orientação de deci-

sões de investimentos no sistema ferroviário do Estado, movimentos estes que 

sejam capazes de promover o desenvolvimento econômico e social de Minas 

Gerais, com total respeito ao meio ambiente”.

1.2 Objetivos do PEF Minas
O desenvolvimento do PEF Minas se pauta por estratégias que buscam garantir 

os potenciais de aprimoramento dos atuais serviços de passageiros e cargas; 

novas possibilidades de ramais e corredores logísticos; integrações multimodais 

com rodovias e portos; aproveitamento de trechos em operação e daqueles 

não operacionais; compartilhamento, quando viável, de cargas e passageiros; 

expansão de plataformas multimodais, desenvolvimento regional; e, redução de 

impactos ambientais.

Nesse cenário multifacetado, o PEF Minas se molda pelos seguintes obje-

tivos estratégicos:

• Realizar o diagnóstico situacional do sistema ferroviário atual e seu 

prognóstico, no horizonte de 2035, incluindo a integração com outras 

modalidades de transporte;

• Identificar e avaliar abordagem que favoreça o convívio de serviços de 

transporte ferroviário de passageiros (regional e ou turístico), sem que haja 

obrigatoriamente o compartilhamento de linhas e outros ativos, com os 

trens de passageiros sendo conduzidos por operadores independentes;

• Avaliar propostas de novos projetos ferroviários potencialmente 

relevantes para compor um portfólio que será objeto de análise de pré-

viabilidade.

• Estudar o aproveitamento de linhas paralisadas ou consideradas 

antieconômicas por seus atuais concessionários, em modelo regulatório 

alternativo, com vistas ao desenvolvimento de novos serviços de transporte 

de cargas e ou passageiros no modelo short line;

• Ampliar os serviços de transporte de passageiros sobre trilhos na Região 

Metropolitana de Belo Horizonte;

• Equalizar as especificações técnicas relacionadas aos levantamentos de 

demanda de passageiros como consequência de estudos de: conversão 

de linha férreas desativadas para o transporte urbano ferroviário de 

passageiros; implantação de serviços de transporte ferroviário regional de 

passageiros; implantação de serviços de transporte ferroviário metropolitano 

de passageiros; implantação de trens turísticos;

• Disponibilizar ferramentas de "dashboards" para informação pública de 

dados e resultados de propostas avaliadas de acordo com políticas de 

participação social definida pela SEINFRA.







2. Desenvolvimento, desafios 
logísticos e relevância do transporte

2.1 Crescimento da economia brasileira e oportunidades para o 
transporte ferroviário
A pandemia da covid-19 atingiu a economia brasileira em situação de fragilidade fiscal e baixo crescimento, interrompendo 

uma tímida recuperação e levando-a de volta à recessão neste ano.  As reformas fiscais e a reforma tributária, que estavam 

em curso no Congresso Nacional, foram paralisadas. 

As avaliações recentes e a segunda onda da covid-19 na Europa indicam que os impactos da crise sobre a economia continua-

rão no próximo ano (2021) ou até que uma vacina eficiente seja usada com ampla cobertura. O Fundo Monetário Internacional 

(FMI)1 estima queda de 5,8% do PIB brasileiro, este ano. Em razão das medidas emergenciais tomadas com apoio na Emenda 

Constitucional 106/2020, o déficit nominal do governo atingirá 16% do PIB e a taxa de desemprego ficará em torno de 14%.

Esse ambiente está agravado por tensões políticas, que afetam tanto a harmonia entre os Poderes da União quanto as rela-

ções entre os entes federados e dificultam a construção de soluções consensuais para a retomada do crescimento sustentado. 

Se os desafios para superar a crise atual são grandes, não menos difíceis são as escolhas que precisam ser feitas para colocar 

a economia nos trilhos do desenvolvimento sustentável e do crescimento inclusivo de forma sustentada no médio e longo 

prazos.

1  FMI, Word Economic  Outlook; October, 2020.
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Este texto foca exclusivamente no crescimento econômico, na importância da infraestrutura para o aumento da eficiência da 

economia  e no papel do transporte ferroviário nos diferentes ciclos da expansão econômica no Brasil.

A próxima seção analisa o crescimento econômico como fenômeno recente na história mundial; a seguinte trata da trajetória 

do crescimento da economia brasileira, identificando seus ciclos de expansão; em seguida, o texto foca nas causas do baixo 

crescimento das últimas quatro décadas; depois, faz um retrospecto da ascensão e declínio da importância do transporte 

ferroviário no Brasil; e, por fim, são apresentadas as considerações finais. 

2.1.1 Crescimento econômico é fenômeno recente no mundo
O crescimento econômico sustentado é fenômeno recente no mundo e está associado à expansão da população e da tecno-

logia nos últimos 250 anos da história da humanidade.
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POPULAÇÃO E PRODUÇÃO MUNDIAL

Grafico 1 - Crescimento rápido da economia e da população é fenômeno recente na história da humanidade
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O Gráfico 1 mostra a evolução da população e da produção desde o ano 1.000 

DC. Até o século XVIII, a economia era baseada na agricultura e a produção esta-

va severamente determinada pelas condições climáticas. A taxa de crescimento 

demográfico, que é a diferença entre as taxas de fecundidade e de mortalidade 

era baixa, era sujeita a ciclos resultantes da disponibilidade de alimentos e das 

pandemias. As taxas de mortalidade determinavam o tamanho da população. 

A mortalidade infantil alta atuava como regulador da fecundidade, que, por sua 

vez, seguia um padrão de reprodução natural2. Assim, fome e pandemia estabe-

leciam o tamanho e o ritmo de crescimento da população. 

A economia era predominantemente agropastoril e a tração animal era a fonte de energia. 

A literatura trata essa situação como de equilíbrio homeostático3, com a taxa de cresci-

mento da população e da renda sempre retornando para seu ponto de equilíbrio, que era 

o crescimento nulo, como descrito nos modelos clássicos de crescimento econômico e da 

população, na versão malthusiana.

A partir da metade do século XVIII, esse equilíbrio foi rompido graças ao progresso técni-

co. O principal fator de sua ruptura foi a descoberta da energia a vapor, que revolucionou 

o processo produtivo, permitindo a expansão da industrialização e, como consequência, 

da urbanização. A principal fonte de energia passou a ser o carvão, que substituiu a força 

humana e revolucionou a produção industrial, da siderurgia à produção têxtil. Também 

transformou profundamente o sistema de transporte com o uso das locomotivas a vapor, 

expandindo as ferrovias4. Em 1814, a ferrovia foi usada para o transporte dentro das minas 

de carvão e foi colocada para operar a primeira locomotiva a vapor, projetada por George 

Stephenson, denominada Blucher, na Inglaterra. No país da Revolução Industrial, em 1830, 

2 Isto é, não havia uso regular de dispositivos para controlar o nascimento.

3 O equilíbrio homeostático é mantido por uma série de processos de retroação ou feedback, 
oscilando em torno de uma posição de equilíbrio, que nunca é atingida, dado tratar-se de 
sistemas abertos, em permanente mudança. 

4 Energia e transportes estão na base do aumento da eficiência da economia, consequentemente 
da expansão da produtividade e do crescimento econômico.

foi inaugurada a primeira companhia ferroviária do mundo (L&MR) para transporte dentro 

de minas de carvão5. 

Hobsbawn6 observou que nenhuma outra invenção da Revolução Industrial incen-

diou tanto a imaginação quanto a ferrovia. Em suas palavras: “[…].Indubitavelmente, 

a razão é que nenhuma outra invenção revelava para o leigo de forma tão cabal 

o poder e a velocidade da nova era; a revelação fez-se ainda mais surpreenden-

temente pela incomparável maturidade técnica mesmo das primeiras ferrovias. 

(Velocidade de até 60 milhas – 90 Km por hora por exemplo, eram perfeitamente 

praticáveis na década de 1830, e não foram substancialmente melhoradas pelas 

posteriores ferrovias a vapor). A estrada de ferro, arrastando sua enorme serpente 

emplumada de fumaça, à velocidade do vento, através de países e continentes, 

com suas obras de engenharia, estações e pontes formando um conjunto de cons-

truções que fazia as pirâmides do Egito e os aquedutos romanos e até mesmo a 

Grande Muralha da China empalidecerem de provincianismo, era o próprio triunfo 

do homem pela tecnologia”.

As ferroviais facilitaram a chegada de insumos às fábricas e a entrega dos bens aos 

pontos de comercialização, e integrou as cidades e regiões na Grã Bretanha. Pos-

teriormente, em toda a Europa. Nessa fase do crescimento econômico no mundo, 

a ferrovia foi o principal meio de transporte de carga e de pessoas.

A renda per capita passou, então, a crescer rapidamente, a mortalidade, principal-

mente infantil, caiu, expandindo a população. Foram a 1ª Revolução Industrial, como 

consequência dos avanços tecnológicos e seus impactos sobre a produtividade, e o 

rápido crescimento demográfico - estimulando a industrialização, oferecendo mão 

de obra e garantindo o consumo - os responsáveis pelo extraordinário aumento da 

renda per capita no mundo nos últimos 250 anos. 

5 Ver Ferrovia e Revolução Industrial, http://www.ferreoclube.com.br/2015/12/03/ferrovia-e-
revolucao-industria/  (acesso em 26/10/2020).

6 HOBSBAWN,Eric J. A era das revoluções: 1789 – 1848. 7.ed., Rio de Janeiro: Paz e Terra,1989.p.61. 
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O crescimento econômico é o principal determinante da geração de empregos e de 

expansão da renda per capita e do bem-estar das pessoas. A taxa de crescimento da 

economia é resultado da combinação do uso de capital físico e de mão de obra, dado 

certo nível de tecnologia e dado o ambiente institucional de um determinado país. 

Assim, crescimento demográfico e expansão da produtividade são os determinantes 

do crescimento da economia no longo prazo.

Crescimento econômico não é um processo natural, mas resulta das escolhas 

que as pessoas fazem ao longo da história do país. Portanto, crescimento econô-

mico não é destino das Nações.

2.1.2 Ciclos de crescimento da economia brasileira
Essa extraordinária expansão da economia iniciou-se na Inglaterra com a Revo-

lução Industrial e, na sua primeira fase, afetou positivamente as economias da 

Europa Ocidental e dos Estados Unidos.

No caso brasileiro, seus benefícios vieram posteriormente, principalmente após 

a mudança da Família Real de Portugal para o Brasil, no início do século XIX.

Neste texto, com o objetivo de analisar a ascensão e o declínio do transporte fer-

roviário, o crescimento da economia brasileira, desde o Império foi subdividido 

em três ciclos. O primeiro, que vai do Segundo Império até a Revolução de 30, é 

caracterizado pela exportação de produtos primários (Export-Led Growth) em 

um mundo predominantemente liberal; o segundo, a partir dos anos trinta até o 

final dos anos setenta, quando o país optou pela estratégia de promover a ex-

pansão da indústria via substituição de importações (ISI), com maior presença do 

Estado tanto com suas funções reguladoras quanto com sua intervenção direta 

no mercado (State-Led-Growth), e, finalmente, o terceiro ciclo, da década de 

oitenta até hoje, com esforço da abertura comercial e maior integração com o 

mundo (New Export-Led-Growth) na fase da globalização.

A economia brasileira teve extraordinário crescimento nos dois primeiros ciclos, 

tanto na fase agrário-exportadora7 quanto na experiência da industrialização via 

substituição de importações (ISI). A partir da década de oitenta do século passa-

do, a história passou a ser outra.

O Gráfico 2 mostra que, ao longo de 100 anos, desde o Segundo Império, na segun-

da metade do Século XIX, até o final dos anos 70 do século passado, a economia 

brasileira cresceu mais rapidamente do que a média mundial, quando a participação 

relativa do PIB brasileiro no PIB mundial passou de 0,5% para 3,4%.

Mesmo com as crises políticas e sociais que abalaram o final do Império e gran-

de parte da República, as opções de política de crescimento resultaram em me-

lhoria crescente da renda per capita e no aumento da participação relativa do PIB 

brasileiro no total do PIB mundial.

A partir da década de 80, a economia brasileira passou a perder posição relativa 

no contexto internacional, questão que será descrita e analisada mais detalha-

damente a seguir.

7 Acompanhando a tendência de toda a América Latina. Ver. THORP, Rosemary, “Progress, Poverty 
and Exclusion: in Economic History of Latin America in the 20th Century”. Distributed by The John 
Hopkins University Press for The Inter-American Development Bank and The European Union.
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PARTICIPAÇÃO DO PIB BRASILEIRO NO PIB MUNDIAL: 1820-2020

Fonte: Angus Maddison, entre 1820 e 2008 e FMI de 2009 a 2020.

Gráfico 2 - O Brasil vai ficando para trás
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Sobre a recessão de 1981, Spilmbergo e Srinivasan  observaram: “A recessão de 1981 foi um divisor de águas na história da 

economia do Brasil. Depois de décadas de crescimento expressivo, com uma média anual de 8% do PIB desde os anos de 

1950 até os de 1970, o Brasil começou a experimentar contrações na economia pela primeira vez. Tendo como pano de fundo 

um colapso no comércio interno e externo, dívidas em evolução, e inflação crescente, muitos puderam prever a chegada da 

recessão. Mas poucos anteciparam que estava se descortinando um mudança estrutural nas perspectivas de crescimento fu-

turo. Isso porque o Brasil a muito não conhecia uma desaceleração tão súbita, e muito menos de forma tão prolongada. Muito 

pelo contrário, sua performance estava ranqueada entre as melhores da América Latina. Acontece que o sucesso econômico 

anterior, sendo substituído repentinamente por uma recessão, descortinou sérias distorções microeconômicas e desbalance-

amentos macroeconômicos. Tornou-se claro que uma mudança radical tinha que ser forjada – e era uma questão de quando, 

e não se! De toda maneira, a recessão foi o prenúncio de tempos difíceis pela frente, e a performance da economia brasileira 

tem sido, desde então, instável para dizer o mínimo.”8 

8 SPILIMBERGO, A and SRINIVASAN, K. “Brazil: Boom, Bust and the Road to Recovery”, International Monetary Fund (IMF). Washington, DC, 2018: pp. 3.



30  PEF – Plano Estratégico Ferroviário de Minas Gerais

Fonte: Ibre/FGV, com dados do Ipea e do Banco Central

Gráfico 3 - Taxas Reais de crescimento anual do PIB – Médias decenais (1901-2020)
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O Gráfico 3 exibe o crescimento médio da economia brasileira por década, desde 

o início do século XX até o final da segunda década deste século. Três períodos 

distintos de quatro décadas consecutivas são identificáveis9. Nas quatro primei-

ras décadas do século passado, o PIB cresceu, em média, um pouco acima de 

4,0%. Depois da Segunda Guerra Mundial, o crescimento foi mais rápido. De 

1940 a 1980, o PIB cresceu, em média, 7,0% ao ano10. A partir dos anos 80 do 

século passado, o crescimento médio por década caiu para 2,2%11. Observa-se 

que a queda foi significativa entre o segundo e o terceiro período12. Nota-se 

também que, no último período (1980-2020), a recuperação, que vinha se dan-

do, a partir da década de 90, foi interrompida em 2011. Como consequência, o 

aumento da renda per capita média caiu de 3,5%, no período de 1950 a 1980, 

para 1,3%, no período de 1980 até hoje.

Cabe, primeiramente, identificar quais foram os principais fatores responsáveis 

por essa profunda desaceleração no crescimento da economia brasileira a partir 

da década de 80 do século passado.

Vale destacar que, mesmo antes da recessão de 1981, a década de setenta foi muito di-

fícil para os países emergentes. Em 1971, o governo Nixon rompeu com o compromisso 

assumido pelos Estados Unidos em Bretton Woods, que garantia fixa a conversibilidade 

entre o ouro e o dólar americano13, deixando o dólar flutuar - sistema que persiste até 

os dias de hoje. Além da flutuação da taxa de câmbio, os preços do petróleo subiram e 

9 Não correspondendo exatamente aos três ciclos de expansão mencionados anteriormente. 
Neste gráfico, a escolha para identificar os períodos foram as décadas e não as estratégias de 
crescimento.

10 Crescendo a 7,0% ao ano, a economia dobrava seu tamanho a cada década.

11 Neste gráfico, o crescimento do PIB de 2011 a 2020 está estimado em 0,9%, sem considerar o 
impacto da pandemia neste ano. Usando as estimativas pós-covid-19 para a variação do PIB em 
2020, a taxa média da década cairá para -0,4%. Pode-se observar, contudo, como mencionado 
na introdução, que a pandemia encontrou uma economia em desaceleração prolongada.

12 4,8 pontos percentuais.

13  Essencial para o equilíbrio das balanças de pagamentos dos países.

também as taxas internacionais de juros. A economia mundial ficou muito mais volátil 

e incerta. O Brasil ignorou o ambiente externo, mantendo sua política macroeconômica 

expansionista. Ficou conhecida a expressão do presidente Geisel: “O Brasil é uma ilha 

de prosperidade”. O preço desta opção errada veio na década seguinte com recessão, 

desequilíbrio fiscal e hiperinflação.

Esquematicamente, a taxa de crescimento de longo prazo do PIB (∆ PIB) pode ser 

decomposta em dois fatores: a taxa de crescimento da Força de Trabalho (∆E) e a 

taxa de crescimento da produtividade ( ∆ prod.)14 Assim, temos:

 ∆ PIB = ∆ E + ∆ PTF.

 Onde: ∆ é a taxa percentual de variação;

           PIB é o produto interno bruto;

           E, a força de trabalho; e

        PTF, a produtividade total dos fatores.

Então, substituindo os símbolos por valores:

     De 1941 a 1980, temos 7,0% = 2,8% + 4,2%.

       De 1981 a 2020, temos 2,2% = 1,5% + 0,7%.

Duas observações se destacam desses números. A primeira, que tanto o cresci-

mento da população quanto da produtividade caem bastante no último período 

14 Fernando de Holanda Barbosa Filho, Cássio Turra, Simone Wajnman e Raquel Guimarães. 
“Transição demográfica, oferta de trabalho e crescimento econômico no Brasil”. In: A crise do 
Crescimento do Brasil, Regis Bonelli e Fernando Veloso (orgs.). FGV/IBRE; Rio de Janeiro, pp. 87-
109.
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relativamente ao primeiro; a segunda, que o crescimento da economia a partir de 1981 se deve mais à expansão demográfica 

do que ao aumento da produtividade15.

No período de 1940 a 1980, a expansão da produtividade total dos fatores (PTF) se deu fundamentalmente em razão da es-

tratégia da industrialização via substituição de importações (ISI). Houve um aumento dos investimentos em capital fixo, com 

recursos públicos e privados, tanto na formação do parque industrial quanto em infraestrutura física (energia e transportes). 

Nesse período ocorreu um profundo processo de urbanização no país e foram consolidadas as malhas de transporte ferrovi-

ário e, principalmente, rodoviário, construídos aeroportos, usinas hidroelétricas e plantas siderúrgicas, além da infraestrutura 

urbana, incluindo pavimentação de vias, construção de metrôs, expansão dos equipamentos básicos de saúde, educação e 

lazer, para citar os exemplos mais relevantes. 

A partir dos anos oitenta, a economia brasileira entrou em crise, com elevado endividamento externo, desequilíbrio fiscal e 

hiperinflação16.

Também, nos últimos 40 anos, acelerou-se a redução do crescimento demográfico. O número médio de filhos por mulher no 

período reprodutivo caiu em razão da difusão de diversos métodos anticoncepcionais e de mudança nos padrões de consumo 

das famílias. Devido ao controle, inicialmente, das doenças infectocontagiosas e, depois, das doenças cardiovasculares e do 

câncer, estendeu-se a expectativa de vida dos adultos, com efeitos diretos nos segmentos da população com 50 anos e mais. 

Além da desaceleração do ritmo de crescimento populacional, dessas transformações vêm ocorrendo aumento relativo da 

população idosa e queda relativa da população jovem, com menos de 20 anos, o que é conhecido como processo de envelh-

ecimento populacional, fenômeno com grandes consequências sobre o crescimento econômico, produtividade, investimentos, 

poupança e consumo.

Dramáticas para o crescimento econômico têm sido a estagnação da produtividade e sua consequência sobre a competitivi-

dade da economia brasileira.

15 Produtividade refere-se à produtividade total dos fatores que, além da produtividade do trabalho, inclui a produtividade do capital e os fatores institucionais 
que condicionam o ambiente de negócios. 

16 Ver SPILIMBERGO, A and SRINIVASAN, K., op.cit. 
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GRUPO DE PAÍSES: 1950-2011

Fonte:  SAE/Progress Report de “Penn World Tables”. Produtividade do Trabalho na razão PIB/Trabalhador (PIB Real na base de 2002 para preços nacionais) 

Gráfico 4 - Evolução Média da Produtividade do Trabalho
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Desde 1980, a produtividade de trabalho no Brasil está estagnada, enquanto 

cresce rapidamente em outros países, conforme mostra o Gráfico 4. Dos países 

asiáticos, primeiro, cresceu no Japão, seguido da Coreia e, neste século, da China. 

Na América do Sul, Chile e Argentina se distanciaram do Brasil.

As razões para a estagnação da produtividade no Brasil estão bem documenta-

das na literatura17 e resultam tanto do baixo desempenho da educação quan-

to da inadequada absorção de tecnologia; tanto da ineficiência das instituições 

quanto do déficit de infraestrutura física e social. 

A baixa competitividade da economia brasileira, que resulta de sua produtividade 

estagnada, aparece nos rankings dos índices do World Economic Forum (WEF) e 

do IMD-International Institute for Management Development, que são elaborados 

com a colaboração do Núcleo de Inovação da Fundação Dom Cabral. 

Segundo os últimos dados do Ranking produzido pelo Word Economic Forum, o 

Brasil está situado na 71ª posição entre 141 países.  No pilar que mede as insti-

tuições, o Brasil caiu para 99ª posição, com destaques negativos para a seguran-

ça, principalmente taxas de homicídios e crime organizado, peso do arcabouço 

regulatório e ineficiência do sistema jurídico.

No pilar de infraestrutura, o desempenho é também inferior ao índice médio 

(78ª posição). O setor de transporte ferroviário tem desempenho abaixo à mé-

dia do conjunto de infraestrutura, tanto nos itens de densidade de ferrovias por 

1.000 km quanto na eficiência dos serviços de trens.

No índice de competividade do IMD, para 2020, entre 63 países, o Brasil ficou na 

56ª posição, melhor uma posição, se comparado com o ranking de 2016 e ganho 

de três posições em relação ao ano anterior. Todavia, como afirmou o professor 

Carlos Arruda na divulgação do índice, “essa conquista de 3 posições não signifi-

cou melhoria nas condições competitivas no Brasil. No número absoluto, o Brasil 

17 Ver, por exemplo,  SPILIMBERGO, A and SRINIVASAN, K. op.cit.     

está menos competitivo do que estava no ano passado, que é medido por uma 

avaliação relativa”. Em relação ao ano anterior, o país ocupa a última posição do 

ranking no item de contas públicas. Está entre as piores notas em desigualdade 

social, de gênero e de raça e também caiu no item de infraestrutura básica.

Vê-se que no Brasil o Estado não contribui eficientemente para o crescimento da pro-

dutividade e que especificamente o setor de infraestrutura tem uma posição relativa 

no contexto internacional pior do que a média dos indicadores do país18. 

Em suma, o baixo crescimento da economia brasileira nas últimas quatro déca-

das, comparativamente com as décadas anteriores, resulta do desequilíbrio fiscal 

do Estado e de seus efeitos sobre a produtividade total dos fatores, quer pela 

ineficiência de suas políticas públicas, quer pelo peso da burocracia, da alta carga 

tributária e da sua ineficiência, quer ainda pela redução drástica dos investimen-

tos em infraestrutura, entre eles, no transporte ferroviário.

Por fim, o resultado da desaceleração da economia brasileira a partir de 1980 torna-se 

mais evidente, quando se compara seu desempenho com o de outras economias emer-

gentes, conforme estudo realizado pelo McKinsey Global Institute (MGI)19.

O estudo analisou 71 economias emergentes, entre 1965 e 2016. Entre elas, 18 

atingiram crescimento rápido e sustentado e tiveram, nessas cinco décadas, de-

sempenho superior às demais. Sete (China, Hong-Kong, Indonésia, Malásia, Sin-

gapura, Coreia do Sul e Tailândia) apresentaram persistente aumento anual da 

renda per capita igual ou superior a 3,5% nos últimos 50 anos.  Onze (Azerbaijão, 

Bielorrússia, Camboja, Etiópia, Índia, Cazaquistão, Laos, Myanmar, Turcomenistão, 

Uzbequistão e Vietnã) atingiram surpreendente expansão da renda per capita de 

ao menos 5,0% ao ano nos últimos 20 anos. 

18 Não há índices para comparação do papel da infraestrutura na competitividade do país ao longo 
das décadas.

19 BUGHIN, Jacques, MANYIKA, James and WOETZEL, Jonhatan. “Outperformers: High-Growth 
Emerging Economies and the Companies that Propel Them”. McKinsey Global Institute (MGI), 
setembro, 2018. 
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Essas economias exibiram em comum (i) na área de produtividade, a promoção 

de mais competição e aumento sustentado da produtividade total dos fatores; 

(ii) na área da renda, 3 a 5 pontos percentuais por ano de aumento dos salários 

e 60% de aumento das classes consumidores20; e (iii) na área da demanda, 

participação aproximada de 30% do comércio de bens e incremento anual de 3 

pontos percentuais no consumo doméstico. 

Observa-se que nenhuma economia latino-americana atingiu o mesmo desem-

penho dessas 18 economias.  As economias restantes21 foram classificadas em 

dois grupos, cujo desempenho foi comparado com o dos Estados Unidos. Um, 

denominado “Middlers”22, não apresentou mudança relevante em relação ao 

crescimento da economia americana, entre 1965 e 2016, e outro “underperfor-

mers”, cuja taxa de crescimento foi mais baixa do que a da economia americana 

no mesmo período.

A economia brasileira ficou no subgrupo denominado “Volatile Growers”, no gru-

po “Middlers”, não apresentando crescimento consistente e cuja taxa de cresci-

mento anual da renda per capita regrediu ou exibiu alto coeficiente de variação 

em ao menos um período de 10 anos, entre 1965 e 2016.

Assim, o crescimento da economia brasileira perdeu potência a partir da década de 

oitenta, principalmente pela estagnação da produtividade total dos fatores (PTF), sa-

lientando-se o impacto negativo do desempenho do Estado na retenção da expansão 

da produtividade, inclusive no setor de infraestrutura de transporte.

20 Isto significou redução da pobreza.

21 Excluídas as 18 de desempenho superior à média de todas as 71 economias.

22 Cujo crescimento médio anual ficou entre 0,95% e 3,5%

2.1.3 Transporte ferroviário no Brasil
Os efeitos da Revolução Industrial chegaram rápido ao Brasil. A expansão das 

economias da Grã Bretanha e dos Estados Unidos fizeram aumentar a deman-

da por produtos primários, principalmente café, já no Segundo Reinado. Uma 

das principais consequências foi o desenvolvimento do transporte ferroviário no 

país23.

Adotando a segmentação em fases da evolução do transporte ferroviário no Bra-

sil, conforme classificou o engenheiro José Eduardo Castello Branco, no período 

“Export-Led-Growth” ocorreram três fases.

A primeira fase do desenvolvimento do transporte ferroviário (1835-1873), du-

rante a Regência e o Segundo Reinado, foi do início da implantação das ferrovias 

e do desenvolvimento do sistema de transporte, ainda em forma lenta, por 

intermédio de empresas privadas.

Nessa fase, em 1828, foi promulgada a Lei José Clemente, autorizando a cons-

trução de estradas no país e, em 1835, a Lei Feijó autorizou a concessão de 

ferrovias, unindo o Rio de Janeiro às províncias de Minas Gerais, Bahia e Rio de 

Janeiro; em 1840, ocorreu a primeira concessão de ferrovia ao médico inglês 

Thomas Cochrane para construir a ligação entre o Rio de Janeiro e São Paulo; em 

1845, foi inaugurada a primeira ferrovia no Brasil, ligando a baia de Guanabara 

(onde está hoje localizado o município de Magé) ao pé da serra em direção a 

Petrópolis, com extensão de 14,5 km. Este foi um empreendimento de Irineu 

Evangelista de Souza (o futuro Barão de Mauá) de um projeto intermodal de 

transporte. Em 1858, foi inaugurada a segunda ferrovia, fazendo a ligação entre 

Recife e Cabo, em Pernambuco, chamada Recife and São Francisco Railway Com-

23 As informações a seguir baseiam-se nos “histórico da Associação Nacional dos Transpor-
tadores Ferroviários” https://www.antf.org.br/historico/ (último acesso 27/10/2020) e  
https://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/ferrovias-no-brasil-historia-dos-trens-no-
-pais.htm (último acesso 27/10/2020).
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pany; no mesmo ano, foi concluído o primeiro segmento da conexão entre Rio 

de Janeiro e Queimados, no que seria futuramente a E.F. Dom Pedro II, mais tarde 

E.F. Central do Brasil. Foram ainda inauguradas a ferrovia Santos-Jundiaí (1867) e 

a Companhia Paulista (1872). 

Essas ferrovias tinham, em comum, traçados periféricos, voltados para um porto 

de exportação e excessivamente sinuosos e extensos, para os padrões de velo-

cidade e carga da época. Também, por falta de regulação nacional, havia grande 

variação de bitolas, por exemplo, de 1.68 m a 0,76 m, o que dificultaria qualquer 

tentativa de integração operacional.

A segunda fase (1873-1889), também no Segundo Reinado, caracterizou-se já 

por expansão acelerada, por intermédio de empreendedores privados, estimula-

dos pelo instituto da garantia de juros. Em 1873, foi promulgada a Lei 2.450, de 

24 de setembro, concedendo garantia de juros ou, alternativamente, subvenção 

quilométrica relativa ao capital empregado nas construções ferroviárias e, em 10 

de agosto de 1878, foi baixado o Decreto 6.995 complementando a legislação 

sobre concessão com o estabelecimento da arbitragem na solução dos conflitos 

entre governo e ferrovias, tentando evitar a insegurança jurídica e estimular 

novos investimentos em ferrovias.

Nesta fase foram outorgadas várias concessões, como Companhia Mogiana 

(1875), Companhia Sorocabana (1875), Central da Bahia (1876), Santo Amaro 

(1880), Paranaguá-Curitiba (1883), Porto Alegre-Nova Hamburgo (1884), Dona 

Tereza Cristina (1884) e Corcovado (1884).

No estado de São Paulo as ferrovias ligavam as regiões produtoras de café ao 

porto de Santos.

Em Minas Gerais houve também um boom de construção ferroviária, cujos tra-

çados levavam ao mesmo destino, os portos para escoarem a produção de café 

para o exterior24. A primeira ferrovia que chegou a Minas Gerais foi a E.F.D. Pedro 

II, em 1869, no ramal de Três Rios (RJ) a Porto Novo (MG) e, em 1874, atingiu 

a estação de Serraria, na linha do Centro. A segunda foi a Leopoldina, em 1874, 

passando pelas estações de Antônio Carlos (hoje Fernando Lobo), Pântano e 

Conceição (hoje Volta Grande), em seguida, o trecho de Recreio a Vista Alegre 

e o ramal de Leopoldina. A E.F. D. Pedro II  chegou a Belo Horizonte, em 1895, 

pela linha de Miguel Burnier. A terceira foi a E.F. Oeste de Minas, que chegou em 

São João Del Rei em 1881. A quarta, em 1882, a E.F. Bahia Minas. A quinta, em 

1884, a E.F. Minas Rio. A sexta, em 1886, a E.F. Mogiana, em Poços de Caldas.

A expansão da terceira fase (1889-1930), já na República Velha, continuou 

acelerada, contudo com o Estado assumindo o controle de várias empresas, com 

dificuldades financeiras. Com a Proclamação da República, a E.F. Dom Pedro II 

passou a se chamar E.F. Central do Brasil.

Um destaque deste período foi a Ferrovia Madeira-Mamoré, resultado da assina-

tura do Tratado de Petrópolis, em 1903, cujo término de sua construção ocorreu 

em 1912, já no século XX.

Nesse período, a Companhia Mogiana ampliou sua extensão na região do Sul e 

Sudoeste de Minas Gerais e a E.F. Oeste de Minas se espalhou pelas regiões Cen-

tral e Oeste, conectando-se no Triângulo Mineiro com a E.F. Mogiana e a E.F. Goi-

ás. A E.F. Sapucaí ligou o leste de São Paulo ao Sul de Minas até atingir a ferrovia 

que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, na última década do século XIX. Também 

na virada do século foi criada a E.F. Vitória-Minas, cujo primeiro trecho ligando 

Vitória a Natividade, no Espírito Santo, foi inaugurado em 1904. Essa ferrovia foi 

concebida para escoar a produção cafeeira do Espírito Santo, mas, ao longo do 

tempo, mudou seu objetivo para servir à região mineradora do Vale do Rio Doce, 

já no próximo período de industrialização via substituição de importações (ISI). 

24 Ver PIMENTA, Demerval J., ELEUTÉRIO, Arysbure B., CARAMURU, Hugo. “As ferrovias em Minas 
Gerais”, Sesc, Minas Gerais. http://descubraminas.com.br/Upload/Biblioteca/0000238.pdf 
(último acesso 27/10/2020).
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Em 1921, foi criada a E.F. Santos a Jundiaí, antiga São Paulo Railway, agora de 

propriedade da primeira caixa de Aposentadoria e Pensões do setor privado no 

Brasil. Em 1922, houve mudança fundamental no sistema de transporte ferro-

viário no país com a eletrificação do trecho Campinas-Jundiaí, permitindo maior 

velocidade e eficiência energética. 

No setor regulatório, em 1922, foi lançado um novo Regulamento para Segurança, 

Polícia e Tráfego das Estradas de Ferro e, em 1926, foi criada a Controladoria Geral 

dos Transportes, para racionalizar e organizar o tráfego mútuo entre as mais de 

150 diferentes estradas de ferro operando no Brasil. O transporte ferroviário havia 

atingido sua maioridade, representando a principal alternativa para a movimenta-

ção de carga com vistas às exportações e de passageiro, na região Sudeste, com 

efetiva contribuição para o desenvolvimento do país. 

A quarta fase (1930-1960) ocorreu no auge do período de Industrialização via 

substituição de importações (ISI) – Import-Led-Growth -,  incluindo a Estado Novo 

e a reabertura democrática (1946), com a promulgação da Constituição Federal 

de 1946, de cunho liberal, e o governo JK, com seu Plano de Metas, reorientando 

a prioridade do transporte para o rodoviário. 

Com a urbanização e a concentração metropolitana nas principais capitais, aumenta 

a demanda pelo transporte ferroviário intermunicipal de curta distância.

Como mencionado anteriormente, após sua criação, a companhia de mineração 

Vale do Rio Doce absorveu a E.F. Vitória Minas, que viria a se tornar em pouco 

tempo a mais importante ferrovia do país.

No âmbito institucional, em 1945, foram criadas taxas de melhoramento e re-

novação patrimonial das ferrovias, com alíquota de 10% sobre os fretes, por 

meio do Decreto 7632, de 12 de junho, e, em 1950, a Lei 1272-A criou o Fundo 

Ferroviário Nacional. Neste mesmo ano, foi criada a Comissão Mista Brasil-Esta-

dos Unidos para o Desenvolvimento Econômico, que construiria as bases para a 

reformulação do setor ferroviário brasileiro. Após a Segunda Guerra Mundial, os 

Estados Unidos substituíram a Inglaterra nas relações econômicas com o Brasil. O 

país europeu tinha mais interesse em abrir oportunidade para seus investidores, 

ao passo que os interesses americanos eram mais estratégicos e relacionados 

com o acirramento da guerra fria. Em 1956, foi editada a Lei 2975, de 27 de 

novembro, concedendo à RFFSA participação de 10% do imposto único sobre 

combustíveis líquidos e gasosos.25 

Em 1957, foi inaugurada a E.F. Amapá, na bitola internacional (1,435 mm), única 

no Brasil, destinada ao escoamento de manganês e, com a junção de quase 

duas dezenas de ferrovias controladas pelo governo federal, foi criada a Rede 

Ferroviária Federal S.A. (RFFSA).

A quinta fase compreende o período 1960-1990, que inclui a ruptura democrá-

tica de 1964, o regime militar e a nova redemocratização, entrando, em 1980, 

na recessão e no final do ciclo de industrialização via substituição de importa-

ções e, por fim, no final da década de oitenta, na vigência de nova Constituição 

democrática. Nessa fase, assiste-se à consolidação da opção pela prioridade ao 

transporte rodoviário, iniciada no governo JK, em linha com a prioridade da im-

plantação da indústria automobilística e o declínio, mais tarde, do ciclo de indus-

trialização via substituição de importações (ISI).

As principais características da evolução do transporte ferroviário dessa fase são a 

reorientação das ferrovias para o transporte de minérios e redução de sua impor-

tância para o transporte de commodities agrícolas e o agravamento do desequilíbrio 

econômico-financeiro das empresas estatais de operação ferroviária. 

No plano institucional, as principais medidas são: em 1962, por meio da Lei 

4.102, de 20 de junho, criação do Fundo Nacional de Investimentos Ferroviários 

(FNIF), constituído por uma alíquota de 3% da receita tributária da União e de 

taxas de melhoramentos, conforme Decreto 55.651, de 29/01/1965. Em 1967, 

25 Vê-se que nessa fase de maior participação do Estado na gestão do transporte ferroviário foram 
criados mecanismos de financiamento via tributação. Essa gestão estatal demonstrará ser muito 
ineficiente no futuro.
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já no governo militar, promulgação do Decreto-Lei 343, de 28 de dezembro, 

destinando a alíquota de 8% do imposto sobre combustíveis para a RFFSA. Em 

1969, o Decreto-Lei 832, de 9 de setembro, criou o Fundo Federal de Desenvolvi-

mento Ferroviário, reduzindo a participação da RFFSA de 10 para 8% do imposto 

único sobre combustíveis líquidos e gasosos e acrescentou sua participação de 

5% no imposto de importação; em 1970, iniciou-se o programa de capacitação 

da RFFSA para o transporte de minério de ferro, com apoio do Banco Mundial; 

em 1971, com a aglutinação das cinco ferroviais estaduais de São Paulo (Paulis-

ta, Sorocabana, Mogiana, Araraquarense e São Paulo-Minas), foi constituída da 

Ferrovia Paulista S.A (Fepasa); Em 1974, foi criada a empresa de Engenharia Fer-

roviária (Engefer), com a responsabilidade da implantação de empreendimentos 

ferroviários no país. Em 1984, foi criada a Companhia Brasileira de Trens Urbanos 

(CBTU), com a absorção da Engefer e a transferência das dívidas da RFFSA para 

o Tesouro Nacional. 

Novas ferrovias foram criadas, principalmente para o transporte de minério, 

como, em 1978, E.F. Trombetas, para o transporte de bauxita no estado do Pará; 

em 1979, E.F. Jarí, para apoio à produção de celulose no estado do Pará; em 

1985, inauguração da E.F. Carajás, no norte do Brasil, pela Cia. Vale do Rio Doce, 

para escoar o minério de ferro do estado do Pará; e, em 1987, iniciou-se a 

construção da Ferrovia Norte-Sul, interligando os estados de Goiás, Tocantins, 

Maranhão e Pará.

A sexta fase (1990-2020) cobre a maior parte do período de instabilidade eco-

nômica e volatilidade do crescimento após a crise dos anos oitenta. A política 

econômica está sendo influenciada pelos ventos da globalização, com ênfase em 

privatizações e concessões e no equilíbrio fiscal. O plano real eliminou a hiperin-

flação e as commodities passaram a comandar as exportações. O crescimento 

mais rápido do período 2004-2010, impulsionado pelos preços de commodities 

e pelo aumento do poder aquisitivo da população, foi superado pela desacele-

ração que teve início em 2011 e se aprofundou na maior recessão da história 

econômica do país.

No setor de transporte ferroviário, os principais eventos referem-se aos proces-

sos de privatização e reorganização acionária.

Em 1991, iniciou-se a construção da Ferrooeste, entre Guarapuava e Cascavel, 

no estado do Paraná e, em 1992, o trecho inicial da Ferronorte, interligando os 

estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul.

No âmbito institucional, no governo FHC ocorreram expressivos processos de 

privatização e concessões de ferrovias. Em 1996, foram concedidas à iniciativa 

privada as malhas Centro-Leste, Sudeste e Oeste da RFFSA, sendo as novas con-

cessionárias a Ferrovia Centro-Atlântica (FCA), MRS Logística e Ferrovia Novoeste, 

respectivamente; em 1998, foram concedidas, no Brasil, as malhas Nordeste e 

Paulista da RFFSA, sendo as novas concessionárias a Cia. Ferroviária do Nordeste 

– CFN e Ferrovia Bandeirantes – Ferroban, respectivamente; em 2002, A Ferrovia 

Novoeste foi fundida à Ferrovia Bandeirantes S.A. (Ferroban) e às Ferrovias Norte 

Brasil S.A. (Ferronorte), formando o Grupo Brasil Ferrovias. No governo Lula, em 

2006, com a aquisição da Brasil Ferrovias e Novoeste Brasil, a ALL passou a atuar 

também em áreas estratégicas do Centro-Oeste e de São Paulo, tornando-se a 

maior companhia de logística com estrutura ferroviária do Brasil; em 2007, a 

operação do trecho da Ferrovia Norte-Sul (FNS), entre Açailândia (Maranhão) e 

Palmas (Tocantins), foi sub-concedida pela Valec à Vale, por um período de 30 

anos. Em 2008, a razão social da CFN (Companhia Ferroviária do Nordeste S/A) 

mudou para Transnordestina Logística S.A. No governo Dilma Rousseff, em 2011, 

a Diretoria de Logística de Cargas Gerais da Vale criou a empresa VLI, que incor-

porou a ferrovia FCA, adquirida pela Vale na desestatização da RFFSA, além da 

FNS, adquirida pela Vale em 2007, e ainda terminais de transbordo de grãos e 

terminais portuários no Maranhão, São Paulo, Espírito Santo e Sergipe; em abril, a 

Vale concluiu a venda de 20% e 15,9%, respectivamente, para Mitsui e Fundo de 

Investimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FI-FGTS); em agosto, 

foi a vez da Brookfield Asset Management arrematar 26,5% da empresa, tirando 

a Vale do controle da VLI; e, em 2015, nasceu a concessionária Rumo, resultante 
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da fusão entre a Rumo Logística Operadora Multimodal S.A., braço de logística do 

Grupo Cosan, e a América Latina Logística (ALL).

No governo Temer, em 2018, as operadoras ferroviárias associadas à ANTF segui-

ram com os processos de prorrogação antecipada de seus contratos de conces-

são (iniciados em 2016). Estes abrem para o setor ferroviário um cenário de mais 

investimentos de longo de prazo, de expansão de capacidade de transporte, de 

maior produtividade e geração de empregos em várias regiões do País. 

No momento, já estão concretizadas as prorrogações das concessões de RUMO 

Malha Paulista e da VALE S/A (EFVM e EFC) e encontram-se em curso os casos da 

FCA e MRS. Estimam-se, com tais prorrogações, investimentos expressivos nos 

próximos cinco anos, direcionados ao aumento da capacidade de transporte, à 

redução de conflitos urbanos e à superação de gargalos losgísticos. 

2.1.4 Considerações finais
Após dois ciclos de expansão, da segunda metade do século XIX ao final da 

década de setenta do século XX, a economia brasileira entrou em um período 

de volatilidade e baixo crescimento, principalmente pelo desequilíbrio do setor 

público e estagnação da produtividade.

Um novo ciclo de expansão dependerá das decisões a serem tomada, tanto 

quanto ao equilíbrio fiscal e ao aumento da eficiência do Estado, quanto ao au-

mento da produtividade.

A história do setor de transporte ferroviário no Brasil está intimamente associada 

aos ciclos mais longos de desenvolvimento do país e às escolhas feitas nas estra-

tégias de crescimento econômico.  No período primário-exportador, do Segundo 

Reinado até o Estado Novo, a expansão das ferrovias atenderam às necessidades 

de exportação de produtos agrícolas, principalmente café, na região Sudeste, e 

cana de açúcar, no Nordeste. Essa foi a época do transbordamento da Revolu-

ção Industrial para fora da Inglaterra. Por causa da relação histórica de Portugal 

com o Reino Unido, o Brasil se beneficiou dos investimentos privados ingleses 

na construção das ferrovias, com baixa regulamentação e controle estatal. As 

ferrovias não tinham um padrão de bitola e não eram integradas. Todas corriam 

para os portos.

A partir dos anos trinta até o final da década de setenta, houve uma mudança 

profunda na estratégia de crescimento da economia, com a opção pela interna-

lização da produção automobilística no âmbito do processo de industrialização 

via substituição de importações. A expansão do setor ferroviário sofreu a concor-

rência do transporte rodoviário. O principal efeito foi o declínio do transporte de 

passageiro no modal ferroviário, dada a diferença de velocidade e de capilarida-

de em um país que se interiorizava.

Outro fator importante que influenciou a tendência do transporte ferroviário foi a 

maior intervenção do Estado, tanto na regulação quanto no controle da gestão do 

transporte. As principais ferrovias, que já demonstravam dificuldades econômi-

co-financeiras na gestão privada, foram estatizadas, em sua maioria. O governo 

militar, com base na sua estratégia de desenvolvimento e segurança e com planos 

de longo prazo, reorientou a expansão das ferroviais para o transporte de minerais, 

principalmente nas regiões Norte e Centro-Oeste. 

A crise a partir dos anos oitenta tirou do Estado sua capacidade de investir e 

planejar. O sistema de transporte ferroviário entrou em declínio. Nos anos no-

venta, houve a desestatização do transporte ferroviário e um novo alento em 

sua expansão, com mais investimentos concentrados no transporte de cargas, 

principalmente de grãos e minérios.

Desde as primeiras concessões à iniciativa privada na segunda metade da déca-

da de 1990 até os dias de hoje, constata-se um esforço contínuo de melhorias, 

que se reflete na ampliação do volume transportado (TU) em 95%, entre 1997 

e 2019; crescimento de produtividade (TKU) em 167%; e, redução do índice de 

acidentes ferroviários em 85%, no mesmo período.
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Surge, agora, oportunidade ímpar para um novo ciclo de expansão do transporte 

de cargas com a possibilidade da antecipação da renovação das concessões. 

Em recente publicação de uma carta de infraestrutura, a Inter. B Consultoria 

Internacional de Negócios26 estima que o cenário de investimentos privados em 

ferroviais, com a renovação das concessões, poderá chegar a R$ 43,63 bilhões 

correntes, de 2020 a 2026, contra R$ 24,40 bilhões correntes, se não houver 

renovação das concessões. 

Matéria de André Borges27 assinala que “os caminhos de ferro começam a en-

trar, efetivamente, em uma nova fase de investimento pesado e de expansão 

da malha federal. No momento em que o Brasil ainda dimensiona os impactos 

socioeconômicos causados pela pandemia de covid-19 e busca alternativas para 

minimizar os danos à população, vem do setor ferroviário uma resposta concreta, 

com efeitos diretos sobre o processo de retomada do País e a matriz do trans-

porte nacional”. 

O Ministério de Infraestrutura já tem um plano com investimentos de R$ 13 bi-

lhões da iniciativa privada para dobrar a participação dos trilhos no transporte de 

longa distância do país, nas áreas de produção de grão e de minério, escoando 

as commodities brasileiras para os portos, elevando a produtividade e a competi-

tividade da economia brasileira, condição necessária para garantir o crescimento 

sustentável do produto, do emprego e da renda.

Com decisões corretas e investimentos privados, no período do “New Export-Led 

Growth” que se inicia, o transporte ferroviário poderá ter a oportunidade de ser a 

nova estratégia para estimular a produtividade e a competitividade da economia 

brasileira e contribuir para o progresso, com prosperidade e inclusão no século 

XXI, em um país que poderá no futuro ser o celeiro de alimentos do mundo e 

26 “Política pública, regulação e desempenho do setor ferroviário no Brasil”, outubro de 2020. 
http://www.interb.com.br/content/carta-de-infraestrutura ([ultimo acesso, 27/10/2020).

27 BORGES, A. “”Trilhos contra a crise”, O Estado de São Paulo, Caderno Economia & Negócios, 
17/8/2020.

fornecedor de minérios para o desenvolvimento da humanidade. Que a raciona-

lidade prevaleça para antecipar o futuro.

2.2 Na busca de resultados: do plano de 
metas à estratégia das metas
Este capítulo analisa a evolução do planejamento governamental no Brasil. Des-

creve as principais experiências, abordando o contexto em que a economia se 

encontrava em cada ciclo de crescimento e informa as principais características de 

cada plano28. O objetivo é mostrar a evolução do planejamento governamental no 

Brasil e a relevância da decisão da alocação dos recursos públicos - estes sempre 

escassos em relação às demandas sempre crescentes – baseada na racionalidade 

econômica para atingir os objetivos esperados. 

Dá-se ênfase na descrição do processo de industrialização via substituição de 

importações (ISI) em razão de sua importância fundamental na evolução da 

economia e da formação institucional do governo que deu, e dá atualmente, 

apoio à formulação e à execução dos planos de desenvolvimento. Até muito re-

centemente, o planejamento do Governo Federal sentia a influência do modelo 

desenvolvido para estimular a industrialização do país.

Assim, a primeira seção trata do processo de industrialização via substituição de 

importações (ISI); a segunda aborda o planejamento governamental para o de-

senvolvimento; e a terceira analisa os diferentes planos de desenvolvimento no 

Brasil. No final da terceira seção, foi incluída a experiência de planejamento do 

governo de Minas Gerais (2003-2014) por sua contemporaneidade e relevância. 

As conclusões, por fim, apontam a importância do uso do planejamento para 

atingir objetivos de longo prazo e a importância da racionalidade para definir a 

alocação dos recursos públicos.

28 Não é objetivo deste capítulo avaliar o desempenho de cada plano.
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já havia começado nos anos trinta. O economista argentino Raul Prebisch31 teve pa-

pel fundamental na nova orientação da política econômica na região. No seu clássico 

“Manifesto de Havana”32, Prebisch apresentou suas quatro teses, inovadoras à época 

e contrárias ao “consenso existente, sobre o desenvolvimento da América Latina33, a 

saber: 1ª) As relações desiguais entre centro e periferia impunham a necessidade da 

industrialização; 2ª) o estruturalismo, para se contrapor ao dualismo, e os desafios ao 

desenvolvimento; 3ª) a questão da poupança, formação de capital e capitais externos; 

e 4ª) O Estado industrializante.  Prebisch entendia que, segundo a divisão internacional 

do trabalho existente, estavam reservadas à Região (i) a exportação de matérias-pri-

mas, a serem processadas nos países ocidentais, já desenvolvidos, e (ii) a importação 

dos produtos industrializados desses países.  Essa divisão do trabalho levada a uma 

relação de troca desigual em desfavor da América Latina, que ele identificou como um 

processo de perda nas relações de troca, desequilibrando a balança comercial. Sua pro-

posta era, então, fazer um esforço para promover a industrialização na América Latina, 

cuja estratégia viria por meio da substituição de importações que deveria ser conduzida 

pelo governo e tendo uma visão de longo prazo.

Em 1948, foi criada, no âmbito das Nações Unidas, a Comissão Econômica para a 

América Latina e o Caribe (CEPAL), para contribuir com o desenvolvimento econômi-

co da Região e, em 1949, após a Conferência de Havana, onde apresentou seu “Ma-

nifesto”, Prebisch foi escolhido para ser seu Secretário-Executivo Geral. Em Santiago 

do Chile34, reuniu jovens economistas de vários países da América Latina, todos com 

ideias estruturalistas, não necessariamente semelhantes, como Celso Furtado, Aníbal 

Pinto, Oswaldo Sunkel, Victor Urquidi, entre outros.

31 Ver Edgar J. Dosman, The Life and Times of Raul Prebisch: 1901-1986, McGill-Queen’s University 
Press, Montreal, 2008.

32 O título do artigo é Development of Latin American and Its principal Problems, que se constituiu 
na fundamentação teórica do modelo de industrialização via substituição de importações. Edgar 
J. Dosman, op.cit.

33 Jair do Amaral Filho, Prebisch-Cepal: revisitando o “Manifesto de Havana”, Economia e Sociedade, 
vol. 27, nº 1, Campinas, jan/abril de 2018.

34 Santiago do Chile foi escolhida para ser a sede da CEPAL.

2.2.1 Industrialização via substituição de importações 
(ISI)
A América Latina teve uma história singular no século XX, à procura de seu de-

senvolvimento econômico. Até a década de trinta do século passado, a região 

e o Brasil em particular tiveram sua expansão econômica baseada na expor-

tação de suas riquezas naturais, quer do subsolo, quer do solo. A estratégia 

de crescimento adotada - export-led growth29 - foi muito eficiente para que 

países em desenvolvimento se inserissem na divisão internacional do trabalho, 

especializando-se como exportadores de produtos primários, como minerais, 

grãos e gado.

O Brasil exportava produtos minerais, com predominância do minério de ferro e 

produtos agrícolas, sobressaindo o café, produzido em São Paulo, Minas Gerais 

e Rio de Janeiro. Os grandes exportadores primários se constituíram na elite 

econômica e política do país. A Proclamação da República, por exemplo, foi uma 

resposta à influência dos “barões do café” que exerciam forte força política para 

conduzir os destinos do país segundo seus próprios interesses. 

No período de crise internacional com as duas Guerras Mundiais e a depressão 

de 1930, a economia da América Latina em geral e da Argentina e do Brasil em 

particular tiveram grande expansão, com taxas médias anuais de crescimento 

superiores às médias mundiais30. 

Após a Segunda Guerra Mundial, na América Latina fortaleceram movimentos exigindo 

a expansão industrial, principalmente na Argentina e no Brasil, onde essa expansão 

29 Ver Rosemary Thorp, Progress, Poverty and Exclusion: an Economic History of Latin America in the 
20th Century, The Johns Hopkins University Press for the Inter-American Development Bank and 
the European Union, Washington, DC, 1998.

30 Rosemary Thorp, op.cit.
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Os legados de sua gestão na CEPAL foram a consolidação da teoria estrutura-

lista do desenvolvimento desigual, propondo a ação direta dos governos para 

promoverem a industrialização por meio de um processo de substituição das 

importações (ISI) – State-Led Growth - e a concepção das principais políticas 

para implementá-la, instruindo, assim, os esforços de industrialização na região, 

exceto na Venezuela, que tinha como seu principal produto de exportação o 

petróleo, que gerava saldos crescentes na sua balança comercial. Nessa situação 

específica, os termos de troca eram favoráveis à Venezuela.

2.2.2 O planejamento governamental para o 
desenvolvimento econômico

2.2.2.1 A origem soviética do planejamento 
governamental

Após a 1ª Guerra Mundial, a União Soviética desenvolveu a primeira experiên-

cia de planificação global da economia35. Desde a guerra até 1920, a economia 

soviética estava devastada. A produção industrial havia caído 80%, a produção 

agrícola, 40%, a infraestrutura física e social havia sido destruída e muitas em-

presas haviam sido fechadas. A pobreza rural era avassaladora. Nesse cenário, 

o governo soviético passou a construir um sistema de planificação centralizada 

e direcionada, como forma de gestão e de funcionamento da economia so-

cialista, com o objetivo de promover o desenvolvimento econômico de longo 

prazo. Não havia liberdade de mercado; todas as decisões de investimentos, o 

que produzir, quantidade de produção e preços eram definidos pelo governo 

35 Irina Mikhailova, Sistema planificado na União Soviética: lições históricas e visão atual https://
ideas.repec.org/p/anp/en2012/020.html. 

central. A primeira experiência de planejamento governamental foi essencial-

mente centralizada e autoritária para um país socialista.

Em 1921 foi criado o primeiro órgão estatal de planejamento, o GOSPLAN36. 

Pode-se dizer que o GOSPLAN inspirou a constituição dos órgãos públicos de 

planejamento nas economias de mercado do Ocidente, em particular na América 

Latina. 

Em 1961, na CEPAL, foi criado o Instituto Latino-americano de Planejamento 

Econômico e Social (ILPES) para apoiar os governos na região nas áreas de pla-

nejamento e gestão pública por meio de capacitação, assessoria e pesquisa. O 

ILPES teve importante papel no fortalecimento das instituições encarregadas da 

formulação, implantação, execução e monitoramento dos planos de desenvol-

vimento dos países latino-americanos. Sempre com a visão predominante de 

estimular a industrialização em economia fechada.37

2.2.3 O Planejamento governamental no Brasil
Algumas ações já vinham em curso no Brasil, desde o Estado Novo, visando 

estimular a industrialização no país, mas sem uma sistematização. Precisava da 

organização de um planejamento estatal para uma economia de mercado.  

Por exemplo, no governo federal, na área financeira, o Banco do Brasil já havia 

sido criado em 1808 e a Caixa Econômica Federal, em 1861. Em 1952, iniciou-

-se a criação de instituições que viriam a se constituir no Sistema Nacional de 

Fomento. Surgiram, nesse ano, o Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB) e o 

36 GOSPLAN era o comitê de planejamento estratégico do Estado soviético.

37 Por sua configuração geográfica, o Chile sempre foi um país economicamente aberto.
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BNDE38.  Na década seguinte, foram criados os bancos estaduais de desenvolvi-

mento e a Financiadora de Estudos e Projetos (FINEPE).

Na área produtiva, no setor de mineração e siderúrgica, já haviam sido instala-

das a Companhia Vale do Rio Doce, em 1942, a Companhia Siderúrgica Nacional 

(CSN), em 1943, e para a exploração e o processamento do Petróleo, monopólio 

estatal, foi criada a Petrobrás, em 195339. Os governos Vargas já haviam inicia-

do, assim, a promoção do desenvolvimento por intermédio da industrialização, 

com a forte presença do Estado no financiamento e na produção de energia e 

exploração de minério e produção de aço. As empresas estatais nascidas ao 

longo desses anos completaram o fortalecimento da presença direta do Estado 

nas áreas consideradas estratégicas para o processo de industrialização, como 

infraestrutura e produção de bens de capital.

O diagnóstico para a ação governamental na economia é relativamente simples. 

Não havia poupança interna, tampouco capital privado para grandes investi-

mentos. Não havia também instituições multilaterais de financiamento. Assim, 

os projetos de infraestrutura estratégicos para o desenvolvimento deveriam ser 

realizados com recursos públicos. As áreas de energia e transportes eram par-

ticularmente relevantes, nacionalmente estratégicas e, desta maneira, de inte-

resse nacional. No caso de transportes, já haviam sido construídos vários ramais 

ferroviário, alguns deles privado, na sua maioria, para facilitar a exportação de 

produtos primários e transporte de passageiros. No caso da energia, a Petrobrás 

foi o primeiro grande projeto nacional. A produção de energia hidroelétrica era 

incipiente e, parte dela, também de propriedade privada.

38 O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDE) passou a se chamar BNDES, com a 
adição do desenvolvimento social, na época do governo Sarney, após a redemocratização do 
país, nos anos oitenta.

39 Pode-se acrescentar a Companhia Nacional de Álcalis e a Companhia Hidroelétrica do São 
Francisco, em 1945.

Por fim, para atrair grandes investimentos privados externos no setor da indústria 

de transformação, seria necessário garantir reserva de mercado, com barreiras al-

fandegárias para proteger as empresas que decidissem se transferir para o Brasil. 

Ademais, incentivos fiscais e creditícios deveriam estar disponíveis para elas. Era 

essa a essência do processo de industrialização via substituição de importações 

(ISI). Oferecer condições para que empresas internacionais decidissem se instalar 

no Brasil, criando mecanismos de backward and forward linkages.  A participação 

do Estado se fazia por meio de financiamento direto na área de infraestrutura 

física e de setores estratégicos e por meio de incentivos regulatórios, creditícios 

e tributários para o setor privado e de financiamento da expansão de empresas 

nacionais, com apoio do BNDE.

O ciclo de industrialização via substituição de importações (ISI) foi o mais próspe-

ro da história do crescimento econômico desde a depressão de 29.

2.2.3.1 Planejamento da década de cinquenta
“Bossa nova mesmo é ser presidente

  Desta terra descoberta por Cabral
 Para tanto basta ser tão simplesmente

Simpático, risonho, original.”

                       Juca Chaves

2.2.3.1.1 O Plano de Metas de JK

A primeira experiência de planejamento governamental visando ao desenvolvi-

mento do país foi o Plano de Metas de JK. Esse plano foi a plataforma da cam-

panha de JK na eleição de 1955, com duas importantes marcas: “50 anos em 5” 

e “Binômio energia e transportes”.

JK chegou à presidência com a experiência das exitosas administra-

ções da cidade de Belo Horizonte e do governo de Minas Gerais. No es-
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tado, concentrou sua gestão no desenvolvimento do binômio: energia  

e transportes.

No governo Federal, criou o Conselho de Desenvolvimento40, constituído pelos 

ministros de Estado, Chefes do Gabinete Militar e Civil da Presidência da Repúbli-

ca, presidentes do Banco do Brasil e do Banco de Desenvolvimento Econômico 

(BNDE) para “estudar as medidas necessárias à coordenação da política econô-

mica do País, particularmente no tocante ao seu desenvolvimento econômico, 

elaborar planos e programas visando a aumentar a eficiência das atividades go-

vernamentais e a fomentar a iniciativa privada; analisar relatórios e estatísticas 

sobre evolução dos vários setores da economia; estudar e preparar projetos de 

leis, decretos e atos administrativos, bem como manter-se informado da imple-

mentação das medidas aprovadas”.

Adicionalmente, subordinados ao Conselho de Desenvolvimento, foram criados gru-

pos executivos para diferentes setores da economia, com participação do setor pri-

vado, sob a presidência de um ministro de Estado. Vale mencionar o Grupo Executivo 

da Indústria Automobilística (GEIA), o mais importante por sua ativa participação no 

desenvolvimento da substituição de importações nesse setor. Assim, a articulação 

entre o setor público e o privado se fazia nos grupos executivos. Esse modelo é com-

patível com economia de mercado e com o regime democrático, e não se confunde 

com a essência do modelo soviético de planejamento.

O Plano de Metas foi a primeira experiência de planejamento governamental 

com visão de longo prazo, com o objetivo central de promover o crescimento 

econômico por meio da estratégia de industrialização via substituição de impor-

tações. O Plano estabeleceu as prioridades, a responsabilidade dos investimen-

tos públicos, principalmente nas áreas de energia e transporte, e os incentivos 

40 Decreto nº 38.744, de 1/2/1956.

para os investimentos privados41. Conforme observou Carlos Lessa “...constituiu a 

mais sólida decisão consciente em prol da industrialização da história econômica 

do país. Estes objetivos iriam servir durante os próximos cinco anos de norte à 

política econômica”.42

As metas estabelecidas foram 30, mais a construção de Brasília como a meta 

síntese (meta 31). As 30 metas foras agrupadas em 5 eixos, a saber: Energia, 

Transportes, Alimentação, Indústrias de base e Educação.

Na área de transportes, o governo JK deu prioridade maior ao desenvolvimento 

dos eixos rodoviários nacionais, em linha com o objetivo de internalizar a indús-

tria automobilística. 

2.2.3.2 Planos do Regime Militar
“A questão social Industrial

  Não permite que eu seja fiel
         Na vitrine um Corcel 

                        cor de mel.”
                 Wilson Simonal

No regime militar de 1964 a 1984, foram organizados dois Planos Nacionais de 

Desenvolvimento, conhecidos como primeiro e segundo PND. Antes do governo 

Médici, os governos militares, baixo a condições autoritárias, cuidaram essencial-

mente da reconstrução econômica e fizeram importantes e profundas reformas, 

como a Constituição Federal de 1967, a Reforma Tributária, a reorganização da 

execução orçamentária e várias reestruturações institucionais, entre as quais a 

criação do Banco Central e da Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes 

41 A influência cepalina é bem clara, como aponta Laércio Carvalho dos Santos, Análise do Plano de 
Metas de JK com enfoque no Planejamento Estratégico, Universidade Cândido Mendes, 2008.

42 Carlos Lessa, Quinze anos de Política Econômica Editora Brasiliense, 1983.
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(GEIPOT), ambos começaram a funcionar em 1965, além da aprovação de um 

novo Estatuto da Terra. 

2.2.3.2.1 Primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento (1º PND)

Já com a economia em expansão, o governo Médici lançou o 1º PND43, cujos três 

objetivos do desenvolvimento nacional eram:

1. Colocar o Brasil, no espaço de uma geração, na categoria das nações 

desenvolvidas;

2. Duplicar, até 1980, a renda per capita do Brasil (em comparação com 1969), 

devendo verificar, para isso, crescimento anual do Produto Interno Bruto 

equivalente aos dos últimos três anos; e

3. Elevar a economia, em 1974, às dimensões resultantes de um crescimento 

anual do PIB entre 8 e 10%, mediante: (i) aumento da taxa de expansão 

do emprego até 3,2%, em 1974, com uma taxa média de 3,1%, no período 

1970/1974; (ii) redução da taxa de inflação, permitindo alcançar-se relativa 

estabilidade de preços, ou seja, taxa de inflação da ordem de 10% ao ano, 

até o final do mandato do governo: e (iii) política econômica internacional 

que acelere o desenvolvimento do País, sem prejuízo do controle progressivo 

da inflação.44

A estratégia do desenvolvimento estava baseada no aumento do poder de com-

petição por meio de (i) criação de um modelo brasileiro de capitalismo indus-

trial que institucionalize o Programa de Promoção de Grandes Empreendimentos 

Nacionais, destinados a criar a grande empresa nacional, ou a levar a empresa 

brasileira a participar em empreendimentos de grande dimensão em setores de 

43  O 1º PND foi criado pela Lei 5.727, de 4/11/1971 que estabeleceu as diretrizes e prioridades 
para o período de 1972 a 1974.

44  Ver o texto do 1º PND, anexo à Lei 5.727, de 4/11/1971.

alta prioridade; (ii) desenvolvimento do núcleo de expansão básica, pelo qual 

o governo, a preços que se aproximem dos de competição internacional, asse-

gura o suprimento dos insumos essenciais, tais como: energia elétrica, petróleo 

(derivados), transportes, comunicações, siderurgia e matérias-primas industriais 

básicas; (iii) política de capitalização capaz de desenvolver sistema financeiro e 

mercado de capitais que desempenhem papel mais destacado na formação do 

capital real das empresas e na melhoria de sua estrutura financeira.45

O 1º PND enfatizava a responsabilidade do Setor Público pela oferta de energia, 

transportes e comunicação e, principalmente, das empresas governamentais, 

apoiadas em fundos vinculados.

Adiciona-se ainda uma estratégia de integração nacional que tem grande im-

portância no plano de expansão da malha de transportes no país. Por exemplo, 

estão no 1º PND a construção das rodovias Transamazônica e Cuiabá-Santarém. 

No setor ferroviário, em 1972 foi criada a VALEC Engenharia, Construções e Fer-

rovias S/A.

Vale observar que, comparativamente ao Plano de Metas, na área de infraestru-

tura, o 1º PND acrescenta o setor de comunicações e ressalta a importância do 

desenvolvimento científico e tecnológico.

2.2.3.2.2 Segundo Plano Nacional de Desenvolvimento (II PND)

No governo Geisel, que seguiu ao governo Médici, foi elaborado o II PND46, para 

vigência de 1975 a 1979. Este novo plano tem a mesma concepção e estrutu-

ra do anterior, embora com foco maior no incentivo à geração de energia e à 

produção de insumos básicos, como petróleo, aço e alumínio, entre outros, e à 

produção de bens de capitais, para uma economia que já operava no limite de 

45  Ver o texto do 1º PND, anexo à Lei 5.727, de 4/11/1971.

46  Ver Lei 6.151, de 4/12/ 1974.
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sua capacidade. Também, no âmbito internacional, já era evidente a crise de 

escassez de energia. Portanto, na apresentação do II PND ao Congresso Nacional, 

o presidente Geisel voltou a reafirmar que a prioridade do Plano é manter uma 

política realista de industrialização via substituição de importações, apontando, 

mais especificamente, “nos setores de bens de capitais, energéticos e fertilizan-

tes”.47

Afirma o II PND que o objetivo maior de todo o planejamento nacional é o ho-

mem brasileiro, nas suas diferentes dimensões e aspirações. Em consonância 

com o binômio Desenvolvimento e Segurança, a Revolução objetivava construir, 

no Brasil, uma sociedade desenvolvida, moderna, progressista e humana48.

As estratégias do plano consideram o fortalecimento da indústria nacional, o de-

senvolvimento social, a integração nacional e o ajustamento às novas realidades 

mundiais. No caso da economia, a meta de crescimento procurava consolidar um 

“modelo brasileiro de capitalismo industrial”. O objetivo central desse modelo 

foi (i) de um lado, viabilizar o desenvolvimento da indústria, por meio do setor 

privado, e, (ii) de outro lado, assegurar à empresa nacional papel importante na 

estrutura industrial moderna e poderosa”.49

No caso da agropecuária, a estratégia era de efetivar a vocação do Brasil como 

supridor mundial de alimentos, matérias-primas agrícolas e produtos agrícolas 

industrializados. Estratégia compatível com o objetivo geral de promover o de-

senvolvimento, sem deixar de considerar as vantagens comparativas do Brasil no 

contexto econômico internacional.

Um aspecto relevante do II PND, que se conecta com os objetivos deste capítulo, 

refere-se às relações entre economia de mercado e atuação do governo. Afirma 

47  BRASIL. II Plano Nacional de Desenvolvimento (1975-1979). Brasília: República Federativa do 
Brasil, 1974.  

48  Ver, Brasil, op. Cit.

49  Ver, Brasil, op. Cit.

o plano que “o modelo econômico de mercado, para ter viabilidade no longo 

prazo, pressupõe uma nítida delimitação das funções e da dimensão do setor 

público, para evitar o avanço da estatização". Afirma mais, “quanto mais atuante 

for o Governo, mais importante é que esteja claro o que pretende fazer e até 

onde pretende ir, a fim de que haja estabilidade e eficiência do sistema”50.

Então, define o escopo do campo de atuação direta do governo, a saber: (i) ser 

responsável pela estratégia e pelas funções públicas propriamente ditas (segu-

rança, justiça, etc.); (ii) ser responsável pelos setores de infraestrutura econô-

mica, normalmente por meio de empresas governamentais, em energia, trans-

portes e comunicações, operando articuladamente com os Estados e municípios; 

(iii) ser responsável pelas áreas de desenvolvimento social, frequentemente em 

ação conjugada com a iniciativa privada, em educação, saúde e Previdência So-

cial.

Por outro lado, segundo o II PND, são áreas de atuação próprias do setor priva-

do os setores produtivos, tais como as indústrias de transformação, construção, 

agropecuária, comércio, seguros e sistema financeiro (ressalvadas a função pio-

neira e de estímulo atribuída aos bancos oficiais).

Vale ressaltar a consideração de que o governo concede o desenvolvimento 

desses setores à iniciativa privada e procura provê-la garantindo condições para 

um desempenho satisfatório, por meio de incentivos fiscais, financeiros, política 

de preços e outros estímulos.

Em relação aos planos anteriores, o II PND evoluiu ao centrar seu objetivo no de-

senvolvimento humano. Ademais, já demonstra consciência da questão ambien-

tal e da aceleração da urbanização, com suas consequências sobre mobilidade, 

poluição e pobreza.

50  Ver Brasil, op. Cit.
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Foram também fortalecidas as instituições da administração indireta, como em-

presas estatais.

Os dois planos dos governos militares têm em comum com o Plano de Metas a 

mesma concepção estratégica para o crescimento econômico brasileiro, que é a 

visão estruturalista da necessidade da industrialização via substituição de impor-

tações. Também atribuem ao Estado a responsabilidade para a oferta de energia 

e transportes, adicionando, porém, as comunicações. 

Os três planos consideram a necessidade da articulação entre mercado e gover-

no51 e pressupõem a ação coordenadora, regulatória e de investimentos do Es-

tado no processo de desenvolvimento. Todavia, o Plano de Metas tem mecanis-

mos decisórios mais democráticos do que os PNDs, cuja natureza das decisões é 

autoritária e centralizada. Como mencionado anteriormente no II PND, o governo 

“concede” à iniciativa privada.

Enquanto o binômio estratégico do Plano de Metas é energia e transporte, nos 

planos dos governos militares é desenvolvimento e segurança. Vale dizer, o Pla-

no Nacional de Desenvolvimento está alinhado com a estratégia de Segurança 

Nacional.

Os dois PNDs têm forte conteúdo nacionalista com grande presença do Estado 

nas atividades econômicas.

Mais acentuadamente no II PND, foram fortalecidos os planos setoriais, principal-

mente em setores sob a responsabilidade do governo, como energia, transporte, 

urbanização, comunicações, etc. Nas atividades industriais, enquanto no Plano 

de Metas o papel de coordenação cabia aos grupos executivos, com presença 

dos representantes do setor privado, nos PNDs, ao contrário,  a direção do Estado 

está mais evidente.

51 É uma diferença fundamental do planejamento soviético, onde não há espaço para a atuação do 
mercado, conforme sua concepção socialista.

Por fim, os planos seguem uma estrutura comum, com a apresentação de ob-

jetivos52, estratégias e metas. Os planos são instrumentos importantes para o 

entendimento da sociedade e sua adesão à execução, a mobilização do capital 

privado e para a organização da aplicação dos recursos públicos, dispostos nos 

Orçamentos da União. 

O êxito do planejamento depende (i) da sua adequada formulação com base 

em diagnóstico correto com o estabelecimento preciso de seus objetivos; das 

estratégias bem delineadas, com foco o mais preciso possível e com metas, ar-

rojadas, mas factíveis; da coerência e disciplina na sua execução; da identificação 

e garantia das fontes de financiamento; e da avaliação dos retornos privados e 

sociais. 

Os resultados da alocação dos recursos públicos serão tão mais eficazes quanto 

maior for a certeza de que os retornos sociais superem os retornos privados, pois 

o objetivo final do planejamento na gestão pública é promover o bem-estar de 

toda a população. De fato, há de se avaliar o resultado da análise social dos cus-

tos e benefícios de um projeto público, que difere da análise custo-benefício de 

um projeto privado, que leva em consideração apenas a lucratividade53. Nos pro-

jetos públicos há uma gama maior de retornos, não mensurais monetariamente.

52 Muito embora alguns dos objetivos, na linguagem de hoje, poderiam ser definidos melhormente 
como visões.

53 Ver. Joseph Stiglitz, Economics of the Public Sector, W.W. North and Companhy, New York, 2000 
(Third Edition).
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2.2.3.3 Redemocratização

 “Eu vejo o futuro repetir o passado
Eu vejo um museu de grandes novidades

           O tempo não para.”
                              Cazuza

No retorno à democracia, a economia estava em crise, com crescimento volátil, 

desequilíbrio fiscal, dívida externa extremamente elevada, instabilidade mone-

tária, hiperinflação e ausência de condições para desenvolver planos com metas 

de médio ou longo prazo. 

A primeira oportunidade de organização da gestão pública surgiu com a elabo-

ração da Constituição da Nova República. E, de fato, a Constituição Federal (CF), 

promulgada em 1988, no Capítulo II – Das finanças Públicas – estabeleceu, na 

seção II, as normas dos Orçamentos, inovando com a inclusão do plano plurianu-

al, no seu art. 165, inciso I. 

Ricardo Lobo Torres54 observa que a estrutura de três leis orçamentárias – Plano 

Plurianual, Diretrizes Orçamentárias e Orçamento Anual – resultou da influência 

da Constituição da Alemanha.

Na CF de 1967 havia dispositivo que tratava do orçamento plurianual de investi-

mentos (art. 63), apenas para a execução de planos de valorização das regiões 

menos desenvolvidas, exclusivamente com programas de duração continuada. 

Todavia, a CF de 1988 inovou ao tratar de um Plano Plurianual com o objetivo de 

estabelecer programas e metas governamentais de longo prazo, eis a novidade.

A nova estrutura da CF de 1988 articula os orçamentos anuais com o Plano Pluria-

nual (PPA) por meio das diretrizes orçamentárias. Nos últimos anos, com o cres-

54 Ricardo Lobo Torres, “Comentário ao artigo 165”. In Canotilho, J.J., Gomes; Mendes, Gilmar F.; 
Sarlet, Ingo W; Streck, Lenio L (coords). Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo:Sariva/ 
Almedina, 2013.

cente interesse dos países-membros da OCDE, os PPAs têm tido maior atenção dos 

gestores públicos que tratam com mais rigor os objetivos e as metas para alocação 

dos recursos públicos, principalmente nos países do G-20. 

No entanto, as condições de instabilidade monetária e desequilíbrio fiscal le-

varam os primeiros governos após a promulgação da CF de 1988 a concentrar 

suas ações mais diretamente nas questões macroeconômicas, como combater 

a hiperinflação, buscar reduzir o desequilíbrio fiscal e gerenciar a dívida externa.  

No âmbito internacional, novas tendências impuseram novos desafios. A inten-

sificação do processo de globalização e o avanço do liberalismo econômico con-

dicionaram os governos dos países emergentes a desenvolver programas de 

privatizações e concessões para reduzir a intervenção do Estado na economia, 

dando mais espaço para o setor privado, como caminho para a estabilidade 

macroeconômica e para o crescimento sustentado. O crescimento econômico 

deixou de ser liderado pelo Estado, voltando ao modelo Export-led-Growth, não 

só ancorado nas exportações de produtos primários, mas também de produtos 

industrializados55. O ciclo de industrialização via substituição de importações (ISI) 

chegou ao seu ocaso. Contudo, nenhum novo modelo já veio para substitui-lo, 

imediatamente. 

2.2.3.4 Planejamento no Governo FHC

O governo Fernando Henrique Cardoso deu sequência à reforma monetária im-

plantada no governo Itamar Franco para conter a hiperinflação. Seu primeiro 

governo concentrou-se na execução de reformas econômicas, como na área de 

55 O que ficou conhecido como “Consenso de Washington”. Ver Pedro-Pablo Kuczynski and John 
Williamson, After the Washington Consensus, Restarting Growth and Reform in Latin America, 
Institute for International Economics, Washington, DC., 2003.
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energia, privatizações56 de serviços públicos (telefonia) e concessões no setor de 

infraestrutura de transportes (ferrovias e estradas) e de reformas fiscais e admi-

nistrativas (Previdência Social e reforma administrativa)57.

A visão de estratégia para o desenvolvimento foi apresentada no Plano elaborado 

para o seu primeiro governo, partindo da constatação de que o “nacional-desen-

volvimentismo teve amplo sentido no seu tempo. Contudo, deixou de ter quando 

a conjugação favorável de fatores se inverteu, ou se perverteu, a partir de meados 

da década de 70 e, mais acentuadamente, de seu final”.58 

O Plano “Mãos à Obra” afirma, então: “o programa do Governo Fernando Hen-

rique propõe um modelo economicamente sustentado, em que o Brasil 

encontre formas próprias de manter, a longo prazo, o seu processo de desen-

volvimento; um modelo ambientalmente sustentável, em que as preocu-

pações com a ecologia estejam efetivamente presentes em todas as decisões; 

um modelo de participação ativa na vida internacional, de abertura para o 

mundo, que conduza o Brasil a procurar no sistema internacional oportunidades 

para a realização dos interesses nacionais e, fundamentalmente, um modelo 
de justiça social onde o direito à vida com dignidade seja garantido”.59

Essa visão é compatível com um mundo globalizado, com parcerias entre o setor 

público e privado e com redução da intervenção do Estado na economia. Enfim, 

o equilíbrio entre economia de mercado e políticas públicas. Para essa visão, os 

planos de desenvolvimento sustentados apenas, ou principalmente, nas ações 

do governo não se ajustavam. Seria necessário um novo modelo de planeja-

56 As privatizações estavam na agenda do governo Collor e tiveram início no governo Itamar 
Franco, na área de siderurgia, como a privatização da Usiminas.

57 No primeiro governo, o ministério da Administração foi transformado em ministério da 
Administração e Reforma do Estado.

58 Fernando Henrique Cardoso, Mãos à obra, Brasil: proposta de governo, Centro Edelstein de 
Pesquisa Social, 2008, capítulo I, Um novo projeto de desenvolvimento.

59 Ver Fernando Henrique Cardoso, op. Cit.

mento que, por parte do governo, garantisse o melhor ambiente de negócios, 

para que a iniciativa privada se encarregasse dos investimentos. Por essa razão, 

o governo FHC concentrou-se nas reformas econômicas, como o Plano Real, o 

equilíbrio fiscal, o fim do monopólio da Petrobrás, as privatizações e concessões. 

Na área de investimentos públicos, o governo FHC optou por apresentar dois 

programas. Para o primeiro, na sua primeira administração, o Programa Brasil 

em Ação e, para a segunda, o Programa Avança Brasil. Esses programas estariam 

refletidos nos respectivos PPAs e indicavam para os diversos setores os objetivos, 

as metas a serem atingidas e os recursos a serem alocados.

Além da reforma administrativa, chamada Reforma Bresser, nessa experiência 

de planejamento, o governo FHC introduziu na gestão pública, pela primeira vez, 

ferramentas de planejamento já testadas na administração privada, o planeja-

mento estratégico, embora de maneira incipiente ainda.

Os governos que se seguiram, Lula, Dilma Rousseff, Temer e, agora, Bolsonaro, 

abandonaram essa experiência60. Sobraram planos setoriais, dos quais é dever 

ressaltar os planos nas áreas onde ainda mantêm capacidade instalada, como 

nas empresas estatais – Petrobrás, Banco do Brasil, BNDES, por exemplo – e nos 

ministérios da Defesa, de Infraestrutura e de Minas e Energia. 

60 Nos governos Lula e Dilma houve a organização do Conselho de Desenvolvimento, com 
participação compartilhada de membros do governo e da sociedade. Contudo, dado ao seu 
tamanho e sua dinâmica, não tinha condições para formulação de planos. O segundo governo 
Lula e, principalmente, o governo Dilma optaram para o retorno ao modelo de industrialização 
via substituição de importações com grande participação do Estado na economia. Por sua 
extemporaneidade, causou a crise da segunda década deste século.
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2.2.4 A experiência de planejamento de Minas 
Gerais
Minas Gerais tem uma tradição de racionalidade no planejamento do Estado de 

longa data. As experiências iniciais de João Pinheiro, Américo Gianetti e Lucas 

Lopes inspiraram o fortalecimento de um sistema institucional funcional para o 

planejamento das ações do Estado. Por exemplo, já em 1941, o governo estadual 

criou o primeiro parque industrial no Estado, a Cidade Industrial Juventino Dias, 

em Contagem e, em 1971, foi instituída a Companhia de Distritos Industriais 

(CDI); em 1952, no governo JK, foi criada a CEMIG; em 1968, foi criado o Instituto 

de Desenvolvimento Industrial de Minas Gerais (INDI), cujo nome, posterior-

mente, passou a ser Instituto de Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais; 

e, finalmente, em 1969, foi criada a Fundação João Pinheiro (FJP). Assim, Minas 

Gerais consolidou um sistema operacional integrado pela Cemig, BDMG, CDI, 

INDI e Fundação João Pinheiro, que teve papel fundamental para a atração de 

investimentos industriais, no período áureo da industrialização, nos anos setenta 

do século passado.

Vale registrar, que, anteriormente, em 1957, havia sido criada a Companhia Agrí-

cola de Minas Gerais (CAMIG), absorvendo a Fertilizantes Minas Gerais S.A. (FER-

TISA), criada ainda no início da década de 50; em 1972, a Companhia Mineradora 

de Pirocloro de Araxá (COMIPA); em 1990, foi criada a Companhia Mineradora de 

Minas Gerais, incorporando a CAMIG, que já havia absorvido a Metais de Minas 

Gerais S.A. (METAMIG), resultando, em 2003, na Companhia de Desenvolvimento 

Econômico de Minas Gerais (CODEMIG), com a incorporação da CDI e da Empresa 

Mineira de Turismo (TURMINAS). 

O setor de transportes, assim como a FJP, ficou subordinado à administração dire-

ta por meio do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), criado em 1946. 

O DER teve grande impulso no governo JK (1951-1954).

A Constituição estadual de 1989, além de incorporar, por óbvio, o modelo de 

planejamento disposto na CF de 1988, inovou com a introdução da Seção I, 

que trata do Desenvolvimento Econômico no Capítulo II - Da Ordem Econômica. 

Estabelece o art. 231 da Constituição de Minas Gerais: “O Estado, para fomen-

tar o desenvolvimento econômico, observados os princípios da Constituição da 

República e os desta Constituição, estabelecerá e executará o Plano Mineiro 

de Desenvolvimento Integrado, que será proposto pelo Conselho de Desenvol-

vimento Econômico e Social e aprovado em lei”.61 O §1º do art. 231 assegura 

a participação da sociedade civil no Conselho de Desenvolvimento Econômico 

e Social e o §2º define, entre outros, os seguintes objetivos do Plano Mineiro 

de Desenvolvimento Integrado (PMDI): (I) o desenvolvimento socioeconômico 

integrado do Estado; (ii) a racionalização e a coordenação das ações do governo; 

(iii) o incremento das atividades produtivas do Estado; (iv) a expansão social do 

mercado consumidor; (v) a superação das desigualdades sociais e regionais do 

Estado; (vi) a expansão do mercado de trabalho; (vii) o desenvolvimento dos 

Municípios de escassas condições de propulsão socioeconômica; e (viii) o desen-

volvimento tecnológico do Estado.

O §3º do mesmo artigo alerta que o planejamento governamental terá caráter 

indicativo para o setor privado, e o art. 232 estabelece que a exploração, pelo 

Estado, de atividade econômica não será permitida, salvo quando motivada por 

relevante interesse coletivo.

Vê-se que a norma constitucional do estado de Minas Gerais é moderna, em 

linha com as melhores práticas no mundo, estimula a parceria entre o setor pú-

blico e o privado e a elaboração de um plano integrado para o desenvolvimento.

No governo Aécio Neves (2003-2006 e 2007-2010) aconteceu a primeira expe-

riência, no âmbito da administração estadual, de construção de planejamento 

estratégico, com base nos dispositivos constitucionais e nas melhores práticas já 

61 Este dispositivo foi regulamentado pela Lei nº 10.628, de 16/1/1992.
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em uso na gestão governamental em vários países, utilizando as ferramentas 

modernas de planejamento estratégico adotadas na gestão privada62, e ajustado 

às condições do novo ciclo de desenvolvimento, com menor intervenção do 

Estado na economia, participação da sociedade na formulação do plano e visão 

de longo prazo.

O PMDI (2004-2007) estabeleceu como visão de futuro para 2020 “tornar Minas 

Gerais o melhor estado para se viver”. Foram definidos como opções estratégi-

cas: (i) promover o desenvolvimento econômico e social em bases sustentáveis; 

(ii) reorganizar e modernizar a administração pública; e (iii) recuperar o vigor po-

lítico de Minas Gerais. Em seguida, definiu-se 10 objetivos prioritários. O segundo 

deles é: promover a infraestrutura requerida por Minas Gerais, com ênfase na 

ampliação e recuperação da malha rodoviária e do saneamento básico.

Foi constituída uma carteira de 30 projetos estruturadores com suas respectivas 

metas.

Se no PMDI para o primeiro mandato Aécio deu-se ênfase ao Choque de Gestão, 

no segundo, o olhar foi para o Estado para Resultados. Já no governo Anastasia, 

o PMDI (2011-2030) enfatizou a Gestão para Cidadania. Nos PMDIs, os projetos e 

metas estavam definidos, bem como assegurados os recursos necessários, como 

prioridade na execução orçamentária. Os governos posteriores não seguiram a 

mesma metodologia para a construção de seus PMDIs.

62 Por exemplo, com a formulação de cenários, de matriz SWOT e do uso do balanced scorecard 
(BSC). 

2.3 Conclusões
Nas páginas, anteriores apresentou-se, de um lado, o ambiente econômico que 

condicionou o desenvolvimento brasileiro. Três ciclos de crescimento distintos 

apareceram muito bem definidos. O primeiro, até a depressão de 1929, basea-

do na exportação de produtos primários (export-led growth), quando houve 

pouca intervenção do Estado e maior participação da iniciativa privada, com au-

sência de planejamento governamental global. O segundo, do Estado Novo até 

o final da década de 70, quando predominou o desenvolvimento por meio da 

industrialização via substituição de importação, com forte presença do Estado nas 

decisões, na produção direta nas áreas estratégicas e no financiamento. Foi o ci-

clo nacional-desenvolvimentista (State-Led-Growth). E, finalmente, o terceiro, 

que se iniciou na década de oitenta, com baixo crescimento, maior integração no 

contexto internacional e redução do papel do Estado (export-led-Growth), com 

expansão das privatizações e concessões. A história brasileira mostra a importân-

cia central do Estado na orientação do desenvolvimento, quer nos momentos de 

autoritarismo, quer nos momentos de democracia.

De outro lado, apresentou-se também a evolução do planejamento governa-

mental, focando nas experiências no segundo e no terceiro ciclo. A primeira foi 

o Plano de Metas de JK, em um Estado democrático, com ênfase na parceria Es-

tado-Sociedade; a segunda, no regime autoritário, com forte presença do Estado 

nas decisões e na participação no mercado. Nos dois casos, a estratégia de cres-

cimento econômico foi de promovê-lo por meio da industrialização, com estímu-

lo, principalmente, ao fortalecimento da indústria nacional. Pode-se afirmar que 

esse é um modelo nacional-desenvolvimentista. Finalmente, na terceira experi-

ência, em cenário de globalização e liberalismo, o planejamento governamental 

para as atividades privadas está sendo, sobretudo, indicativo e, no setor público, 

visa melhorar a eficiência da gestão pública e a eficácia das políticas públicas.
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Nessas condições, vale ressaltar a importância do planejamento governamental 

para orientar o desenvolvimento de longo prazo, consolidar ambiente de previsi-

bilidade nas decisões de investimentos e para garantir que a alocação dos recur-

sos públicos se faça em absoluto alinhamento com os objetivos de crescimento e 

que atendam à regra de que os retornos sociais superem os retornos financeiros, 

para garantir o bem-estar de todos. Assim, o uso de recursos públicos, inclusive 

nos projetos de infraestrutura, deve seguir esse princípio.

Esse é o princípio orientador do presente Plano Estratégico Ferroviário para Minas 

Gerais.
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3. Caracterização do transporte: 
demanda, oferta e multimodalidade 
em Minas Gerais

3.1 Demanda de transporte

3.1.1 Transporte de cargas

3.1.1.1 Movimentação inter-regional de cargas e produção de transporte no Brasil

O mercado brasileiro de transporte inter-regional movimentou cerca de dois bilhões de toneladas úteis (TU) de cargas 

em 2017, suportado pelos modos rodoviário, ferroviário, aquaviário  e dutoviário. Esse volume se divide em quatro 

grandes agrupamentos de cargas, nas seguintes proporções: granéis sólidos não agrícolas (39,4%), carga geral (36,1%), 

granéis líquidos (14,1%) e granéis sólidos agrícolas (10,4%). Se excluído da pauta de transporte o minério de ferro, com 

colossal volume de 638 milhões de TU, o volume de cargas se reduz a 1,37 bilhões de TU/ano, incluindo: carga geral 

(52,9%), granéis líquidos (20,7%), granéis sólidos não agrícolas (15,2%), e granéis sólidos agrícolas (11,1%). A Tabela 

1 consolida estes números. 

Quanto à produção de transporte, mensurada em toneladas quilômetros úteis (TKU), esta foi em 2017 de 1,7 trilhão de 

TKU, com a seguinte divisão modal: rodoviário (61,4%), ferroviário (23,7%), aquaviário (13,2%) e dutoviário (1,7%). Se 

novamente for desconsiderado o minério de ferro, a produção de transporte brasileira se reduz para 1,3 trilhão de TKU, 
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                                   Brasil – 2017: volume de transporte (% TU)                                          Brasil 2017: produção de transporte (% TKU)

Figura 1 - Distribuições do volume de transporte por grupos de cargas (esquerda) e da produção de transporte por modalidade (direita).

com expressiva perda de participação do modo ferroviário. Tem-se, nesse caso, a seguinte divisão modal: rodoviário 

(77,1%), aquaviário (14,8%), ferroviário (7,0%) e dutoviário (1,1%), conforme mostra a Tabela 2. A Figura 1 ilustra as 

proporções no volume e na produção totais de transporte dos quatro grandes agrupamentos de cargas e dos diferentes 

modais, respectivamente. Vale destacar que o modo aquaviário compreende a navegação de cabotagem e o transporte 

hidroviário de interior.
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Com Minério de ferro

Grupo de cargas
Volume de transporte

Milhoes de TU %
Carga Geral (CG) 724,3 36,1%

Granéis sólidos agrícolas (GSA) 208,7 10,4%

Granéis sólidos não agrícolas (GSNA) 790,5 39,4%

Granéis líquidos (GL) 282,9 14,1%

Total 2.006,4 100,0%

Sem Minério de ferro

Grupo de cargas
Volume de transporte

Milhoes de TU %

Carga Geral (CG) 724,3 52,9%

Granéis sólidos agrícolas (GSA) 208,7 15,2%

Granéis sólidos não agrícolas (GSNA) 152,5 11,1%

Granéis líquidos (GL) 282,9 20,7%

Total 1.368,4 100,0%

Fonte: PILT/FDC (2019)

Tabela 1 - Brasil - 2017: Divisão do volume de transporte, por grupo de 
carga

Com Minério de ferro

Modo de Transporte
Produção de transporte

Milhoes de TKU %

Rodoviário 1.041.344 61,4%

Ferroviário 401.952 23,7%

Dutoviário 28.832 1,7%

Aquaviário 223.872 13,2%

Total 1.696.000 100,0%

Sem Minério de ferro

Modo de Transporte
Produção de transporte

Milhoes de TKU %

Rodoviário 1.012.323 77,1%

Ferroviário 91.910 7,0%

Dutoviário 14.443 1,1%

Aquaviário 194.324 14,8%

Total 1.313.000 100,0%

Fonte: PILT/FDC (2019)

Tabela 2 - Brasil - 2017: Divisão modal da produção de transporte de 
cargas
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Mapa 1 - Mapa do carregamento dos fluxos inter-regionais das cargas movimentadas na rede viária nacional em 2017
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O Mapa 1, anterior, corresponde ao mapa do carregamento dos fluxos inter-re-

gionais das cargas movimentadas na rede viária nacional em 2017, incluindo 

os modais rodoviário, ferroviário, aquaviário e dutoviário. A espessura das linhas 

representa o volume em TU (conforme legenda).

3.1.1.2 Caracterização da matriz de transporte de cargas 
de Minas Gerais e sua inserção no mercado nacional

As mercadorias transportadas na rede viária multimodal de Minas Gerais corres-

pondem a 36% do mercado nacional de transporte de cargas (mensurado em 

TU), se incluído o minério de ferro em sua pauta. Porém, se o desconsideramos, 

a participação mineira neste mercado de transporte se reduz para 27,5%. Na 

primeira situação, o montante anual é de 723,1 milhões de TU e, na segunda, de 

376,8 milhões de TU, conforme mostra a Tabela 3.

Com Minério de ferro

Grupo de cargas

Brasil Minas Gerais
MG/BR 

(%)Milhões 
de TU

%
Milhões 
de TU

%

Carga Geral (CG) 724,3 36,1% 258,8 35,8% 35,7%

Granéis sólidos agrícolas 
(GSA)

208,7 10,4% 33,9 4,7% 16,2%

Granéis sólidos não agríco-
las (GSNA)

790,5 39,4% 375,8 52,0% 47,5%

Granéis líquidos (GL) 282,9 14,1% 54,6 7,6% 19,3%

Total 2.006,4 100,0% 723,1 100,0% 36,0%

Sem Minério de ferro

Grupo de cargas

Brasil Minas Gerais
MG/BR 

(%)Milhões 
de TU

%
Milhões 
de TU

%

Carga Geral (CG) 724,3 52,9% 258,8 68,7% 35,7%

Granéis sólidos agrícolas 
(GSA)

208,7 15,2% 33,9 9,0% 16,2%

Granéis sólidos não 
agrícolas (GSNA)

152,5 11,1% 29,5 7,8% 19,4%

Granéis líquidos (GL) 282,9 20,7% 54,6 14,5% 19,3%

Total 1.368,4 100,0% 376,8 100,0% 27,5%

Fonte: PILT/FDC (2019)

Tabela 3 - Brasil e Minas Gerais - 2017: Divisão do volume de transporte para 
grupo de cargas (inclui fluxos de passagem por  Minas Gerais, ou seja, com origem e 

destino fora do Estado).
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O agrupamento intitulado de granéis sólidos não agrícolas (GSNA) corresponde, incluído o minério de ferro, a pouco mais da 

metade do volume de cargas movimentado em Minas Gerais, enquanto a carga geral representa cerca de 36% do mesmo 

montante. Não incluindo o minério de ferro, constata-se que a share dos demais GSNA na matriz mineira de transporte de 

cargas é bruscamente reduzida, para pouco menos de 8%, enquanto aumenta sobremaneira a participação relativa da carga 

geral, que chega a quase 70% do montante desta matriz.

Na Tabela 4 estão quantificados os fluxos de carga de cada produto ou grupo de produtos movimentados pelas diferentes 

modalidades de transporte em Minas Gerais, segundo a origem/destino e se internos ou externos ao estado. Do volume 

total transportado (cerca de 723milhões de TU, por todos os modais), constata-se que 64% originam-se no próprio estado, 

enquanto 36% têm origem em outras unidades da federação (UFs) e no exterior. De outro lado, verifica-se que apenas 14,8% 

da tonelagem movimentada se destinam a Minas Gerais, enquanto que 56,2% se dirigem para outras UFs e 29% ao exterior. 

Portanto, se adotarmos como referência o peso dos produtos transportados, Minas Gerais se caracteriza como estado expor-

tador de grandes massas de cargas.
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Volumes em toneladas úteis (TU), em ordem descrescente do Total Geral

Produtos
Grupo 

de 
cargas

Origem em MG Origem fora de MG

Total Geral
% do 
Total 
Geral

Destino

Total

Destino

Total
em MG

fora de MG
em MG

fora de MG

outras UFs Exterior outras UFs Exterior

Minério de ferro GSNA 9.919.380 153.145.826 81.923.565 344.988.771 804.195 462.200 2.979 1.269.374 346.258.145 47,9%

Manufaturados CG 3.911.898 29.530.185 3.093.336 36.535.419 18.518.307 46.075.810 314.535 64.908.652 101.444.071 14,0%

Alimentos processados e 
bebidas   

CG 997.734 7.104.036 .632.639 9.734.409 10.859.646 32.639.920 1.880.326 45.379.891 5.114.300 7,6%

Petroquímicos e químicos GL 875.051 7.133.373 908.396 8.916.819 13.173.390 15.711.014 286.536 29.170.939 38.087.758 5,3%

Outros da lavoura  CG 1.219.507 7.297.135 252.721 8.769.364 4.925.140 14.422.404 108.654 19.456.198 28.225.562 3,9%

Produtos básicos de borra-
cha, plástico e não metálicos 

CG 803.959 4.037.619 374.155 5.215.733 7.166.864 13.319.716 14.681 20.601.261 25.816.994 3,6%

Outros minerais GSNA 2.655.675 10.319.857 488.960 13.464.492 3.767.807 2.259.442 1.433.991 7.461.241 20.925.733 2,9%

Cimento CG 2.261.912 10.391.086 107.611 12.760.609 2.904.678 4.508.322 96.872 7.509.872 20.270.481 2,8%

Produtos da exploração 
florestal e da silvicultura 

CG 719.639 5.654.899 10.150 6.384.687 2.744.506 9.973.256 2.193 12.719.955 19.104.643 2,6%

Combustíveis GL 2.487.712 1.860.955 24 4.348.692 2.529.690 9.647.079 89 12.176.858 16.525.550 2,3%

Soja em grão GSA 332.397 638.678 3.216.805 4.187.880 151.948 3.110.585 7.807.944 11.070.477 15.258.357 2,1%

Milho em grão GSA 724.618 1.383.731 1.205.822 3.314.171 332.294 6.509.340 1.344.674 8.186.308 11.500.479 1,6%

Celulose e papel   CG 71.108 828.305 213.739 1.113.152 1.630.776 5.765.461 316.481 7.712.719 8.825.871 1,2%

Carvão mineral GSNA 302.608 465.745 76 768.429 7.444.132 391.262 18 7.835.413 8.603.842 1,2%

Farelo de soja  GSA 1.392.917 457.964 485.586 2.336.467 1.321.475 1.547.405 1.906.030 4.774.909 7.111.377 1,0%

Total 28.676.115 240.249.394 193.913.584 462.839.094 78.274.848 166.343.215 15.616.003 260.234.067 723.073.160 100,0%

% do Total 6,2% 51,9% 41,9% 100,0% 30,1% 63,9% 6,0% 100,0%

% do Total Geral 4,0% 33,2% 26,8% 64,0% 10,8% 23,0% 2,2% 36,0% 100,0%

Fonte: PILT/FDC (2019)

Tabela 4 - Minas Gerais - 2017: Origem e destino das cargas que circulam na rede multimodal mineira
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Observa-se também que, dos 723 milhões de toneladas de cargas movimentadas na rede viária multimodal mineira, apenas 4% 

se configuram como fluxos internos ao estado (origem e destino em seu território)63 , enquanto 71% correspondem a trocas en-

tre Minas Gerais e outras UFs e países e 25,2% são fluxos de passagem pelo estado (com origem e destino fora de seu território).

Vale destacar que desta pauta composta por 15 produtos, seis (40%) respondem, em conjunto, por 82,3% do volume total. 

São eles: minério de ferro (47,9%), produtos manufaturados [inclui siderurgia e metalurgia] (14,0%), alimentos processados 

e bebidas (7,6%), produtos químicos e da petroquímica (5,3%), outros produtos da lavoura (3,9%) e produtos básicos de 

borracha, plástico e não metálicos (3,6%). Destes, excluído o minério de ferro, pertencente ao grupo dos granéis sólidos não 

agrícolas, todos os demais são componentes do grupo intitulado carga geral.

A Tabela 5 configura uma macromatriz da origem e destino dos fluxos de transporte em Minas Gerais, no ano de 2017. Com-

preendem todos os modais e são mensurados em toneladas úteis (TU). Dos 723 milhões de TU movimentados, cerca de 463 

milhões de TU correspondem aos produtos com origem em Minas Gerais, destacando-se os fluxos com destino no exterior 

(26,8% do volume total), no Espírito Santo (12,3%), no Rio de Janeiro (10,0%) e em São Paulo (4,9%). O somatório dos fluxos 

com destino em Minas Gerais é de aproximadamente 107 milhões de TU, sendo mais relevantes os que vêm de São Paulo 

(3,1%) e do exterior (2,1%). Entre os fluxos de passagem pelo território mineiro, se destacam os originários dos estados de 

São Paulo (6,8%), Goiás (4,4%) e Bahia (2,0%), além daqueles destinados a estes mesmos três estados (6,5%, 2,1% e 1,7%, 

respectivamente) e ao exterior (2,2%).

No Mapa 2 é mostrado o carregamento dos fluxos inter-regionais das cargas movimentadas em Minas Gerais em 2017, in-

cluindo os modais rodoviário, ferroviário, aquaviário e dutoviário.

 

63 Não são aqui considerados e quantificados os fluxos vicinais de cargas, que ocorrem entre municípios pertencentes a uma mesma microrregião do IBGE.
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Todos os modos e todas as cargas, em toneladas úteis (TU)

O/D
Destino

BA
DF e Entor-

no
ES GO MG RJ SP Outras UFs Exterior TOTAL

% do 
Total

O
R

IG
EM

BA 0 88.753 170.348 389.049 4.967.626 1.432.521 7.227.841 4.371.428 8.068 18.797.696 2,6%

DF e Entorno 74.561 0 187.726 31.453 896.365 380.199 2.085.643 1.268.689 1.796.847 6.721.483 0,9%

ES 153.094 287.972 40.099 674.029 3.379.211 220.107 1.545.332 1.203.730 10.845 7.514.419 1,0%

GO 467.985 81.722 857.394 74.783 4.242.800 1.738.702 14.570.782 5.293.092 9.077.020 36.404.279 5,0%

MG 4.503.506 1.557.328 88.676.471 4.077.030 28.676.115 72.534.629 35.549.862 33.350.568 193.913.584 462.839.094 64,0%

RJ 943.845 352.604 211.920 881.373 4.531.204 78.108 748.044 3.890.629 1.316 11.639.043 1,6%

SP 6.247.873 8.365.683 1.598.907 6.508.018 22.100.643 1.325.387 177.954 25.212.219 3.976 71.540.660 9,9%

Outras UFs 4.497.662 1.449.749 1.304.117 4.289.300 23.271.430 5.426.003 20.492.111 23.359.379 4.717.931 88.807.684 12,3%

Exterior 2.181 574.290 26.863 2.023.710 14.885.570 4.181 4.196 1.287.811 0 18.808.803 2,6%

TOTAL 17.032.770 12.758.103 93.073.845 18.948.745 106.950.963 83.139.837 82.401.766 99.237.545 209.529.587 723.073.160 100,0%

% do Total 2,4% 1,8% 12,9% 2,6% 14,8% 11,5% 11,4% 13,7% 29,0% 100,0%

Fonte: PILT/FDC (2019)

Tabela 5 - Minas Gerais - 2017: Matriz origem/destino do transporte de carga 
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Mapa 2 - Carregamento dos fluxos inter-regionais das cargas movimentadas em Minas Gerais em 2017.
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Quanto à divisão da produção de transporte de cargas entre as diversas 

modalidades (incluído na matriz o minério de ferro), ressaltam-se a participação 

majoritária da modalidade rodoviária (53,4%) e a também muito expressiva 

da ferroviária (42,8%), cabendo ao transporte por dutos parcela residual, 

correspondente a 3,8% da TKU total (vide Tabela 6, a seguir).

Com Minério de ferro

Modo de Transporte
Produção de transporte

Milhoes de TKU %

Rodoviário 180.360 53,4%

Ferroviário 144.494 42,8%

Dutoviário 12.957 3,8%

Total 337.811 100,0%

Sem Minério de ferro

Modo de Transporte
Produção de transporte

Milhoes de TKU %
Rodoviário 174.955 91,4%

Ferroviário 13.727 7,2%

Dutoviário 2.665 1,4%

Total 191.347 100,0%

Fonte: PILT/FDC (2019)

Tabela 6 - Minas Gerais - 2017: Divisão modal da produção de transporte de 
cargas

Contudo, se, por suas peculiaridades, não consideramos na matriz de transporte 

de cargas de Minas Gerais o colossal volume de minério de ferro gerado nes-

se estado, a divisão modal desta matriz se modifica radicalmente. Neste caso, 

os caminhões respondem por pouco mais de 90% da produção de transporte, 

enquanto a participação da ferrovia se reduz bruscamente, para apenas 7% do 

total.

No tocante aos quatro grandes agrupamentos de cargas aqui considerados, é de 

se notar que a carga geral e os granéis sólidos não agrícolas apresentam partici-

pações relativas bastante próximas na produção total de transporte de cargas em 

Minas Gerais, de cerca de 44% e 46%, respectivamente. Os granéis líquidos cor-

respondem a 6% desta produção e os granéis sólidos agrícolas aos 4% restantes.

A carga geral é quase toda ela transportada pelo modo rodoviário (99%), en-

quanto os granéis sólidos agrícolas se dividem em partes praticamente iguais 

entre as modalidades rodoviária (50,4%) e ferroviária (49,6%). O transporte de 

quase 80% dos granéis líquidos é feito hoje por caminhões, enquanto 87% dos 

granéis sólidos não agrícolas (incluído o minério de ferro) são transportados por 

trens. 
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Grupo de cargas
Modo de transporte Total

Rodoviário Ferroviário Dutoviário Milhões de TKU % do total

Carga geral (CG) 146.142 1.285 0 147.427 43,6%

Granéis sólidos agrícolas (GSA) 7.569 7.460 0 15.029 4,4%

Granéis sólidos não agrícolas (GSNA) 10.116 134.797 10.292 155.205 45,9%

Granéis líquidos (GL) 16.533 952 2.665 20.150 6,0%

Total
Milhões de TKU 180.360 144.494 12.957 337.811 100,0%

% do total 53,4% 42,8% 3,8% 100,0%

Total sem mi-

nério de ferro

Milhões de TKU 174.955 13.727 2.665 191.347 56,6%

% do total 91,4% 7,2% 1,4% 100,0%

Fonte: PILT/FDC (2019)

Tabela 7 - Minas Gerais - 2017: Divisão modal do mercado de transporte de cargas (em TKU) total e por grupo de cargas
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Figura 2 - MG – 2017: volume de transporte (% TU com e sem MF) 

Figura 3 - MG 2017: Produção de transporte (% TKU com e sem MF)  
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3.1.1.3 O mercado de transporte ferroviário de cargas em Minas Gerais

A rede de ferrovias instalada em Minas Gerais transportou em 2018 cerca de 276,3 milhões de toneladas úteis de cargas 

(segundo o Anuário da ANTT de 2019), equivalentes a 48,5% do volume total de cargas movimentado no País pelo modo 

ferroviário. Essa movimentação gerou em Minas Gerais uma produção de transporte ferroviário da ordem de 151 bilhões de 

toneladas quilômetros úteis (TKU), o que representa cerca de 37% de toda a produção ferroviária brasileira. 

O desbalanceamento entre as duas participações (no volume e na produção ferroviária) deve-se ao fato de a distância média 

de transporte na rede de ferrovias mineiras (547 quilômetros) ser menor que a média nacional, da ordem de 715 quilômetros. 

Ou seja, apesar de Minas Gerais gerar quase a metade de toda a carga ferroviária brasileira, os percursos dos fluxos decor-

rentes desta parcela são relativamente curtos (devido à preponderância dos fluxos de minério de ferro destinados ao Espírito 

Santo e ao Rio de Janeiro).

Do volume total de transporte por ferrovia, o minério de ferro corresponde a 85% e percorre em média 515 quilômetros, 

fazendo com que ele responda por 80% da produção de transporte ferroviário de Minas Gerais. A carga geral, em segunda 

posição, mas com volume bastante inferior ao do minério de ferro, representa apenas 5% da tonelagem total movimentada 

por ferrovia no estado, sendo seguida de perto por outros granéis sólidos não agrícolas (basicamente carvão mineral e outros 

minerais), responsáveis por pouco menos de 5%, e pelos granéis sólidos agrícolas, correspondentes a cerca de 4,5% do volu-

me total de transporte. Este último agrupamento, devido a sua maior distância média de percurso (1.091 quilômetros), ocupa 

a segunda posição na produção de TKU (8,5%). Quanto aos granéis líquidos, estes atualmente têm participação bastante 

reduzida na matriz mineira de transporte ferroviário (cerca de 0,5% da TU e 0,6 da TKU).   
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Fonte: ANTT (2019)

Figura 4 - Brasil e MG – 2018: Volume de cargas, produção de transporte e distância média na rede ferroviária

Fonte: ANTT (2019)

Figura 5 - Minas Gerais – 2018: Distribuição do volume e da produção de transporte ferroviário por grupo de cargas
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Na Tabela 8, a seguir, é apresentada, de maneira detalhada, a pauta de produtos transportados pelas ferrovias mineiras em 

2018. São discriminados 45 produtos, mensurados em volume (TU) e em produção de transporte (TKU). É de se notar a forte 

concentração em alguns poucos produtos, haja vista que apenas dez deles (22% da pauta) respondem por 95% da tonelagem 

útil total transportada no ano. São eles: minério de ferro (este respondendo, isoladamente, por 85%), soja em grãos, produtos 

siderúrgicos, carvão mineral, milho em grãos, calcário, toras de madeira, ferro gusa, bauxita e coque. Por outro lado, há que 

se destacar a ínfima parcela da carga conteinerizada, que ainda responde por menos de 0,5% do volume movimentado nas 

ferrovias mineiras. Voltando o foco para a produção de transporte, ou seja, para o montante de toneladas quilômetros úteis 

(TKU) produzido no mesmo ano, constata-se que a lista de produtos que respondem por 95% desse montante é praticamente 

igual à listagem anterior; apenas, saem o coque e as toras de madeira (devido as suas distâncias médias de transporte rela-

tivamente curtas) e entram o cloreto de sódio e o farelo de soja (que fazem percursos mais longos entre origens e destinos).

Quanto aos municípios de origem e destino dos fluxos que circulam pelas ferrovias de Minas Gerais, pode-se ver, nas 

Tabelas 9 e 10, respectivamente, que são 68 aqueles com registros de embarque de cargas, dos quais, 22, (32,4%) locali-

zados fora do estado, e 67 aqueles onde houve desembarques, sendo 36 (53,7%) situados em outros estados brasileiros.64  

Também neste aspecto pode-se constatar que a demanda atendida pelo transporte ferroviário (mensurada em TU) en-

contra-se fortemente concentrada em poucos municípios. Cerca de 20% dos municípios de origem das cargas ferroviárias 

respondem por cerca de 85% do volume total embarcado na malha mineira de ferrovias. De outro lado, a concentração é 

ainda maior, pois 95% do volume total de cargas transportadas nas ferrovias mineiras se direcionam para apenas 20% dos 

municípios receptores. Esses dados reforçam a percepção da função “exportadora” dos serviços de transporte ferroviário 

em nosso estado.

Os municípios com os maiores embarques de cargas ferroviárias, concentrando 85% do volume total, são: Itabira, Rio Acima, 

Rio Piracicaba, Mariana, Congonhas, Ouro Preto, Belo Horizonte, Brumadinho, Sarzedo, Nova Era, Uberaba, Patrocínio, Vila 

Velha e Araguari. Destes, apenas Vila Velha não se localiza em Minas Gerais. Quanto aos de destino, os maiores em volume 

descarregado, concentrando 95% do total, são: Vitória, Itaguaí, Mangaratiba, Rio de Janeiro, Ipatinga, Volta Redonda, Santos, 

Araxá, Ouro Branco, Barra Mansa, Aracruz e Uberaba. Destes, apenas quatro se localizam em Minas Gerais (ver Mapas 3 e 4).

64 Evidentemente, há duplas contagens de municípios devido à existência de operações de embarque e de desembarque de cargas ferroviárias em 
determinados municípios listados nas tabelas 9 e 10.
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Produto
Grupo de 

cargas

Volume de transporte Produção de transporte

TU % % acum. TKU %

Minério de ferro GSNA 235.855.617 85,4% 85,4% 121.480.288.243 80,4%

Soja em grãos GSA 8.775.885 3,2% 88,5% 9.242.639.906 6,1%

Produtos siderúrgicos CG 7.442.325 2,7% 91,2% 3.529.049.748 2,3%

Carvão mineral GSNA 3.755.082 1,4% 92,6% 2.074.096.516 1,4%

Milho em grãos GSA 2.352.262 0,9% 93,4% 2.750.152.760 1,8%

Calcário GSNA 2.305.159 0,8% 94,3% 1.186.572.216 0,8%

Toras de madeira CG 1.551.034 0,6% 94,8% 645.844.313 0,4%

Ferro gusa GSNA 1.466.203 0,5% 95,4% 871.078.473 0,6%

Bauxita GSNA 1.309.124 0,5% 95,8% 1.108.934.858 0,7%

Coque GSNA 1.225.155 0,4% 96,3% 687.513.716 0,5%

Celulose CG 1.162.968 0,4% 96,7% 430.964.527 0,3%

Enxofre CG 954.097 0,3% 97,0% 692.978.872 0,5%

Cloreto de potássio CG 948.652 0,3% 97,4% 1.128.878.245 0,7%

Contêiner cheio de 20 pés CG 835.681 0,3% 97,7% 532.651.143 0,4%

Cimento a granel GSNA 714.609 0,3% 97,9% 470.080.177 0,3%

Fosfato GSNA 711.808 0,3% 98,2% 361.481.955 0,2%

Açúcar CG 656.357 0,2% 98,4% 526.505.634 0,3%

Farelo de soja GSA 629.113 0,2% 98,7% 834.474.014 0,6%

Óleo diesel GL 575.295 0,2% 98,9% 530.209.818 0,4%

Dolomita GSNA 533.164 0,2% 99,1% 248.725.255 0,2%

Clínquer GSNA 519.757 0,2% 99,3% 242.470.794 0,2%

Combustíveis e derivados - perigoso GL 330.460 0,1% 99,4% 250.863.423 0,2%

Cimento acondicionado CG 215.098 0,1% 99,5% 128.648.912 0,1%

Outros granéis minerais GSNA 204.721 0,1% 99,5% 89.895.521 0,1%

(Continua)



72  PEF – Plano Estratégico Ferroviário de Minas Gerais

Produto
Grupo de 

cargas

Volume de transporte Produção de transporte

TU % % acum. TKU %

Escória GSNA 181.303 0,1% 99,6% 60.090.516 0,0%

Ureia CG 164.537 0,1% 99,7% 230.960.882 0,2%

Antracito GSNA 154.026 0,1% 99,7% 85.652.254 0,1%

Cal GSNA 132.884 0,0% 99,8% 191.075.136 0,1%

Gasolina GL 127.311 0,0% 99,8% 93.573.218 0,1%

Sucata CG 127.160 0,0% 99,8% 67.739.688 0,0%

Magnesita GSNA 118.058 0,0% 99,9% 120.994.918 0,1%

Pedras em blocos e placas GSNA 86.666 0,0% 99,9% 36.266.821 0,0%

Combustíveis, deriv. petróleo e álcool GL 73.217 0,0% 99,9% 20.841.157 0,0%

Álcool GL 54.956 0,0% 100,0% 32.559.479 0,0%

Contêiner vazio de 20 pés CG 29.406 0,0% 100,0% 17.935.253 0,0%

LAB CG 20.753 0,0% 100,0% 33.466.424 0,0%

Adubos e fertilizantes - perigoso GSNA 16.295 0,0% 100,0% 22.909.252 0,0%

Contêiner cheio de 40 pés CG 9.504 0,0% 100,0% 5.116.013 0,0%

Veículos CG 4.815 0,0% 100,0% 3.768.448 0,0%

Contêiner vazio de 40 pés CG 1.390 0,0% 100,0% 773.404 0,0%

Outras cargas gerais não conteinerizada CG 1.278 0,0% 100,0% 486.005 0,0%

Máquinas, motores, peças e acessórios CG 186 0,0% 100,0% 118.751 0,0%

Produtos químicos - perigoso CG 144 0,0% 100,0% 23.142 0,0%

Argila GSNA 57 0,0% 100,0% 43.436 0,0%

Demais Produtos CG 7 0,0% 100,0% 1.958 0,0%

Total 276.333.579 100,0% 151.069.395.194 100,0%

Fonte: Anuário Ferroviário 2019 - ANTT (Em ordem decrescente do volume de transporte em TU)

Tabela 8 - Minas Gerais - 2018: Distribuição detalhada do volume e da produção de transporte ferroviário, por produto

(Continuação)
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Município UF Estação de embarque Concessionária Volume em TU % do Total % acumulado

Itabira MG Conceição/João Paulo EFVM 41.126.235 14,9% 14,9%

Rio Acima MG Otavio Dapieve MRS 38.442.355 13,9% 28,8%

Rio Piracicaba MG Bicas EFVM 30.270.615 11,0% 39,7%

Mariana MG Alegria/Timbopeba EFVM 21.893.785 7,9% 47,7%

Congonhas MG Casa de Pedra/Viga MRS 19.982.477 7,2% 54,9%

Ouro Preto MG Pires/L. Bandeira/Fábrica/Funil EFVM/MRS 18.504.143 6,7% 61,6%

Belo Horizonte MG Barreiro/Olhos D Água MRS 15.499.701 5,6% 67,2%

Brumadinho MG A. Flores/C. Newlands/C. Feijão MRS 12.672.499 4,6% 71,8%

Sarzedo MG Sarzedo/Sarzedo Novo MRS 10.058.451 3,6% 75,4%

Nova Era MG Desembargador Drumond EFVM 7.119.714 2,6% 78,0%

Uberaba MG Terminal Integrador Uberaba FCA 5.654.293 2,0% 80,1%

Patrocínio MG Terminal de Patrocínio FCA 5.506.142 2,0% 82,0%

Vila Velha ES Pedro Nolasco EFVM 5.493.428 2,0% 84,0%

Araguari MG Araguari/Brejo Alegre FCA 5.310.811 1,9% 86,0%

Aracruz ES Aracruz EFVM 3.806.110 1,4% 87,3%

Conselheiro Lafaiete MG Dr. Joaquim Murtinho MRS 3.627.980 1,3% 88,6%

Catas Altas MG Fazendão EFVM 2.857.088 1,0% 89,7%

Ouro Branco MG Ouro Branco EFVM/MRS 2.769.847 1,0% 90,7%

Arcos MG Arcos FCA 2.342.015 0,8% 91,5%

Itaúna MG Silva Oliveira FCA 2.142.012 0,8% 92,3%

Ipatinga MG Intendente Câmara EFVM 2.112.304 0,8% 93,1%

São Brás do Suaçui MG Cel. João Carlos Guedes MRS 1.909.672 0,7% 93,8%

São Gonçalo do Rio Abaixo MG Brucutu EFVM 1.893.872 0,7% 94,4%

Prudente de Morais MG Prudente de Morais FCA/MRS 1.379.769 0,5% 94,9%

São José da Lapa MG Nova Granja FCA 1.262.652 0,5% 95,4%

Belo Oriente MG Frederico Selow EFVM 1.162.608 0,4% 95,8%

Catalão GO Catalão/Fosfago FCA 1.100.355 0,4% 96,2%

(Continua)
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Município UF Estação de embarque Concessionária Volume em TU % do Total % acumulado

Pirapora MG Pirapora FCA 1.064.568 0,4% 96,6%

Santos SP Estação TUF/Piaçaguera/Santos FCA/MRS 912.356 0,3% 96,9%

Brasília DF Brasília FCA 848.625 0,3% 97,2%

Santa Luzia MG Capitão Eduardo/C. Comprida EFVM/FCA 730.334 0,3% 97,5%

Barão de Cocais MG Gongo Soco EFVM 684.816 0,2% 97,8%

João Monlevade MG João Monlevade EFVM 566.163 0,2% 98,0%

Betim MG Embiruçu FCA/MRS 509.294 0,2% 98,1%

Poços de Caldas MG Bauxita FCA 460.506 0,2% 98,3%

Carandai MG Pedra do Sino MRS 424.491 0,2% 98,5%

Matozinhos MG Matozinhos FCA 404.726 0,1% 98,6%

Barbacena MG Barbacena/Terminal CB MRS 396.603 0,1% 98,8%

Contagem MG Eldorado/Parque Industrial FCA/MRS 366.648 0,1% 98,9%

Paulínia SP Replan FCA 356.160 0,1% 99,0%

Rio de Janeiro RJ Arará/Siderúrgica do Atlântico MRS 339.993 0,1% 99,1%

Ipameri GO Ipameri FCA 255.083 0,1% 99,2%

Candeias BA Candeias FCA 240.009 0,1% 99,3%

Juiz de Fora MG Dias Tavares/Term. Paraibuna MRS 205.041 0,1% 99,4%

Pindamonhagaba SP Curuputuba MRS 174.991 0,1% 99,5%

Santa Bárbara MG Eng. Costa Lacerda EFVM 157.237 0,1% 99,5%

Mesquita RJ Rocha Sobrinho MRS 142.021 0,1% 99,6%

Itaguai RJ Baia Sepetiba/Brisamar/Itaguai MRS 121.158 0,0% 99,6%

Timóteo MG Mário Carvalho EFVM 118.076 0,0% 99,7%

Brumado BA Catiboaba FCA 118.058 0,0% 99,7%

Pedro Leopoldo MG Dr. Lund/Wilson Lobato FCA/MRS 102.168 0,0% 99,7%

Guarujá SP Conceiçãozinha FCA 98.633 0,0% 99,8%

Divinópolis MG Divinopolis FCA 98.470 0,0% 99,8%

(Continua)

(Continuação)
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Município UF Estação de embarque Concessionária Volume em TU % do Total % acumulado

Mesquita MG João Correia EFVM 93.681 0,0% 99,8%

Silvania GO General Curado FCA 92.167 0,0% 99,9%

Volta Redonda RJ Volta Redonda MRS 77.003 0,0% 99,9%

Uberlândia MG Uberlândia FCA 54.956 0,0% 99,9%

Mogi das Cruzes SP Mogi das Cruzes/São Bento MRS 52.075 0,0% 99,9%

Governador Valadares MG Governador Valadares EFVM 49.363 0,0% 100,0%

São Sebastião do Oeste MG Paulo Menicucci FCA 38.953 0,0% 100,0%

Barra Mansa RJ BM/Barbará/Saudade FCA/MRS 26.548 0,0% 100,0%

Camaçari BA Copec FCA 20.753 0,0% 100,0%

Itutinga MG Itutinga MRS 8.045 0,0% 100,0%

Vitória ES Tubarão EFVM 6.537 0,0% 100,0%

Caçapava SP Caçapava MRS 6.530 0,0% 100,0%

Santo André SP Santo André MRS 5.684 0,0% 100,0%

Vespasiano MG Vespasiano MRS 2.605 0,0% 100,0%

Sabará MG Pedreira Rio das Velhas EFVM/FCA 1.518 0,0% 100,0%

TOTAL 276.333.579 100,0%

Fonte: Anuário Ferroviário 2019 - ANTT 

Tabela 9 - Minas Gerais - 2018: Municípios de Origem das cargas que circulam na rede ferroviária mineira - todas as cargas, com volumes em toneladas úteis (TU), 
por ordem decrescente

(Continuação)
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Município UF Estação de desembarque Concessionária Volume em TU % do Total % acumulado

Vitória ES Tubarão EFVM/FCA 117.606.429 42,6% 42,6%

Itaguai RJ Baia Sepetiba/Brisamar/Itaguai/Porto Sudeste MRS 59.944.215 21,7% 64,3%

Mangaratiba RJ Guaiba MRS 41.088.504 14,9% 79,1%

Rio de Janeiro RJ Arará/Deodoro/Siderúrgica do Atlântico MRS 8.940.104 3,2% 82,4%

Ipatinga MG Intendente Câmara/Usiminas EFVM/FCA/MRS 7.360.940 2,7% 85,0%

Volta Redonda RJ Volta Redonda MRS 6.576.027 2,4% 87,4%

Santos SP Estação TUF/Piaçaguera/Santos FCA/MRS 5.596.760 2,0% 89,4%

Araxá MG Terminal de Fosfatados FCA 5.506.193 2,0% 91,4%

Ouro Branco MG Ouro Branco EFVM/FCA/MRS 3.679.805 1,3% 92,7%

Barra Mansa RJ BM/Barbará/Floriano/Saudade FCA/MRS 2.241.940 0,8% 93,6%

Aracruz ES Aracruz EFVM/FCA 1.985.196 0,7% 94,3%

Uberaba MG Valefertil FCA 1.439.818 0,5% 94,8%

Ouro Preto MG Fábrica Muro/Lafaiete Bandeira/Pires EFVM/MRS 1.335.141 0,5% 95,3%

Alumínio SP Alumínio FCA 1.304.136 0,5% 95,8%

Guarujá SP Conceiçãozinha FCA 924.930 0,3% 96,1%

Belo Oriente MG Frederico Selow EFVM/FCA 788.532 0,3% 96,4%

Araguari MG Brejo Alegre EFVM 726.913 0,3% 96,6%

Santa Luzia MG Capitão Eduardo/Carreira Comprida EFVM 662.257 0,2% 96,9%

Contagem MG Eldorado/Parque Industrial EFVM/FCA/MRS 643.400 0,2% 97,1%

Timóteo MG Mário Carvalho EFVM/FCA 611.629 0,2% 97,3%

Vila Velha ES Pedro Nolasco EFVM/FCA 566.711 0,2% 97,5%

Santo André SP Santo André/Utinga MRS 547.059 0,2% 97,7%

Betim MG Couto e Silva/Embiruçu EFVM 526.380 0,2% 97,9%

Cubatão SP Final Ramal das Fábricas FCA 523.219 0,2% 98,1%

Mogi das Cruzes SP São Bento MRS 487.434 0,2% 98,3%

Itaquaquecetuba SP Manoel Feio/Pinheirinho MRS 461.363 0,2% 98,5%

Bela Vista de Minas MG Bela Vista de Minas EFVM 455.337 0,2% 98,6%

(Continua)
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Município UF Estação de desembarque Concessionária Volume em TU % do Total % acumulado

João Neiva ES Piraqueaçu EFVM 419.970 0,2% 98,8%

Juiz de Fora MG Dias Tavares/Terminal Paraibuna MRS 402.751 0,1% 98,9%

Prudente de Morais MG Prudente de Morais EFVM/FCA/MRS 358.983 0,1% 99,1%

Caçapava SP Caçapava MRS 339.072 0,1% 99,2%

Montes Claros MG Montes Claros FCA 240.683 0,1% 99,3%

Goiânia GO Estação Pool FCA 223.497 0,1% 99,3%

Governador Valadares MG Governador Valadares EFVM/FCA 186.331 0,1% 99,4%

Brasília DF Brasília EFVM/FCA 182.254 0,1% 99,5%

Pedro Leopoldo MG Dr. Lund/Wilson Lobato EFVM/FCA/MRS 143.778 0,1% 99,5%

Paulínia SP Paulínia/Replan EFVM/FCA/MRS 141.425 0,1% 99,6%

Candeias BA Porto de Aratu FCA 117.881 0,0% 99,6%

Campinas SP Boa Vista Nova EFVM/MRS 116.414 0,0% 99,7%

Taubaté SP Taubaté MRS 97.802 0,0% 99,7%

Catalão GO Fosfago FCA 91.415 0,0% 99,7%

São José da Lapa MG Nova Granja EFVM 90.745 0,0% 99,8%

Belo Horizonte MG Barreiro MRS 90.020 0,0% 99,8%

São Brás do Suaçui MG Cel. João Carlos Guedes MRS 89.591 0,0% 99,8%

São Paulo SP Água Branca/C.E.Matarazzo/Eng.S.Paulo/Ipiranga MRS 83.030 0,0% 99,9%

São Caetano do Sul SP São Caetano do Sul MRS 73.956 0,0% 99,9%

João Monlevade MG João Monlevade EFVM/FCA 66.122 0,0% 99,9%

Roseira SP Roseira MRS 49.542 0,0% 99,9%

Lavras MG Eng. Bhering EFVM/FCA 43.114 0,0% 99,9%

Nova Era MG Desembargador Drumond FCA 33.366 0,0% 100,0%

Pindamonhagaba SP Curuputuba MRS 32.650 0,0% 100,0%

Ribeirão Preto SP Ribeirão Preto FCA 24.752 0,0% 100,0%

Sabará MG Pedreira Rio das Velhas EFVM 17.359 0,0% 100,0%

(Continua)

(Continuação)
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Município UF Estação de desembarque Concessionária Volume em TU % do Total % acumulado

Iguatama MG Eng. Adelmar EFVM 14.173 0,0% 100,0%

Sarzedo MG Sarzedo Novo MRS 12.519 0,0% 100,0%

Silvania GO General Curado FCA 6.652 0,0% 100,0%

Valença RJ Barão de Juparana MRS 4.033 0,0% 100,0%

Divinópolis MG Divinopolis EFVM/FCA 3.646 0,0% 100,0%

Arcos MG Arcos FCA 2.185 0,0% 100,0%

Itutinga MG Itutinga MRS 905 0,0% 100,0%

Mesquita RJ Rocha Sobrinho MRS 578 0,0% 100,0%

Pires do Rio GO Roncador Novo FCA 553 0,0% 100,0%

Camaçari BA Copec FCA 491 0,0% 100,0%

Uberlândia MG Uberlândia EFVM 465 0,0% 100,0%

Brumadinho MG Córrego do Feijão MRS 212 0,0% 100,0%

Cruzeiro SP Cruzeiro MRS 151 0,0% 100,0%

Barra do Pirai RJ Barra do Pirai MRS 141 0,0% 100,0%

Total 276.333.579 100,0%

Fonte: Anuário Ferroviário 2019 - ANTT 

Tabela 10 - Minas Gerais - 2018: Municípios de Destino das cargas que circulam na rede ferroviária mineira - todas as cargas, com volumes em toneladas úteis (TU), 
por ordem decrescente

(Continuação)
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Localização dos municípios de ORIGEM das cargas transportadas por ferrovia, por faixas de volume (em TU).
(Continua)
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Volumes embarcados nos municípios de ORIGEM das cargas transportadas por ferrovia, desdobrados por grupos de cargas (em TU)

Mapa 3 - Localização e dimensão dos volumes embarcados nos municípios de ORIGEM das cargas transportadas por ferrovia

(Continuação)
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Localização dos municípios de DESTINO das cargas transportadas por ferrovia, por faixas de volume (em TU)

(Continua)
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Volumes desembarcados nos municípios de DESTINO das cargas transportadas por ferrovia, desdobrada por grupos de cargas (em TU)

Mapa 4 - Localização e dimensão dos volumes desembarcados nos municípios de DESTINO das cargas transportadas por ferrovia

(Continuação)
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As matrizes interestaduais de origem e destino do transporte ferroviário de cargas na rede localizada em Minas Gerais 

são apresentadas na Tabela 11, contabilizando a primeira todas as cargas movimentadas (somando 276,3 milhões de 

TU), enquanto a segunda desconsidera a enorme parcela do minério de ferro (reduzindo, assim, para 40,6 milhões 

de TU).

Ao se contabilizar a totalidade das cargas movimentas, vê-se que Minas Gerais responde pela origem de aproximada-

mente 96% do volume total, cabendo ao Espírito Santo a segunda posição, com meros 2%. Enquanto isso, aos estados 

do Rio de Janeiro e do Espírito Santo se destinam 87% de toda essa carga ferroviária (com forte predominância do 

minério de ferro), em proporções praticamente iguais (43% e 43,6%, respectivamente). Apenas 9% do volume total 

movimentado se destinam a Minas Gerais (tendo 6% origem no próprio estado). Cerca de 4% do volume total são 

transportados para São Paulo, originários, na quase totalidade, em Minas Gerais.

Se excluído o minério de ferro, verificam-se transformações expressivas na intensidade dos fluxos (vide Figura 6). 

Quanto à origem destes, a parcela de Minas Gerais se reduz para 74%, enquanto o Espírito Santo continua na segunda 

posição, mas com sua participação aumentada para 14%. Com certa expressão se destacam os fluxos originários em 

São Paulo e Goiás, o primeiro correspondendo a 4% e o segundo a 3,5% do total. Quanto aos destinos, o principal, 

neste caso, é Minas, que retém cerca de um terço de todo o volume movimentado. Com proporções bem próximas 

vêm, em seguida, o Espírito Santo e São Paulo, recepcionando o primeiro cerca de 29% e o segundo aproximadamen-

te 27% das cargas que circulam na malha férrea aqui considerada (praticamente todas elas com origem em Minas 

Gerais). O Rio de Janeiro é o destino de cerca de 11% do volume total de cargas (sem minério de ferro), todas elas 

originárias em Minas Gerais.
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Com Minério de Ferro Sem Minério de Ferro

Figura 6 - Comparação dos fluxos interestaduais de cargas ferroviárias - Com e sem minério de ferro
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Com Minério de Ferro, em toneladas úteis (TU)

O/D BA DF ES GO MG RJ SP Total Origem

O
rig

em

BA 378.820 378.820

DF 4.995 843.630 848.625

ES 50.144 5.538.410 68.648 5.657.202

GO 265.277 577.136 605.192 1.447.605

MG 136.764 120.313.029 6.652 17.135.510 118.795.542 9.300.678 265.688.175

RJ 706.723 706.723

SP 132.110 315.465 1.158.854 1.606.429

Total Destino 136.764 182.254 120.578.306 322.117 25.500.448 118.795.542 10.818.148 276.333.579

Total Destino 0,05% 0,07% 43,64% 0,12% 9,23% 42,99% 3,91% 100,00%

Sem Minério de Ferro, em toneladas úteis (TU)

O/D BA DF ES GO MG RJ SP Total Origem

O
rig

em

BA 378.820 378.820

DF 4.995 843.630 848.625

ES 50.144 5.538.410 68.648 5.657.202

GO 265.277 577.136 605.192 1.447.605

MG 136.764 11.347.142 6.652 4.673.211 4.368.111 9.300.678 29.832.558

RJ 706.723 706.723

SP 132.110 315.465 1.158.854 1.606.429

Total Destino 136.764 182.254 11.612.419 322.117 13.038.149 4.368.111 10.818.148 40.477.962

Total Destino 0,34% 0,45% 28,69% 0,80% 32,21% 10,79% 26,73% 100,00%

Fonte: Anuário Ferroviário 2019 - ANTT 

Tabela 11 - Minas Gerais - 2018: Matriz origem/destino do transporte ferroviário de cargas - com e sem Minerio de Ferro (TU)
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Da leitura dos dados antes apresentados, conclui-se que os 276,3 milhões de toneladas de cargas movimentadas na rede mineira 

de ferrovias configuram quatro grandes agrupamentos de fluxos, no tocante ao sentido geográfico dos mesmos. Os fluxos ferro-

viários internos, isto é, os com origem e destino no território mineiro, somam apenas 6% do volume total de cargas, enquanto 

os fluxos de passagem, ou seja, aqueles com origem e destino fora de Minas Gerais, não chegam a representar 1% do montante 

aqui considerado. Os fluxos de exportação, direcionados a outros estados (ou países), são os que têm maior e preponderante 

participação na matriz mineira de transporte por ferrovias, da ordem de 90%, cabendo aos fluxos de sentido inverso meros 3%, 

conforme registrado nos dois quadros da Figura 7.

                       Com minério de ferro                                                                   Sem minério de ferro

Fonte: Anuário Ferroviário 2019 - ANTT.

Figura 7 - Origem e destino das cargas ferroviárias, segundo o sentido dos macrofluxos

Na mesma perspectiva espacial, mas excluindo o minério de ferro da pauta de transporte, contabilizando, assim, um volume 

de 40,6 milhões de toneladas, verifica-se que tanto os fluxos internos (ou seja, restritos a Minas Gerais), quanto aqueles que 

apenas passam pelo território mineiro, têm suas participações relativas na matriz aumentadas. Os internos chegam a repre-

sentar 11,5%, enquanto os de passagem se aproximam de 6%. Por outro lado, os fluxos de importação (originários em outros 

estados e destinados a Minas Gerais) também têm ganhos de participação, passando a responder por um quinto do volume 

total movimentado, enquanto os de exportação (origem em Minas Gerais e destino em outros estados) apresentam queda, 



87

com sua participação relativa reduzida a 62%, ao contrário dos 90% apontados quando o minério de ferro está incluído na 

pauta de transporte das ferrovias mineiras (vide Figura 7).

Os gráficos reunidos na Figura 8 permitem a comparação entre as distribuições percentuais dos quatro agrupamentos geo-

gráficos dos fluxos ferroviários de cargas, nas duas mensurações possíveis, em volume (TU) ou em produção de transporte 

(TKU). A primeira está amplamente detalhada nos parágrafos anteriores. As diferenças numéricas entre elas decorrem das 

disparidades entre as extensões médias de percurso correspondentes a cada agrupamento dos fluxos. Quanto à influência da 

presença ou não do minério de ferro nestes fluxos de transporte ferroviário, é de se notar que, ao considerá-lo, as distâncias 

médias dos fluxos internos, de exportação e de importação, são sempre menores que as correspondentes quando o excluímos 

(devido aos percursos relativamente menores do minério de ferro). As distâncias médias dos fluxos de passagem nas duas 

situações são iguais (1.183 quilômetros), por estes serem os únicos que não carregam aquele mineral.
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Fonte: Elaboração própria com base em ANTT (2019).

Figura 8 - Comparação entre as distribuições percentuais dos quatro agrupamentos geográficos dos fluxos ferroviários de cargas
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No Mapa 5 são mostrados os carregamentos em 2017 dos fluxos de tráfego na rede de ferrovias assentadas em Minas 

Gerais, incluindo as linhas que se estendem além dos limites desse estado e suas conexões nos estados circunvizinhos. A 

espessura das linhas representa proporcionalmente o volume das cargas movimentadas (em TU, conforme legenda). Nelas 

se superpõem todos os fluxos configurados em perspectiva espacial: fluxos internos, de passagem, com origem em Minas 

Gerais e destino em outros estados (exportação) e com origem em outros estados e destino em Minas Gerais (importação). 

Destacam-se os colossais fluxos de cargas que, originários do Quadrilátero Ferrífero de Minas, terminam por configurar dois 

corredores ferroviários direcionados aos portos do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, ambos carregando majoritariamente 

minério de ferro.

Os quatro mapas seguintes, 6, 7, 8 e 9, mostram, separadamente, no mesmo ano de 2017, os carregamentos dos quatro gran-

des agrupamentos de mercadorias transportadas: carga geral, granéis sólidos agrícolas, granéis sólidos não agrícolas e granéis 

líquidos, respectivamente. 
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Mapa 5 - Carregamentos dos fluxos de tráfego na rede de ferrovias de Minas Gerais em 2017.
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Mapa 6 - Carregamentos ferroviários do agrupamento carga geral em 2017.
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Mapa 7 - Carregamentos ferroviários do agrupamento granéis sólidos agrícolas em 2017.
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Mapa 8 - Carregamentos ferroviários do agrupamento granéis líquidos em 2017.



94  PEF – Plano Estratégico Ferroviário de Minas Gerais

Mapa 9 - Carregamentos ferroviários do agrupamento granéis sólidos não agrícolas em 2017.
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3.1.1.4 Divisão do mercado entre as concessionárias de 
ferrovias e sua dinâmica na última década

Em 2020, os serviços de transporte ferroviário de cargas ofertados em Minas 

Gerais se repartiam, como já dito, entre três concessionárias privadas destes ser-

viços públicos: MRS Logística S.A (MRS); Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM), 

pertencente à Vale S.A; e Ferrovia Centro Atlântica S.A. (FCA).

A Tabela 12 consolida a distribuição absoluta e percentual, entre as três conces-

sionárias, da rede de ferrovias dedicada ao transporte de cargas.

Concessionária
Extensão

KM % do total

EFVM – Estrada de Ferro Vitória a Minas 646 13,4%

FCA – Ferrovia Centro Atlântica 3.394 70,5%

MRS – MRS Logística 776 16,1%

Total 4.816 100,0%

Fonte: Base GEO de Declaração de Rede (ANTT) e Concessionárias. 

Tabela 12 - Minas Gerais - Distribuição da extensão da rede ferroviária, por 
concessionária, em 2020

Nesta rede, as três concessionárias, em conjunto, movimentaram 276,3 

milhões de toneladas úteis (TU), assim repartidas entre elas: EFVM, 123,9 

milhões de TU (44,8%); MRS, 122,0 milhões de TU (44,1%); e FCA, 30,5 

milhões de TU (11,1%). Tanto a EFVM quanto a MRS são fortemente es-

pecializadas no transporte de minério de ferro, que respondeu por 90,4% 

de toda a carga transportada pela primeira e por 95,9% da movimentação 

da segunda. Em termos de produção de transporte, o minério de ferro foi 

responsável por cerca de 94% das TKUs produzidas nestas duas concessio-

nárias.

Na pauta de transporte da EFVM também se incluem, em parcelas menores, os 

produtos siderúrgicos (3,4% da TU), carvão mineral (2,9%), coque e toras de ma-

deiras (ambos com 0,6%) e cloreto de potássio (0,3%), dentre outros produtos, 

que contribuíram, juntamente com o minério de ferro, para uma produção total 

de transporte da ordem de 69,7 bilhões de TKU (46,2% do total das ferrovias 

mineiras).

A MRS, além da colossal carga de minério de ferro, também movimentou produ-

tos siderúrgicos (2,4% da TU), ferro gusa (0,8%), cimento a granel e ensacado 

(0,7%), cargas conteinerizadas (0,3%) e coque (0,2%), entre outros produtos da 

pauta de transporte dessa concessionária, produzindo, ao todo, o montante de 

59,4 bilhões de TKU (39,3% do total).

No mesmo ano de 2018, a FCA, que movimentou pouco mais de 10% do vo-

lume total de cargas na rede ferroviária mineira (em TU), mas apresentou uma 

pauta mais diversificada de produtos, destacando-se os granéis sólidos agrícolas 

(38,6%, incluindo soja, milho e farelo de soja), cal, calcários e clínquer (9,7%), 

bauxita (4,3%), enxofre (3,1%), toras de madeira (2,5%), combustíveis líquidos 

(2,4%), açúcar (2,2%), fosfato (1,9%), ferro gusa e outros produtos siderúrgicos 

(1,8%) e cargas conteinerizadas (1,7%). Sua produção total de transporte foi de 

aproximadamente 22 bilhões de TKU (14,5% do total).

Em função da grande extensão de sua malha e da maior diversidade de produtos 

transportados, a distância média de transporte praticada na FCA (720 quilôme-

tros) é bem superior à verificada nas duas outras concessionárias: 563 quilôme-

tros na EFVM e 487 quilômetros na MRS.

Os gráficos mostrados na Figura 9 ilustram e resumem os números até aqui 

apresentados, relativos à demanda de transporte atendida pelas concessionárias 

de ferrovias operantes em Minas Gerais.
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Fonte: Anuário Ferroviário de 2019 da ANTT.

Figura 9 - 2018 - Distribuição do volume (TU) e da produção (TKU) de transporte ferroviário de cargas em Minas Gerais 
entre as três empresas concessionárias

A Figura 10 ilustra a distribuição do volume e da produção totais de transporte ferroviários em Minas Gerais por produto ou 

grupo de produtos, em 2018.

Já o Mapa 10 mostra os carregamentos das linhas férreas em 2017, destacados por concessionárias.
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Figura 10 - 2018 - Distribuição do volume (TU) e da produção (TKU) de transporte ferroviário de cargas em Minas Gerais, por produto ou grupo de produtos.
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Fonte: PILT/FDC.
Mapa 10 - Carregamentos ferroviários por concessionária em 2017.
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As distâncias médias de transporte dos principais produtos movimentados pelas concessionárias de ferrovias atuantes em 

Minas Gerais estão representadas no Gráfico 5. 

Fonte: Elaboração própria, com base no Anuário Ferroviários 2019 da ANTT.

Gráfico 5 - Distâncias médias de transporte dos principais produtos movimentados em ferrovias de Minas Gerais em 2018.

É de se notar que quatro produtos – toras de madeira, produtos siderúrgicos, calcário e minério de ferro, que responderam 

em conjunto por quase 90% do volume total movimentado na rede ferroviária mineira em 2018, apresentam distâncias 

médias de transporte relativamente curtas, aquém da média do conjunto, impactando negativamente a produtividade geral 

do sistema. Numa visão retrospectiva, constata-se que, entre 2006 e 2018, as distâncias médias anuais de transporte das 

concessionárias EFVM e MRS, devido à forte especialização de ambas em minério de ferro, se mantiveram em patamares 
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praticamente constantes. Enquanto isso, na FCA, com uma pauta mais diversificada, ocorreram variações expressivas ao longo 

dos anos, chegando essa concessionária, ao final do período analisado, com sua distância média de transporte quase 17% 

maior que a registrada no ano de partida.

Ao analisar o comportamento do volume total de cargas transportadas pelas concessionárias atuantes em Minas Gerais entre 

2006 e 2018, vê-se que aumentou, em média, 1,45% ao ano, o que levou ao incremento bruto de 19%, se comparamos 

os volumes no ponta a ponta do período. Para efeito de comparação, registra-se que o produto interno bruto (PIB) brasileiro 

cresceu cerca de 25% no mesmo período. Comparando o desempenho das concessionárias, registra-se que a FCA, apesar de 

sua menor participação neste mercado de transporte ferroviário, mostrou expressivo crescimento do volume de transporte, da 

ordem de 7,2% ao ano, em média. Em seguida vem a MRS, com crescimento médio anual de 2,5%, enquanto o volume de 

transporte da EFVM decresceu cerca de 0,5% ao ano, em média (vide Gráficos 6 e 7). Importa registrar que cerca de 93,5% 

do volume total movimentado pelas três concessionárias tiveram origem e ou destino ou passaram por linhas localizadas em 

Minas Gerais.

Fonte: Anuário Ferroviário de 2019 da ANTT.

Gráfico 6 - 2006 a 2018 – Evolução do volume de cargas transportadas por ferrovias, total e por concessionária.
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Fonte: Elaboração própria com base no Anuário de 2019 da ANTT.

Gráfico 7 - 2006 a 2018 – Evolução comparada dos volumes de cargas ferroviárias com a do PIB brasileiro, em números índices (2006 = 100)

Fonte: Elaboração própria com base no Anuário de 2019 da ANTT.

Gráfico 8 - 2006 a 2018 – Evolução da produção de transporte de cargas por concessionária, comparada com a produção total. 
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Fonte: Elaboração própria com base no Anuário de 2019 da ANTT.

Gráfico 9 - 2006 a 2018 – Evolução comparada das produções de transporte 
ferroviário de cargas com a do PIB brasileiro, em números índices (2006 = 100)

No tocante à evolução da produção do transporte ferroviário de cargas na malha 

mineira entre 2006 e 2018, sabe-se que, em média, esta cresceu 1,63% ao ano, 

provocando um incremento bruto de 21,4%, na comparação entre os montantes 

dos anos extremos do período. Trata-se de incremento um pouco aquém do que 

apresentou o produto interno bruto (PIB) brasileiro, que foi da ordem de 25%, no 

mesmo período. Comparando os níveis de produção de transporte de cada conces-

sionária, verifica-se que a FCA apresentou expressivo aumento de sua produção 

anual, que passou de 9,1bilhões de TKU em 2006 para 24,5 bilhões de TKU no final 

do período analisado, um incremento de quase 170%. Também a MRS aumentou 

a sua produção de transporte, com um acréscimo de 33,8%, na comparação entre 

os montantes de 2018 e 2006, superior ao do PIB no mesmo período. Quanto à 

produção de transporte da EFVM, registra-se que, ao longo do período analisado, 

esta apresentou mínimas variações anuais, chegando em 2018 com sua produção 

no patamar de 69,7 bilhões de TKU, um pequeno decréscimo de 5% em relação 

à produção registrada em 2006 (vide Gráficos 8 e 9). Vale ressaltar que aproxima-

damente 96% das produções de transporte somadas destas três concessionárias 

tiveram origem e ou destino ou passaram por suas linhas em Minas Gerais.

3.1.1.5 Áreas de geração e atração de cargas em Minas 
Gerais e estados circunvizinhos

Nos Mapas 11 a 18, são apresentadas as áreas de geração e atração dos seguintes 

agrupamentos de cargas: carga geral, granéis sólidos agrícolas, granéis sólidos não 

agrícolas e granéis líquidos, mensurados em toneladas úteis anuais, segundo as es-

calas anexas e passíveis de transporte pelos diferentes modais. A estes mapas está 

sobreposto o mapa da rede de ferrovias. A fonte básica dos dados de demanda de 

transporte são as matrizes resultantes da pesquisa origem-destino de cargas condu-

zida pela Empresa de Planejamento e Logística (EPL). Os dados aqui mapeados se 

referem ao ano de 2017.
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Mapa 11 - Minas Gerais e estados circunvizinhos – 2017 - Áreas de GERAÇÃO de demanda de transporte de CARGA GERAL
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Mapa 12 - Minas Gerais e estados circunvizinhos – 2017 - Áreas de ATRAÇÃO de demanda de transporte de CARGA GERAL
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Mapa 13 - Minas Gerais e estados circunvizinhos – 2017 - Áreas de GERAÇÃO de demanda de transporte de GRANÉIS SÓLIDOS AGRÍCOLAS
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Mapa 14 - Minas Gerais e estados circunvizinhos – 2017 - Áreas de ATRAÇÃO de demanda de transporte de GRANÉIS SÓLIDOS AGRÍCOLAS
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Mapa 15 - Minas Gerais e estados circunvizinhos – 2017 - Áreas de GERAÇÃO de demanda de transporte de GRANÉIS SÓLIDOS NÃO AGRÍCOLAS
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Mapa 16 - Minas Gerais e estados circunvizinhos – 2017 - Áreas de ATRAÇÃO de demanda de transporte de GRANÉIS SÓLIDOS NÃO AGRÍCOLAS
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Mapa 17 - Minas Gerais e estados circunvizinhos – 2017 - Áreas de GERAÇÃO de demanda de transporte de GRANÉIS LÍQUIDOS
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Mapa 18 - Minas Gerais e estados circunvizinhos – 2017 - Áreas de ATRAÇÃO de demanda de transporte de GRANÉIS LÍQUIDOS
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3.1.2 Transporte de pessoas

3.1.2.1 Visão geral do transporte inter-regional de pessoas 
no Brasil

No ano de 2018, o então Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, hoje 

Ministério da Infraestrutura, estimou a demanda anual de transporte inter-regio-

nal de pessoas no Brasil, independentemente do modal utilizado, com base em 

vários estudos disponíveis nas áreas de transporte e de geografia e estatística.65

Para tanto, foi necessário um trabalho de harmonização entre diferentes bases 

de dados para ajuste dos volumes para um mesmo ano (no caso, o de 2017) e 

para consolidação dos fluxos por par de origem-destino (O/D), de modo que a 

matriz resultante pudesse de fato refletir os montantes dos fluxos entre zonas 

de tráfego, ou seja, os fluxos inter-regionais de pessoas no País.

Após criterioso exercício de estimativa dos volumes transportados pelos dife-

rentes modais disponíveis, o resultado foi uma matriz de deslocamentos en-

tre as zonas de tráfego consideradas (compreendendo 24.875 pares O/D), com 

distribuição por modo de transporte conforme síntese apresentada na tabela 

seguinte, totalizando cerca de 935 milhões de deslocamentos interurbanos de 

pessoas no ano.

65 Vide MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, PORTOS E AVIAÇÃO CIVIL. Plano aeroviário nacional: 
objetivos, necessidades e investimentos – 2018/2038. Brasília: nov. 2018, bem como seu Anexo 
III, em planilha Excel.

Modo de Transporte
Volume de Transporte % do Transp. 

coletivoMilhões de pessoas %

Aéreo 100,31 10,7% 25,7%

Aquaviário 3,42 0,4% 0,9%

Ferroviário 1,31 0,1% 0,3%

Rodoviário coletivo 285,88 30,6% 73,1%

Rodoviário particular 543,96 58,2%

 Total 934,88 100%

Apud MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES. Plano aeroviário nacional: objetivo, necessidades e 
investimentos - 2018/2038 - Brasília: Nov 2018.

Fontes: SAC & EPL (2015), DECEA (2016), ANAC (2018), IBGE (2017), ANTT (2018), 
ANTAQ (2018), ANTAQ & UFPA (2014), ABCR (2018), DENATRAN (2017). Dados tratados 

e estimativas para complemento realizados pelo MTPA.

Tabela 13 - Divisão modal de transporte interurbano de pessoas - 2017 Brasil

Verifica-se que pouco mais de 40% dos deslocamentos interurbanos de pessoas 

(ou passageiros) são feitos por alguma modalidade de transporte coletivo, sendo o 

transporte rodoviário por ônibus responsável por quase três quartos desta significati-

va parcela. A modalidade aérea responde por um quarto do volume de passageiros 

deslocados pelas modalidades de transporte coletivo, cabendo aos modos aquaviário 

e ferroviário parcelas muito pouco expressivas, como se vê na tabela anterior. Por 

outro lado, constata-se que quase 60% dos deslocamentos de pessoas são feitos no 

País por transporte particular em automóvel.
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3.1.2.2 Transporte inter-regional de pessoas em Minas 
Gerais e sua inserção no mercado nacional

Para estimativa da demanda de transporte inter-regional de pessoas em Minas 

Gerais, foi feito um recorte na matriz OD antes referida, válida para o Brasil como 

um todo, selecionando aqueles pares com origem e ou destino em uma zona 

de tráfego localizada no estado, os quais totalizam 5.198 pares. Não foi possível 

selecionar/identificar aqueles pares que, embora não possuam origem e destino 

em Minas Gerais, percorrem, em parte do correspondente trajeto, o território 

mineiro; ou seja, na matriz resultante para nosso estado não estão incluídos os 

chamados fluxos de passagem.

Desse modo, conclui-se que o volume anual total do transporte inter-regional de 

pessoas, produzido ou atraído por Minas Gerais, é da ordem de 111,4 milhões de 

passageiros, equivalente a 12% do mercado nacional.

Modo de Transporte
Volume de Transporte % do Transp. 

coletivoMilhões de pessoas %

Aéreo 15,36 13,8% 31,5%

Aquaviário 0,00 0,0% 0,0%

Ferroviário 0,80 0,7% 1,6%

Rodoviário coletivo 32,67 29,3% 66,9%

Rodoviário particular 62,53 56,2%

 Total 111,36 100%

Apud MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES. Plano aeroviário naconal: objetivo, necessidades e 
invetimentos - 2018/2038 - Brasília: Nov 2018.

Fontes: SAC & EPL (2015), DECEA (2016), ANAC (2018), IBGE (2017), ANTT (2018), 
ANTAQ (2018), ANTAQ & UFPA (2014), ABCR (2018), DENATRAN (2017). Dados tratados 

e estimativas para complemento realizados pelo MTPA.

Tabela 14 - Divisão modal de transporte interurbano de pessoas - 2017 Minas 

Deste montante, registra-se que 62,53 milhões de pessoas (56,2% do total) se 

deslocam por modo particular, utilizando algum tipo de automóvel. Quanto aos 

usuários do transporte coletivo, estes são em número de 48,83 milhões (43,8% 

do total) e se dividem entre três modalidades, nas seguintes proporções: por 

ônibus, cerca de dois terços; transporte aéreo, pouco menos de um terço; ferro-

viário, uma ínfima participação de 1,6%.

Considerando a matriz O/D total de Minas Gerais (vide Tabela 15), contemplando todas 

as modalidades de transporte de passageiros utilizadas, verifica-se que quase 90% dos 

fluxos têm origem neste estado, enquanto 83% a ele se destinam. Os fluxos internos, 

com origem e destino em Minas Gerais, correspondem a 72% do volume total desta 

matriz. Assim, conclui-se que 17% dos passageiros se deslocam para outras unidades 

da federação e cerca de 11% se dirigem a Minas Gerais.

Se o foco analítico se restringe ao transporte rodoviário particular por automóvel, 

constata-se que 89,5% dos fluxos desta modalidade circulam dentro do estado, 

ao passo que 2,7% têm destino em outras unidades da federação e 7,8% vêm a 

Minas Gerais, a partir de outra unidade federativa.

Quanto ao transporte coletivo rodoviário por ônibus, vê-se que os fluxos internos 

respondem por 71,4% do todo, cabendo àqueles originários de outras unidades 

federativas a proporção de 13% e aos que saem de Minas Gerais cerca 15,6%.

Ao contrário, no transporte aéreo, os fluxos internos a Minas Gerais apresentam 

reduzida participação, de apenas 6% do volume total de passageiros. Cabem as 

maiores proporções aos fluxos com origem em Minas Gerais e destino em outras 

unidades da federação e aos de sentido inverso. 
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TODOS OS MODAIS
Destino

Transporte Rodo-
viário Particular

Destino

Minas 
Gerais

Outras UFs TOTAL
% do 
Total

Minas 
Gerais

Outras 
UFs

TOTAL
% do 
Total

O
R

IG
EM

Minas Gerais 80.403.014 18.817.572 99.220.586 89,1%

O
R

IG
EM

Minas Gerais 55.960.530 1.669.309 57.629.839 92,2%

Outras UFs 12.143.857 12.143.857 10,9% Outras UFs 4.899.608 4.899.608 7,8%

TOTAL 92.546.871 18.817.572 111.364.443 100,0% TOTAL 60.860.138 1.669.309 62.529.447 100,0%

% do Total 83,1% 16,9% 100,0% % do Total 97,3% 2,7% 100,0%

Transporte Aéreo
Destino

Transporte Rodo-
viário Coletivo

Destino

Minas 
Gerais

Outras UFs TOTAL
% do 
Total

Minas 
Gerais

Outras 
UFs

TOTAL
% do 
Total

O
R

IG
EM

Minas Gerais 920.611 11.739.863 12.660.474 82,4%

O
R

IG
EM

Minas Gerais 23.321.873 5.108.400 28.430.273 87,0%

Outras UFs 2.702.989 2.702.989 17,6% Outras UFs 4.241.260 4.241.260 13,0%

TOTAL 3.623.600 11.739.863 15.363.463 100,0% TOTAL 27.563.133 5.108.400 32.671.533 100,0%

% do Total 23,6% 76,4% 100,0% % do Total 84,4% 15,6% 100,0%

Fonte: adaptado de MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES. Plano aeroviário nacional: objetivos, necessidades e investimentos - 2018/2038. Brasília: Nov.2018. 

Tabela 15 - Minas Gerais - 2017: matrizes origem/destino do transporte inter-regional de pessoas - volume total e sua distribuição por modalidade 

3.1.2.3 Transporte ferroviário de pessoas em Minas Gerais

Essa modalidade de transporte tem, como se viu anteriormente, participação 

bem pequena na matriz mineira de transporte de pessoas, respondendo por 

pouco menos de 1% do volume total movimentado por ano. Ela se restringe 

ao serviço de trens regionais de passageiros prestados pela Estrada de Ferro 

Vitória a Minas (EFVM) em duas rotas, de Belo Horizonte a Vitória e de Itabira a 

Nova Era, além de trens turísticos localizados em cidades históricas e estâncias 

climáticas.

Quanto aos trens de passageiros da EFVM, o volume total de pessoas transporta-

das tem oscilado em torno de um milhão por ano, nos últimos 10 anos (vide Grá-

fico 10), incluindo Minas Gerais e Espírito Santo. No período analisado, o maior 

pico de demanda ocorreu em 2018, com o volume de transporte de 1.097.899 

passageiros. Em 2019, último ano da série, foram transportados 940.939 passa-

geiros, dos quais 71,4% embarcaram em estações localizadas em Minas Gerais 

e 28,6% no Espírito Santo.   

A partir da base de dados dos volumes de passageiros transportados mês a mês 

na EFVM, no período entre 2010 e 2019, constata-se que o seu comportamento 
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temporal é bem influenciado pela demanda de viagens de férias, haja vista que janeiro, julho e dezembro correspondem aos 

três maiores picos mensais: 11,4%, 10,4% e 9,4%, respectivamente.   

Fonte: Concessionária.

Gráfico 10 - Transporte de passageiros na EFVM: volumes anuais total e por UF de embarque no período de 2010 a 2019

Das 30 estações de embarque para acesso aos trens de passageiros operados pela EFVM (vide Gráfico 11), as 10 principais 

são as de Belo Horizonte-MG (Central), Cariacica-ES (Pedro Nolasco), Governador Valadares-MG, Ipatinga-MG (Intendente 

Câmara), Timóteo-MG (Mário Carvalho), Resplendor-MG, Barão de Cocais-MG (Dois Irmãos), Aimorés-MG, Colatina-ES e Con-

selheiro Pena-MG, que, juntas, somaram cerca de 84% do montante de embarques de passageiros realizados nesta ferrovia 

entre 2010 e 2019.
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Fonte: Elaboração própria com base em dados da Consessionária.

Gráfico 11 - Distribuição do volume de embarques de passageiros, por estação da EFVM, no período de 2010 a 2019
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No tocante aos trens turísticos, os dois de maior movimento são os que circulam entre Tiradentes e São João del Rei e entre 

Ouro Preto e Mariana. O primeiro é operado pela Ferrovia Centro Atlântica e o segundo pela Vale S.A. 

O trem turístico de Tiradentes a São João del Rei é tracionado por uma das poucas locomotivas a vapor no mundo que ainda 

rodam em linha com bitola de 76 centímetros. O trecho de 14 quilômetros de extensão é um remanescente da antiga Estrada 

de Ferro Oeste de Minas (EFOM) e a composição nele operada tem capacidade para transportar até 250 passageiros.

Ele opera regularmente nos finais de semana e feriados. Em 2019, foram ofertadas 739 viagens, com disponibilidade de 

184.750 lugares, e transportados 131.976 passageiros, com taxa de ocupação de 69% (vide Figura 11). Nos últimos quatro 

anos, a demanda média anual atendida no percurso Tiradentes / São João del Rei foi de 132.033 passageiros. Os meses de 

maior procura são janeiro, julho (máxima) e dezembro, para os quais há quadros de horário especiais. 

Ano
Trens ofer-

tados
Lugares 

disponíveis
Passageiros 

transportados
Taxa de 

ocupação
Ticket mé-
dio (R$)

Custo médio 
por trem (R$)

2016 850 223.000 137.036 59% 26,28 2.417,59

2017 928 232.000 136.667 63% 27,82 2.429,86

2018 738 184.500 122.454 68% 34,58 2.442,13

2019 739 184.750 131.976 69% 37,00 2.454,40

Fonte: Elaboração própria, com dados fornecidos pela Concessionária.

Figura 11 - Indicadores operacionais do Trem Turístico “Tiradentes a São João del Rei”  2016 a 2019
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O trem turístico que circula entre Ouro Preto e Mariana iniciou sua operação em 2006, depois de dois anos de trabalhos de 

revitalização da antiga ferrovia construída em 1883. A extensão entre as duas cidades é de 18 quilômetros. Os carros e a 

locomotiva também foram artesanalmente reformados, conservando suas características originais. A composição operada tem 

capacidade para transportar até 292 passageiros, em cinco carros convencionais, que somam 240 lugares, e um panorâmico, 

com mais 52 lugares. Ela é tracionada por locomotiva G12 movida a diesel, totalmente restaurada.

Ano
Trens 

ofertados
Lugares 

disponíveis
Passageiros 

transportados
Taxa de 

ocupação
Ticket mé-
dio (R$)

Custo médio 
por trem (R$)

Taxa de 
Cobertura

2016 624 ND 66.951 ND 22,86 5.568,70 58%

2017 677 175.400 82.925 47% 23,69 4.195,41 73%

2018 758 208.966 96.613 46% 24,13 3.681,00(*) 69%

2019(**) 655 161.226 62.595 39% 25,55 ND 44%

(*) valor médio mensal entre janeiro e maio de 2018. (**) Para 2019, os dados disponíveis vão até novembro; entre 15 de março e 14 de 
maio o tráfego esteve suspenso para manutenção dos trens.

Fonte: Elaboração própria, com dados fornecidos pela Concessionária.

Figura 12 - Indicadores operacionais do Trem Turístico “Ouro Preto a Mariana” – 2016 a 2019
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Este trem turístico opera regularmente de 5ª feira a domingo e em feriados 

nacionais. Em 2018, foram ofertados 758 viagens e 208.966 lugares, tendo sido 

transportados 96.613 passageiros. Portanto, sua taxa de ocupação foi de 46% 

(vide Figura 12). Os dados relativos a 2019 estão incompletos e o tráfego esteve 

suspenso durante dois meses. Na média, a demanda anual entre 2018 e 2019 

foi de 77.271 passageiros. Os meses de maior procura são janeiro, julho (má-

xima) e dezembro. As operações nos meses de janeiro e julho e em todos os 

feriados são consideradas de alta temporada, com quadros especiais de horários 

e tarifas.

Existem ainda dois trens turísticos no Sul de Minas, instaladas nas estações cli-

máticas de São Lourenço e Passa Quatro, ambos idealizados e operados pela 

Associação Brasileira de Preservação Ferroviária (ABPF), com tração de locomo-

tiva a vapor. O primeiro, intitulado Trem das Águas, percorre um trajeto de 10 

quilômetros, entre as cidades de São Lourenço e Soledade de Minas, margean-

do o rio Verde. As operações ocorrem nos finais de semana e feriados e têm 

transportado, em média, 3.150 passageiros por mês. A composição é tracionada 

por uma locomotiva Baldwin, fabricada em 1927. A estação de São Lourenço, 

construída em 1925, encontra-se completamente recuperada. A de Soledade de 

Minas é de 1884 e foi inteiramente restaurada em 2015, pela ABPF, resgatando 

suas características originais e oferecendo infraestrutura e acessibilidade neces-

sárias para a operação. 

O segundo, chamado de Trem da Mantiqueira, circula entre a cidade de Passa 

Quatro e a estação de Coronel Fulgêncio, localizada no alto da serra, e próxima 

à divisa dos estados de Minas e São Paulo. São também 10 quilômetros de 

percurso, por sentido. As operações ocorrem aos sábados, domingos e feria-

dos, e atendem, em média, cerca de 1.400 passageiros por mês. A estação de 

Passa Quatro, construção de 1884, encontra-se totalmente restaurada e conta 

com infraestrutura e acessibilidade necessárias para a operação. A locomotiva 

a vapor que traciona a composição é uma 327 Pacific, fabricada em 1928.

3.2 Oferta de transporte ferroviário de cargas

3.2.1 Extensão e distribuição espacial das ferrovias
A rede ferroviária atualmente instalada em Minas Gerais, para transporte de 

cargas, soma uma extensão de 4.909 quilômetros lineares, sendo a maior 

entre os estados brasileiros e corresponde a cerca de 16% da extensão total 

das ferrovias brasileiras. Suas linhas e ramais se caracterizam por dois tipos 

de bitola, métrica e larga, além de uma pequena extensão em bitola mista. 

Desde 1996 atuam em Minas Gerais três concessionárias: a Estrada de Ferro 

Vitória a Minas (EFVM), do Grupo Vale S.A; a Ferrovia Centro Atlântica S.A. 

(FCA); e, a MRS Logística S.A (MRS). Recentemente entrou em operação a 

RUMO Malha Central S.A., que cruza o pontal do Triângulo Mineiro. Todas as 

quatro são empresas privadas.

A Tabela 16 consolida a atual distribuição absoluta e percentual da extensão 

desta rede em Minas Gerais, por concessionária e por tipo de bitola. Os Ma-

pas 19 e 20 mostram a distribuição espacial desta mesma rede, incluindo 

seus prolongamentos e interfaces com outras redes em estados vizinhos.  

O Mapa 19 está segmentado por tipo de bitola e o Mapa 20 por concessio-

nária.

Dados e informações detalhados dos mais variados aspectos físicos e opera-

cionais que caracterizam a condição atual da rede ferroviária instalada atual-

mente em Minas Gerais, trecho a trecho podem ser consultados na chamada 

"Declaração de Rede", uma rica base de dados disponibilizada no portal da 

ANTT na internet.

Importa destacar que sua configuração físico-funcional em Minas Gerais, um 

estado mediterrâneo, é centrífuga, priorizando fluxos de exportação orienta-
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dos aos três mais importantes complexos portuários do Sudeste brasileiro: Baixada Santista, Rio de Janeiro/Sepetiba e 

Vitória/Tubarão, bem como aos portos do entorno de Salvador.

Concessionária

Extensão por tipo de bitola (km) Extensão total

Bitola 
métrica

Bitola              
mista

Bitola 
larga

Km % do total

EFVM 646 646 13,2%

FCA 3.270 124 3.394 69,1%

MRS 776 776 15,8%

Rumo-MC 93 93 1,9%

Total 3.916 124 869 4.909 100,0%

Div. % 79,8% 2,5% 17,7% 100,0%

Fonte: Bse GEO da Declaração de Rede (ANTT) e Concessionárias. 

Tabela 16 - Minas Gerais - Distribuição da extensão da rede ferroviária de cargas, por concessionária e tipo de bitola, em 
2021.
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Mapa 19 - Minas Gerais – 2021 - Distribuição espacial da rede ferroviária, por tipo de bitola
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Mapa 20 - Minas Gerais – 2021 - Distribuição espacial da rede ferroviária, por concessionária



122  PEF – Plano Estratégico Ferroviário de Minas Gerais

A divisão desta rede em duas malhas no tocante ao tipo de bitola adotado 

– larga e métrica – dificulta, sobremaneira, quando não inviabiliza na prática, 

operações de integração intra e intermodal, seja por restrições operacionais e 

regulatórias, seja por agregar custos adicionais expressivos decorrentes de ope-

rações de transbordo entre malhas e entre concessionárias.

3.2.2 Caracterização por empresa concessionária

3.2.2.1 Ferrovia Centro-Atlântica

Origem e perfil da concessionária

Organizada sob a forma de sociedade de capital aberto, atualmente sob o con-

trole da holding VLI Multimodal S.A., a Ferrovia Centro Atlântica S.A. (FCA), com 

sede em Belo Horizonte (MG), é titular da concessão para exploração dos ser-

viços de transporte ferroviário de cargas na Malha Centro-Leste da extinta Rede 

Ferroviária Federal (RFFSA).  

A concessão da Malha Centro-Leste à iniciativa privada é resultado do processo 

de desestatização da antiga Rede Ferroviária Federal (RFFSA), efetivado, no caso 

específico, por meio do leilão realizado em 14 de junho de 1996. A outorga da 

concessão ao grupo empresarial vencedor do referido leilão se deu por decreto 

federal de 26 de agosto de 1996, publicado no Diário Oficial da União no dia 

seguinte. O início da operação pela FCA dos serviços públicos de transporte ferro-

viário de cargas a ela concedidos se deu no dia 1º. de setembro de 1996.

A Malha Centro-Leste era formada em 1996 por linhas férreas que se encontravam 

sob a administração de três superintendências regionais da extinta RFFSA:

• SR 2, com sede em Belo Horizonte (MG), originária da Viação Férrea Centro-

Oeste e de parte da Estrada de Ferro Central do Brasil;

• SR 8, com sede em Campos dos Goitacazes (RJ) e originária da antiga Estrada 

de Ferro Leopoldina e de parte da antiga Central do Brasil;

• SR 7, com sede em Salvador (BA) e originária da antiga Viação Férrea 

Federal Leste Brasileiro. 

Em 2005, com a cisão parcial da concessionária Ferrovias Bandeirantes S.A. (Ferroban), 

a FCA, por meio da Resolução 1009/2005 da ANTT,  adquiriu e incorporou à sua rede, 

as linhas férreas da então Malha Paulista compreendidas entre Araguari e Boa Vista 

Nova (município de Campinas).

Desse modo, a área de atuação da concessionária FCA compreende partes dos 

estados de Minas Gerais, São Paulo, Goiás, Espírito Santo, Bahia, Rio de Janeiro e 

Sergipe, além do Distrito Federal. Suas linhas atravessam 265 municípios brasi-

leiros, havendo atividades operacionais em 90 destes.

A FCA mantém um quadro de pessoal composto por cerca de 6.900 empregados. 

A distribuição destes pelas unidades federativas onde há operações da empresa 

se dá nas seguintes proporções: Minas Gerais, 63%; São Paulo, 21%; Bahia, 6%; 

Espírito Santo, 4%; Goiás, 3%; outras UF, 3%.

Controle acionário da FCA

Como dito anteriormente, a FCA é uma companhia controlada pela VLI Multimodal 

S.A., empresa holding que detém praticamente a totalidade das ações desta con-

cessionária. No início de suas atividades, em 1996, a FCA era controlada por um 

consórcio formado por: Mineração Tacumã Ltda. (empresa do grupo Vale); Ralph 

Partners; Railtex International Holdings Inc.; Interférrea S.A. - Serviços Ferroviários 

e Intermodais; Judori Administração, Empreendimento e Participações S.A.; Com-

panhia Siderurgia Nacional (CSN); Gruçai Participações S.A.; Tupinambarana S.A.; 

e Varbra S.A. A partir de agosto de 1999, a Companhia Vale do Rio Doce passou a 

liderar o grupo controlador. Quatro anos depois, autorizada pela Agência Nacional 

de Transportes Terrestres (ANTT), a Vale assumiu o controle acionário da FCA, de-

tendo 99,9% de suas ações.
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Para reunir em uma só empresa controlada todos os seus ativos e operações de transpor-

te de carga geral, a Vale criou a VLI em 2010, englobando as empresas concessionárias 

FCA e FNS, terminais de integração e portos localizados na costa brasileira, pelos quais 

movimentava cargas de terceiros. Dela ficaram excluídos os ativos da Vale que movimen-

tam primordialmente o minério de ferro de suas jazidas.

Em 2014, a Vale S.A decidiu atrair sócios estratégicos para a VLI. Assim,  

hoje, a atual composição acionária da VLI inclui, além da Vale  S.A (com 29,6%), 

fundo Brookfield Brazil Infraestructure (25,5%), Mitsui & Co Ltd (20%), FI-FGTS 

(15,9%), BNDES Participações (8,0%) e Brasil Port Holding L. P. (1,0%).

Especificidades operacionais e conexões com outras concessioná-
rias

A extensão total das linhas da FCA é de 7.220 quilômetros, dos quais 47,2% loca-

lizados em Minas Gerais. Ao todo, são 7.075 quilômetros em bitola métrica e 145 

quilômetros em bitola mista. Intercâmbios com linhas de outras concessionárias 

ocorrem nos seguintes locais:

• em Capitão Eduardo (MG), Engo. Lafaiete Bandeira (MG), Pedreira Rio das 

Velhas (MG) e Pedro Nolasco (ES), com a EFVM;

• em Barão de Angra (RJ), Barbará (RJ), Barreiro (MG), Volta Redonda (RJ) e 

Três Rios (RJ), com a MRS;

• em Boa Vista Nova (SP) e Paulínia – REPLAN (SP), com a Rumo MP.

Ademais, a FCA conduz serviços de transporte de cargas em linhas das concessio-

nárias EFVM, MRS Logística e Rumo MP, por meio de operações de tráfego mútuo 

e direito de passagem, principalmente para acesso aos complexos portuários do 

Espírito Santo e da Baixada Santista. 

Desde o início de suas atividades, a FCA tem colocado em prática um sólido 

plano de investimentos em recuperação da via permanente, aquisição e recu-

peração de locomotivas e vagões, melhorias tecnológicas e de segurança, meio 

ambiente e qualificação profissional.

Instalações logísticas mais relevantes

A rede de transporte da Ferrovia Centro Atlântica inclui um abrangente conjunto 

de instalações logísticas, ou seja, grandes terminais de integração, estações de 

operação, pátios de carga e descarga, terminais portuários, oficinas de reparos e 

manutenção, alojamentos de operação, além do centro de controle operacional.

Terminais integradores

Merecem destaque os terminais de integração intermodal ou terminais inte-

gradores, responsáveis pelo transbordo rodoferroviário de grandes volumes de 

cargas, com o objetivo de maximizar a eficiência e capacidade na movimentação 

de grãos agrícolas, açúcar, insumos e produtos siderúrgicos, principalmente. Ao 

todo, são seis, sendo cinco em Minas Gerais e um em São Paulo. 

Em Minas Gerais, três destes terminais integradores, localizados em Araguari, 

Uberaba e Pirapora, atendem às demandas do agronegócio (grãos agrícolas, 

farelo de soja, açúcar e fertilizantes), enquanto dois outros, localizados em Santa 

Luzia e Ouro Preto, encarregam-se da movimentação de minérios e produtos 

siderúrgicos. Os terminais mineiros vêm movimentando, em média, mais de 10 

milhões de toneladas de cargas por ano.

Em São Paulo a FCA opera um terminal integrador no município de Guará, 

posicionado estrategicamente na linha que vai de Uberaba a Ribeirão Preto 

e focado na movimentação de açúcar destinado à exportação pelo porto de 

Santos.

Estes terminais de integração possibilitam otimizar os processos de embarque 

nas composições ferroviárias, reduzindo assim, significativamente, o tempo gas-

to na formação de trens. Para aquilatar os ganhos operacionais e de custo, é 
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representativo o caso de Araguari, onde, até a implantação do terminal de inte-

gração, o processo de embarque durava cerca de 72 horas, tempo que se reduziu 

para, em média, sete horas a partir de sua entrada em operação. 

O Terminal de Araguari movimenta basicamente soja em grãos, farelo, milho 

e fertilizantes. Essas mercadorias, à exceção dos fertilizantes, têm origem em 

Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e São Paulo. Os fertilizantes são originários 

dos portos capixabas e consumidos principalmente no Triângulo Mineiro. As 

cargas agrícolas se destinam à exportação através do porto de Tubarão, em 

Vitória.

O Terminal de Uberaba, além dos grãos agrícolas e farelo, movimenta volumes 

consideráveis de açúcar. Essas cargas, originárias de Minas Gerais, Goiás, Mato 

Grosso e São Paulo, se destinam ao terminal portuário da FCA, no litoral santista 

(TIPLAM), onde são embarcadas para o exterior.

No Terminal de Pirapora são movimentados principalmente soja e milho, vindos 

de Goiás, Bahia e do noroeste de Minas Gerais e destinados ao porto de Tubarão, 

em Vitória, para embarque em navios graneleiros que os levarão até os países 

compradores.

O Terminal de Ouro Preto é responsável pelo transbordo dos fluxos de produtos 

siderúrgicos originários do Vale do Aço, que vêm pela EFVM e se destinam aos 

mercados fluminense e paulista, utilizando a linha da MRS Logística. Nele são 

movimentados principalmente fardos, bobinas, chapas e placas de aço.  

O Terminal de Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte, tem duas 

especializações principais: por um lado, é um centro avançado de distribuição de 

cargas da indústria siderúrgica (bobinas, fardos, chapas e placas de aço, fio má-

quina) destinadas a Minas Gerais, São Paulo e estados do Sul do Brasil; de outro, 

movimenta cargas de minério de ferro destinadas às siderúrgicas mineiras, com 

o suporte de sistema de alta performance em modelo de pera para operações 

de carregamento.

O Terminal de Integração de Guará, próximo à Ribeirão Preto, é especializado 

na movimentação de açúcar. Dispondo de instalações de transbordo, transporte 

e armazenagem, sua capacidade é de 2,3 milhões de toneladas por ano. Essas 

cargas se destinam à exportação por meio do Porto de Santos e ou do terminal 

marítimo próprio da FCA, o TIPLAM. Em Guará, o carregamento de trens com até 

90 vagões, suportado por sistema operacional dotado de tecnologia de ponta, 

tem sido feito em cerca de 7 horas, tempo muito aquém do praticado em siste-

mas tradicionais. 

Portos e terminais marítimos

As linhas férreas da FCA têm conexão direta com três portos marítimos, quais 

sejam: Salvador e Aratu, na Bahia, e Angra dos Reis, no estado do Rio. Ademais, a 

FCA realiza operações ferro-portuárias em dois importantes complexos portuários, 

aos quais tem acesso por compartilhamento da malha de outras concessionárias 

de ferrovias. São eles: os complexos portuários de Vitória e da Baixada Santista, o 

primeiro acessado pela EFVM e o segundo pela RUMO Malha Paulista.

No complexo portuário capixaba, a FCA tem operações no terminal de Praia 

Mole, especializado em descarga de granéis – carvão mineral, coque de petróleo 

e coque metalúrgico; no terminal de Produtos Diversos do porto de Tubarão, 

com seu sistema integrado de recepção, manuseio e armazenagem de grãos e 

fertilizantes; e no terminal de Granéis Líquidos, do mesmo porto, especializado 

em derivados do petróleo.

Na Baixada Santista, operações da FCA são conduzidas tanto no porto de Santos 

quanto no Terminal Integrador Portuário – TIPLAM, da VLI, que são acessados 

por meio de contratos operacionais firmados com a RUMO e com a MRS, para 

compartilhamento de linhas dessas concessionárias. O TIPLAM é especializado 

na descarga de enxofre rocha fosfática, fertilizantes e amônia, para consumo no 

mercado interno, além do embarque de grãos agrícolas e de açúcar destinados 

à exportação.
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Em Barra dos Coqueiros, próximo a Aracaju, o Terminal Marítimo Inácio Bar-

bosa (TMIB) movimenta granéis sólidos e líquidos – coque, ureia, cimen-

to e clínquer, trigo e soja, fertilizantes, ácido sulfúrico e derivados do pe-

tróleo. O TMIB também oferece suporte para as embarcações de apoio 

às plataformas marítimas de petróleo localizadas próximo à costa do  

Sergipe (operações offshore). 

Principais estações e pátios de carga e descarga

Posicionadas ao longo das linhas da FCA, destacam-se, por sua relevância, algu-

mas estações de operações (OP) e pátios de carga e descarga (CD), nos seguin-

tes estados e municípios:

• Bahia: Brumado (CD), Iaçu (OP e CD), Itiúba (CD) e Simões Filho (OP).

• Espírito Santo: Cariacica (OP).

• Goiás e Distrito Federal: Brasília (CD), Goiandira (OP e CD), Luziânia (OP) e 

Pires do Rio (OP).

• Minas Gerais: Araguari (CD), Araxá (CD), Arcos (CD), Betim (OP e CD), 

Contagem (OP e CD), Corinto (OP), Divinópolis (CD), Ibiá (OP), Mateus Leme 

(CD), Montes Claros (CD), Patrocínio (CD), Pedro Leopoldo (CD), Prudente de 

Morais (CD), Santa Luzia (CD), Três Corações (CD), Uberaba (CD), Uberlândia 

(CD) e Vespasiano (CD).

• Rio de Janeiro: Barra Mansa (OP e CD).

• São Paulo: Aguaí (CD), Campinas (OP), Paulínia (CD), Ribeirão Preto (CD) e 

Santos (CD).

• Sergipe: Aracaju (OP).

Oficinas de manutenção

Em companhias ferroviárias, as oficinas de manutenção constituem uma das mais re-

levantes instalações, nas quais se concentram os serviços de reparos preventivos e 

corretivos do material rodante (locomotivas e vagões, essencialmente).

A Ferrovia Centro Atlântica possui em sua área de atuação 12 oficinas de manu-

tenção. As duas mais relevantes são as oficinas de Divinópolis e Lavras, ambas 

em Minas Gerais. Ambas são especializadas na manutenção de locomotivas e 

vagões. A oficina de Divinópolis, em operação desde 1916, é hoje a maior insta-

lação de manutenção de material rodante da América Latina, onde são repara-

dos, mensalmente, cerca de 160 locomotivas e 270 vagões.

Oficinas menores, voltadas exclusivamente à manutenção de locomotivas, locali-

zam-se em Alagoinhas (BA), Montes Claros (MG), Paulínia (SP) e Uberaba (MG). 

Especializadas em reparos em vagões são as oficinas situadas em Cariacica (ES), 

Corinto (MG), Goiandira (GO), Iaçu (BA) e Ipatinga (MG). Em Pedro Leopoldo, na 

região metropolitana de Belo Horizonte, está localizado o estaleiro de solda de 

trilhos da companhia.

Destacam-se nessa última unidade os serviços de beneficiamento de trilhos im-

portados da Ásia, mais especificamente do Japão e da China, que são desembar-

cados em barras de 24 metros de comprimento no porto de Tubarão, em Vitória 

(ES) e, dali, transportados até o estaleiro de Pedro Leopoldo, onde as barras são 

soldadas e chegam a atingir 240 metros de comprimento. As operações no esta-

leiro de Pedro Leopoldo reduzem de forma expressiva os custos com soldagens 

feitas em campo durante o assentamento de novos trilhos e aumentam a produ-

tividade das frentes de substituição de trilhos antigos por outros mais robustos, 

garantindo a circulação de vagões mais pesados nas linhas da FCA.

Centro de Controle Operacional

O Centro de Controle Operacional (CCO) da FCA, localizado em Belo Horizon-

te, monitora não só o tráfego da malha operada por esta concessionária, mas 
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tambem o da linha da Ferrovia Norte Sul, localizada entre Porto Nacional (TO) e 

Açailândia (MA), ambas sob o controle acionário da VLI Logística. Assim, coman-

da cerca de oito mil quilômetros de ferrovia e controla aproximadamente 300 

trens/dia, que requerem diariamente cerca de 2.800 licenças e 10.300 mensa-

gens de texto.

Devido à necessidade de monitoramento ininterrupto dos ativos, o CCO funciona 

24 horas / 7 dias da semana. Nele trabalham 102 empregados, que se dividem 

entre quatro unidades de supervisão:  

• Circulação:   responsável pelo planejamento da malha ferroviária e 

licenciamento dos trens na malha;

• Distribuição de recursos: responsável pela gestão das locomotivas e 

programação de partidas de trem;

• Equipagem: responsável pela programação de maquinistas;

• Análises: responsável pela análise de indicadores e proposição de melhorias 

operacionais.

O CCO possibilita a conexão do planejamento conduzido pela área comercial e 

PPC (plano de alocação de vagões para atender os carregamentos demandados 

pelos clientes) com as operações manutenções de campo, responsabilizando-se 

pela execução do transporte ferroviário de forma segura e eficiente. Para tan-

to, conta com tecnologias como o monitoramento via satélite (GPS) dos trens, 

comunicação via rádio digital, monitoramento do material rodante a distância 

através de sensores espalhados nas vias férreas, otimização de cruzamentos re-

alizada por software e monitoramento online da circulação ferroviária disponível 

via plataforma mobile. 

3.2.2.2 MRS Logística S.A.

Origem e perfil da concessionária

Também organizada sob a forma de sociedade anônima, a MRS Logística S.A. 

(MRS) tem sua sede social na cidade do Rio de Janeiro e a operacional em Juiz de 

Fora (MG). É titular da concessão para exploração dos serviços de transporte fer-

roviário de cargas na Malha Sudeste da extinta Rede Ferroviária Federal (RFFSA).  

A outorga da concessão desta malha ferroviária à MRS, efetivada por decreto 

federal de 27 de setembro de 1996, decorreu do leilão realizado em 20 de 

setembro de 1996, como parte do processo de desestatização do setor ferrovi-

ário, pelo Decreto no. 472/92, a partir da inclusão da Rede Ferroviária Federal 

(RFFSA) no então Programa Nacional de Desestatização. A operação e o de-

senvolvimento pela MRS do serviço público de transporte ferroviário de cargas 

da Malha Sudeste tiveram início no dia 28 de novembro de 1996, pelo prazo 

contratual de 30 anos, prorrogáveis por mais 30 sob determinadas condições.

Em 1996, a Malha Sudeste era formada por 1.674 quilômetros de linhas férreas 

em bitola larga (1,60 metros) que se encontravam sob a administração de duas 

superintendências regionais da hoje extinta RFFSA:

• SR 3, com sede em Juiz de Fora (MG0, originária de parte da antiga Estrada 

de Ferro Central do Brasil (Linha do Centro) e da chamada Ferrovia do Aço;

• SR 4, com sede em São Paulo (SP), originária da antiga Estrada de Ferro 

Santos/Jundiaí e da linha de São Paulo, da antiga Central do Brasil, a 

partir da bifurcação com a Linha do Centro em Barra do Piraí, até a região 

metropolitana de São Paulo). 

Ao longo de mais de duas décadas de funcionamento, a MRS se consolidou 

como uma operadora logística que explora uma malha ferroviária com linhas 

distribuídas por três estados da União – Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. 

Com efeito, esta malha conecta regiões produtoras de commodities minerais e 
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agrícolas e alguns dos principais parques industriais do País aos mais importantes 

portos do Sudeste brasileiro. 

A MRS movimenta cerca de 35% da carga ferroviária brasileira (segundo a 

ANTT). As principais cargas transportadas se dividem atualmente entre os se-

guintes segmentos econômicos: mineração, siderurgia, metalurgia, insumos para 

construção civil, químicos e petroquímicos, papel e celulose, grãos agrícolas e 

carga geral conteinerizada.

A força de trabalho empenhada pela MRS compõe-se de cerca de seis mil cola-

boradores diretos e três mil terceirizados. O quadro de pessoal próprio se distribui 

entre os três estados onde há operações da empresa nas seguintes proporções: 

Minas Gerais, 56%; Rio de Janeiro, 23%; e São Paulo, 21%. 

Controle acionário da MRS Logística S.A.

A MRS é uma empresa constituída em 1996 para operar a malha Sudeste da 

extinta Rede Ferroviária Federal S.A, sob a forma de sociedade anônima aberta 

com controle acionário privado.    

A composição acionária atual da MRS inclui as seguintes empresas: Minerações 

Brasileiras Reunidas - MBR (com 33%); Companhia Siderúrgica Nacional – CSN 

(19%); CSN Mineração (19%); Usiminas Participações e Logística (11%); Vale 

S.A. (11%); Gerdau S.A. (1%); além de outros acionistas que controlam 6% das 

ações da MRS.

Especificidades operacionais e conexões com  outras concessioná-
rias

A extensão total das linhas atualmente operadas pela MRS é de 1.674 quilôme-

tros, sendo 1.632 em bitola larga e 42 em bitola métrica. As linhas localizadas 

em Minas Gerais, somadas, correspondem a 46% de sua malha. No ano de 

2017, não houve tráfego de trens em apenas 2,1% desta malha.

A frota de material rodante da MRS inclui atualmente cerca de 800 locomotivas 

e 21 mil vagões. A capacidade operacional da concessionária é de 34 pares de 

trens por dia.

As linhas da MRS fazem hoje intercâmbio com linhas de outras concessionárias 

nos seguintes locais:

• em Barão de Angra (RJ), Barbará (RJ), Engenheiro Lafaiete Bandeira 

(MG), Barreiro (MG), Volta Redonda (RJ) e Três Rios (RJ), com a FCA;

• em Ouro Branco (MG), no terminal PATRAG, com a EFVM;

• em Água Branca (SP), Jundiaí (SP), Lapa (SP) e Perequê (SP), com a Rumo 

MP.

Essas conexões possibilitam a interoperabilidade e maior fluidez das cargas no 

escoamento da produção entre os estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e 

São Paulo, haja vista que o mercado de atuação da MRS envolve basicamente 

a interligação ferroviária das três grandes regiões metropolitanas do Sudeste 

brasileiro, incluindo a ligação do Quadrilátero Ferrífero de Minas com portos flu-

minenses e paulistas.

Há produção compartilhada, por meio de operações de tráfego mútuo ou direito 

de passagem, envolvendo concessionárias outras que usam a infraestrutura e re-

cursos operacionais da MRS para continuidade de seu transporte, ainda que em 

pequena escala (cerca de 1% da TKU total produzida entre 2006 e 2017, segundo 

o SAAF/ANTT). Destaca-se a Rumo MN em função de seu tráfego em um pequeno 

segmento explorado pela MRS, o qual viabiliza o acesso daquela concessionária às 

instalações portuárias da Baixada Santista. 

Instalações logísticas mais relevantes

Nos últimos anos, além de operações convencionais, a MRS vem se empenhan-

do na oferta de soluções logísticas mais amplas, incluindo o planejamento e de-

senvolvimento de arranjos multimodais, além de serviços ferroviários customi-
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zados. Para tanto, vem constituindo e/ou aprimorando um abrangente conjunto 

de instalações logísticas, notadamente terminais multimodais de integração e 

transbordo e grandes pátios de carga e descarga especializados em determina-

das mercadorias.

Terminais intermodais

A MRS opera, diretamente ou por meio de parcerias estratégicas (com gestores 

de terminais ou empresas do setor rodoviário), um variado conjunto de instala-

ções logísticas, responsáveis pelo transbordo rodoferroviário de grandes volumes 

de mercadorias, em busca da maximização da capacidade, eficiência e produtivi-

dade na movimentação de insumos e produtos siderúrgicos, minérios, celulose, 

produtos químicos e petroquímicos, grãos agrícolas e carga geral conteinerizada.

Destacam-se em Minas Gerais os seguintes terminais com operações da MRS:

• grandes terminais de embarque de minério de ferro, localizados no 

Quadrilátero Ferrífero, a exemplo de Otávio Dapieve (Andaime), em Rio 

Acima; Casa de Pedra e Viga, em Congonhas; Olhos D’água (OD), em Belo 

Horizonte; Alberto Flores e Carlos Newlands (MinasSul), em Brumadinho; 

Joaquim Murtinho (Açominas, Dr. J. Murtinho e PATRAG), em Conselheiro 

Lafaiete; Pires (Itacolomi e TP), em Ouro Preto;

• terminal Cel. João Carlos Guedes (VSB e FJC), localizado junto à Ferrovia 

do Aço, em São Brás do Suaçuí, com movimentação de minério de ferro e 

produtos siderúrgicos;

• Barreiro (Mannesmann), no início do ramal do Paraopeba, município de Belo 

Horizonte, especializado na movimentação de tubos de aço sem costura, 

além de gusa e sucata;  

• TECAF, especializado em siderúrgicos e carga conteinerizada, e o Tora 

Multimodal, voltado à movimentação de cargas em geral com regime 

aduaneiro especial, ambos em Contagem;

• Multilift, em Sete Lagoas, dedicado a granéis e carga geral, inclusive 

conteinerizada;

• TCS e Sarzedo Novo, em Sarzedo – o primeiro atendendo à mineração e 

o segundo movimentando carga conteinerizada, coque, minério de ferro, 

além de inovadora movimentação de ferro gusa em contêineres;

• TCI em Itutinga, na Ferrovia do Aço, mais recente, preparado para operar 

granéis sólidos e carga conteinerizada;

• SCOF, em Conselheiro Lafaiete, operando minério de ferro e gusa destinados 

aos portos fluminenses;

• Multiterminais, localizado em Juiz de Fora e especializado em carga geral, 

contêineres e veículos. 

Em São Paulo, sobressaem:

• na Baixada Santista, diversos terminais associados aos pátios ferroviários de 

Conceiçãozinha (Santos Brasil, Cutrale, Termag, Guarujá e Teag), Piaçaguera 

(Usiminas 1 e Ultrafertil) e Santos (ADM, Coperçucar, Cosan, L. Dreyfus, CBA, 

Ecoporto, Teval e Votorantim), voltados à movimentação de grãos agrícolas, 

farelo, açúcar, celulose, siderúrgicos, veículos, enxofre, potássio, minério de ferro  

e carga geral conteinerizada;

• em Cubatão, o TIPS, especializado em produtos siderúrgicos da Usiminas;

• os terminais de Santo André (Holcim) e Utinga (Usiminas 2), com 

movimentação de cimento e siderúrgicos;

• os terminais localizados em Manoel Feio e Pinheirinho, especializados em 

produtos siderúrgicos e contêineres cheios e vazios;

• o TMI Tora, em Itaquaquecetuba, focado principalmente em siderúrgicos;

• os terminais de contêineres TIJU (em Jundiaí) e CRAGEA (em São José dos 

Campos).
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No estado do Rio se destacam:

• os terminais do Arará (CSN, Tupi, Triunfo, Tora e MultiRio), situados no 

porto carioca e especializados em produtos siderúrgicos, gusa, cimento e 

contêineres cheios e vazios;

• junto ao porto de Itaguaí, o Sepetiba TECON (destinado a contêineres), o 

terminal da Gerdau (gusa), o terminal MRS/Sepetiba (minério de ferro), os 

terminais de Brisamar (siderúrgicos, coque, químicos e minério de ferro) e o 

porto Sudeste (minério de ferro);

• também em Itaguaí, os terminais da Siderúrgica do Atlântico, com 

movimentações de produtos siderúrgicos, gusa, minério de ferro e 

contêineres;

• no complexo portuário de Guaíba, outro grande terminal de minério de 

ferro (FGB-Guaíba), com movimentação anual da ordem de 40 milhões de 

toneladas;

• o terminal São Geraldo, às margens da Via Dutra, na Baixada Fluminense, 

integrado com estação aduaneira de interior (dry port);

• os terminais localizados em Volta Redonda, voltados à movimentação de 

produtos siderúrgicos, cimento acondicionado, minério de ferro, outros 

granéis minerais e escoria;

• o Multitex Floriano (siderúrgicos), em Volta Redonda, e o terminal 

intermodal PortoVale, em Itatiaia, especializado na movimentação  

de contêineres.

Portos e terminais marítimos

As linhas férreas da MRS têm conexão direta com dois grandes complexos portu-

ários do litoral do Sudeste. O primeiro é aquele localizado no estado do Rio, com-

posto pelo porto público da cidade do Rio de Janeiro, incluindo terminais privados 

anexos ao mesmo, e pelos três portos da baia de Sepetiba, quais sejam, Guaíba, 

Itaguaí e Sudeste. O segundo é o complexo portuário da Baixada Santista. 

O porto do Rio de Janeiro compreende todas as instalações portuárias situadas 

na margem oeste da baía da Guanabara, desde o píer Mauá, inclusive, até o cais 

do Caju, perfazendo quase sete quilômetros de cais contínuo, além de vários 

terminais arrendados a particulares, dentre eles aqueles situados no Arará, antes 

referidos. Na baía de Sepetiba, a MRS possui ramais de acesso aos portos da 

Ilha Guaíba e do Sudeste, além de um acesso exclusivo aos terminais Sepetiba 

TECON, CSN Tecar e CPBS Vale, estes três integrantes do porto de Itaguaí.

Na Baixada Santista, a MRS possui acesso direto às duas margens do porto de 

Santos (à direita, situada no município de Santos, e à esquerda, no do Guarujá), 

bem como ao porto próprio da Usiminas, em Cubatão.

Principais estações e pátios de carga e descarga

Posicionados ao longo das linhas da MRS destacam-se, por sua relevância ope-

racional, as seguintes estações e pátios de carga e descarga, discriminados por 

estados:

• Minas Gerais: Barreiro, Carlos Newlands, Casa de Pedra, Cel. J. C. Guedes, Dr. 

J. Murtinho, Itutinga, Otávio Dapieve, Pires, Sarzedo, Paraibuna e Viga;

• Rio de Janeiro: Arará (acesso ao porto do Rio de Janeiro), Baía de Sepetiba 

(acesso ao porto de Itaguaí), Barão de Angra, Barbará, Brisamar (acesso ao 

porto Sudeste), Guaíba (acesso ao porto de Ilha Guaíba), Itaguaí, Itatiaia, 

Porto Sudeste (acesso ao porto de mesmo nome), Saudade, Siderúrgica do 

Atlântico e Volta Redonda;

• São Paulo: Água Branca, Barnabé e Conceiçãozinha (ambas dão acesso ao 

porto de Santos), Cruzeiro, Engo. São Paulo, Estação TUF, Ipiranga e Lapa, 

Manoel Feio, Mogi das Cruzes, Piaçaguera, Pinheirinho, Santo André, Santos 
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(acesso ao porto de igual nome), São José dos Campos, Taubaté, Usiminas 

e Utinga.

Oficinas de manutenção

A MRS Logística S.A. dispõe em sua área de atuação de uma rede de oficinas 

de manutenção e reparos de locomotivas e vagões. As mais relevantes são as 

oficinas do complexo do Horto Florestal, em Belo Horizonte, e a oficina do pátio 

P1-7, em Jeceaba (MG), ambas em Minas Gerais. O complexo industrial do Horto 

Florestal compreende três grandes oficinas: i) de manutenção pesada de loco-

motivas (com duas divisões: de recuperação de componentes mecânicos e de 

componentes elétricos); ii) de revisão pesada de vagões; e iii) de recuperação 

de componentes de vagões. A oficina junto ao pátio P1-07 da Ferrovia do Aço, 

nos arredores de Jeceaba, é especializada em inspeções e manutenção corretiva 

de locomotivas.

Oficinas especializadas em serviços de manutenção de menor porte em lo-

comotivas estão localizadas em Barra do Piraí (RJ), Cachoeira Paulista (SP), 

Jundiaí (SP) e Raiz da Serra (SP). Especializadas em vagões são as instalações 

situadas em Barão de Angra, no município de Paraíba do Sul (RJ), e em Con-

selheiro Lafaiete (MG), sendo esta uma oficina de torno de rodas de vagões. 

Em Barra do Piraí se localiza também o estaleiro de solda de trilhos da MRS.

Centro de Controle Operacional

O Centro de Controle Operacional, localizado em Juiz de Fora (MG), monitora em 

tempo real, no tocante à segurança e produtividade, todos os fluxos de cargas 

que circulam na rede operada pela MRS. Devido à necessidade de controle inin-

terrupto dos ativos empenhados, seu funcionamento ocorre em regime continu-

ado de 24 horas / 7 dias da semana.

No CCO da MRS encontra-se em operação o CBTC (Communication Based Train 

Control), um sistema de controle e monitoramento do movimento dos trens 

através de rede dedicada de comunicação interligada com a sinalização de 

campo. Ele permite o tráfego de trens em menores intervalos de tempo em 

função do preciso monitoramento eletrônico, permitindo à MRS ampliar sua 

capacidade de transporte de cargas e garantir a segurança das composições. 

Ademais, há significativos ganhos de eficiência operacional com a redução 

da necessidade de comunicação por voz.

3.2.2.3 Estrada de Ferro Vitória a Minas (Grupo Vale S.A.)

Origem e perfil da concessionária

Em 30 de junho de 1997 foi concedido à então Companhia Vale do Rio Doce – 

CVRD, hoje simplesmente Vale S.A., o direito de exploração e desenvolvimento 

do serviço público de transporte ferroviário de cargas e de passageiros na Estrada 

de Ferro Vitória a Minas (EFVM), por meio de contrato firmado com a União. Este 

decorreu da licitação, sob a modalidade de leilão, para desestatização da antiga 

CVRD. O início da operação dos serviços ferroviários deu-se em 1º de julho de 

1997. O prazo inicial da concessão, de 30 anos, foi prorrogado em 18 de dezem-

bro de 2020, por meio do 3º Termo Aditivo, até o ano de 2057, nos termos da 

legislação vigente.

A área geográfica de atuação da EFVM concentra-se em partes dos estados de 

Minas Gerais e do Espírito Santo.

O quadro de pessoal da EFVM em 2020 era composto por cerca de 4,5 mil em-

pregados (diretos e terceirizados).

A frota de material rodante é composta por 307 locomotivas e 19.645 vagões 

em operação (dados de 2019).
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Controle da EFVM

A EFVM não é uma entidade jurídica independente, sendo totalmente controlada 

pela empresa Vale S.A., que é detentora da concessão dos serviços ferroviários. 

Seus registros contábeis são oriundos dos sistemas integrados corporativos da 

Vale S.A., por meio dos centros de lucros e custos da operação da EFVM. 

Especificidades operacionais e conexões com outras concessioná-
rias

A extensão total das linhas operadas pela EFVM é de 889 quilômetros, estando 

72,7% destes localizados em Minas Gerais, em bitola métrica. Os intercâmbios 

com linhas de outras concessionárias ocorrem nos seguintes pátios/estações:

• em Capitão Eduardo (MG), Engenheiro Lafaiete Bandeira (MG), Pedreira Rio 

das Velhas (MG) e Pedro Nolasco (ES), com a FCA;

• em Ouro Branco (MG), com a MRS.

Operações de transporte de cargas em linhas da concessionária FCA são feitas pela 

EFVM com base na prerrogativa do tráfego mútuo, previsto na regulação setorial, 

principalmente para acesso à região industrial da Grande BH, ao Triângulo Mineiro 

e Goiás/DF, bem como à região de Campinas/Paulínia, em São Paulo. 

O trem de passageiros da EFVM circula em pequena extensão de linha da FCA por 

meio da prerrogativa do "direito de passagem".

A EFVM tem sido substancialmente utilizada para o escoamento dos minérios 

extraídos e beneficiados pela Vale S.A., provenientes de suas próprias jazidas. 

Ela também realiza operações de transporte de minério de ferro, pelotas e 

outras cargas para terceiros (cerca de 60 tipos de mercadorias, dentre elas, 

produtos siderúrgicos, carvão mineral, ferro gusa, coque, cimento, calcário, 

combustíveis, grãos agrícolas, fertilizantes, granitos, veículos), além do trans-

porte de passageiros.

Para o transporte ferroviário de passageiros, a EFVM aloca dois trens diários entre 

as regiões metropolitanas de Belo Horizonte e Vitória. Ou seja, todos os dias, às 

7h, um trem parte de Cariacica, na Grande Vitória, e chega ao centro de Belo Ho-

rizonte, por volta de 20h10; no sentido inverso, um trem parte da capital mineira 

às 7h30 e encerra a viagem às 20h30. Há também um trem adicional que faz o 

percurso entre as cidades de Itabira e Nova Era, ambas em Minas Gerais. Esses 

serviços são utilizados anualmente por cerca de 1 milhão de pessoas.

Instalações logísticas mais relevantes da EFVM

Como toda grande empresa de transporte ferroviário, a Estrada de Ferro Vitória 

a Minas opera uma ampla e diversificada rede logística composta por terminais 

intermodais, estações e pátios de carga e descarga, terminais portuários, oficinas 

de reparos e manutenção, além do centro de controle operacional e, evidente-

mente, de suas linhas e ramais ferroviários.

Grandes terminais destinados à movimentação de minério de  
ferro

No Quadrilátero Ferrífero de Minas Gerais, os embarques de grandes volumes de 

minério de ferro nas linhas e ramais da EFVM são feitos em diversos terminais 

da própria Vale S.A., visando sempre a maximização da capacidade e eficiência 

destas operações ferroviárias. Os principais são os terminais de Alegria e Fazen-

dão, em Mariana; de Bicas, em Rio Piracicaba; do Brucutu, em Barão de Cocais; 

da Conceição e de João Paulo, em Itabira; de Fábrica (este para embarque de 

minério de ferro em pelotas), Fábrica Muro e Timbopeba, em Ouro Preto; e de 

Gongo Soco, em Caeté. Juntos, esses terminais movimentam anualmente cerca 

de 100 milhões de toneladas de cargas.

No Complexo de Tubarão, em Vitória (ES), a EFVM realiza em terminal especiali-

zado da própria Vale S.A. suas megaoperações de desembarque do minério de 

ferro destinado à exportação. A Vitória a Minas também desembarca minério 

de ferro no terminal próprio da Arcelor Mittal, em Praia Mole, para consumo na 
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antiga Siderúrgica de Tubarão, e faz embarques deste insumo no terminal de 

Linha da Maré. 

Outros importantes terminais especializados em minério de ferro são os da Ape-

ram, situado em Timóteo (MG) – com embarques de pelotas e embarques/

desembarques de minério para consumo no mercado interno; CBFJ, em Piraque-

açu (ES) - embarques/desembarques para mercado interno;  Gerdau, em Ouro 

Branco (MG) - desembarques de pelotas; Montemar/Funil, em Ouro Preto (MG) 

- embarques para mercado interno; PATRAG 1 e PATRAG 2, em Ouro Branco (MG) 

- embarques e desembarques para mercado interno; e o terminal da Usiminas, 

junto à estação Intendente Câmara, em Ipatinga (MG) - desembarques de pelo-

tas e também de minério para mercado interno.  

Outros grandes terminais operados pela EFVM

Destacam-se, ainda, na EFVM, os seguintes terminais com gran-

des movimentações de outras cargas que não o minério de fer-

ro, discriminados em seguida segundo os pátios ferroviários aos quais  

estão associados:

• Aracruz (ES) - inclui os terminais da Fibria (antiga Aracruz Celulose), Portocel 

1 e Portocel 2, todos com operações de desembarque, o primeiro de toras 

de madeira, o segundo de celulose e o terceiro de produtos siderúrgicos 

(fio-máquina);

• Desembargador Drummond (MG) - terminal da Cenibra para embarque de 

toras de madeira;

• Engenheiro Costa Lacerda (MG) - outro terminal da Cenibra para carregamento 

de toras de madeira;

• Frederico Sellow, em Belo Oriente (MG) - com dois terminais da Cenibra, um 

destinado ao embarque de celulose e o outro ao desembarque de toras de 

madeira;

• Governador Valadares (MG) - com os terminais da Lafarge e Mizu, ambos 

para desembarque de cimento; São Geraldo 1 e São Geraldo 2, o primeiro 

com embarques de granitos e o segundo com desembarques de siderúrgicos 

(fio-máquina); além do terminal Ypiranga/Esso, para descarga de gasolina 

e óleo diesel;

• Ouro Branco (MG) - além dos terminais de movimentação de minério de 

ferro, antes citados, inclui dois terminais da Gerdau, para embarque de 

produtos siderúrgicos e desembarque de carvão mineral, além do PATRAG 3, 

com operações de descarga de antracito (uma variedade compacta e dura do 

mineral carvão, com alto teor de carbono, alto poder calorífico e totalmente livre 

de impurezas);

• Pedro Nolasco, em Cariacica (ES) - um amplo conjunto de terminais, 

incluindo o da CODESA, voltado ao embarque de trigo; os terminais Granasa 

Esplanada e Granasa Km 1, ambos para desembarque de granitos; Multilift, 

especializado em desembarque de concentrado de cobre; Oiltanking, para 

embarques de gasolina; Pedreira Brasil e TCG, ambos com desembarques de 

granitos; Santana, para carregamento de coque siderúrgico; e o terminal da 

Tora Logística, especializado no embarque de produtos siderúrgicos;

• Tubarão, em Vitória (ES) - além das instalações destinadas à movimentação 

de minério de ferro, já apresentadas, abrange um complexo mais amplo de 

terminais voltados a diferentes tipos de cargas, incluindo: o terminal AMT, 

destinado ao embarque de produtos siderúrgicos; Área G, para embarques 

de antracito; Coqueria Sol, com embarques de coque siderúrgico; Multitex, 

especializado no desembarque de contêineres cheios de 20 pés; Petrobrás, 

para desembarque de óleo combustível; SILO, voltado ao embarque de carvão 

mineral; TPD 3, especializado na descarga de granéis sólidos agrícolas; TPD 

4, para embarques de cloreto de potássio; e TPS, para desembarques de 

produtos siderúrgicos. 
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Portos e terminais marítimos

As linhas da EFVM possuem conexões diretas com três portos marítimos do litoral 

capixaba, quais sejam: Vitória, Tubarão e Barra do Riacho.

O Porto Público de Vitória, localizado nos municípios da Capital e de Vila Velha 

e pertencente à CODESA, compreende os cais de Paul, Comercial e de Capuaba, 

os terminais de Vila Velha, Peiú, Flexibras e TGL, além da Cia. Portuária de Vila 

Velha. Apenas o cais Comercial, situado na área central de Vitória, não dispõe 

hoje de acesso ferroviário.    

Localizado próximo ao Porto de Vitória, o complexo portuário de Tubarão, com 

amplo acesso pela EFVM, ocupa uma área de 18 km2 e compreende quatro gran-

des conjuntos de instalações logísticas: de Minério de Ferro, da própria Vale 

S.A.; de Praia Mole, voltada principalmente aos produtos e insumos do setor 

siderúrgico; de Produtos Diversos, com destaque para o seu sistema integrado 

de recepção, manuseio e armazenagem de grãos e fertilizantes; e de Granéis 

Líquidos, especializado em derivados do petróleo. Atualmente, Tubarão recebe 

cerca de 1.100 navios por ano, entre eles os maiores mineraleiros do mundo, os 

Valemax, com capacidade para 400 mil toneladas. 

O ramal de Aracruz da EFVM possibilita o acesso ferroviário ao porto público de 

Barra do Riacho, onde se localiza o terminal privado de Portocel, especializado 

em movimentações de celulose.

Principais estações e pátios de carga e descarga

Distribuídas entre a linha tronco e ramais da EFVM destacam-se, dentre outros, 

as seguintes estações e pátios de carga e descarga, discriminadas por unidade 

federativa:

• Espírito Santo: Aracruz, no Km 47,0 do ramal Piraqueaçu/Aracruz; Pedro Nolasco, 

marco inicial da linha tronco da EFVM, no município de Cariacica; Piraqueaçu, no 

Km 0,0 do ramal Piraqueaçu/Aracruz; Tubarão, na ponta do ramal de igual nome, 

em Vitória; Vitória-Porto Velho, no município de Vila Velha. 

• Minas Gerais: Alegria, Bicas, Fazendão, Fábrica, Funil, João Monlevade 

e Timbopeba, no ramal de Fábrica; Capitão Eduardo, em Santa Luzia (na 

RMBH); Conceição e João Paulo, em ramais localizados no município de 

Itabira; Brucutu (em Barão de Cocais), Engo. Costa Lacerda (em Catas Altas) 

e Pedreira Rio das Velhas (em Sabará), no ramal Costa Lacerda/Pedreira 

Rio das Velhas; e Desembargador Drummond (em Nova Era), Intendente 

Câmara (em Ipatinga), Frederico Selow (em Belo Oriente) e Governador 

Valadares, na linha tronco Porto Velho/Itabira.    

Oficinas de manutenção

Como dito antes, oficinas e postos de manutenção são instalações de caráter 

industrial de grande importante para operadoras ferroviárias, por concentrarem 

os serviços de reparos preventivos e corretivos do material rodante (locomotivas 

e vagões, essencialmente) e também de equipamentos da via.

A EFVM possui duas grandes oficinas de manutenção, localizadas no Espírito Santo. 

A de Tubarão, em Vitória, é especializada na manutenção corretiva, preventiva e 

preventiva geral de locomotivas e vagões, enquanto a oficina de Itacibá, junto à 

estação de Pedro Nolasco (no município de Cariacica), está dedicada exclusivamente 

à manutenção corretiva, preventiva e preventiva geral de vagões.

Ademais, dispõe a EFVM de oito postos de manutenção de material rodante, 

instalações de menor porte, sendo sete localizados em Minas Gerais e um em 

território capixaba. O posto de Desembargador Drummond (Nova Era) dedica-se 

à manutenção corretiva/preventiva de locomotivas e corretiva de vagões. Os 

demais – Conceição (Itabira), Costa Lacerda (Catas Altas), Frederico Sellow (Belo 

Oriente), Governador Valadares, Intendente Câmara (Ipatinga), Ouro Branco e 

Piraqueaçu (este último é o único situado no Espírito Santo), dedicam-se à ma-

nutenção corretiva de vagões.
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As oficinas de manutenção de equipamentos de via estão localizadas em Porto 

Velho (município de Cariacica), Governador Valadares e Desembargador Drum-

mond (município de Nova Era). 

Centro de Controle Operacional

O Centro de Controle Operacional da EFVM está localizado no complexo de Tu-

barão, em Vitória (ES). Nesta instalação estão concentrados os painéis óticos e 

computadores do controle de tráfego centralizado (CTC), que reúnem dados e 

informações gerados em tempo real acerca de todas as operações que ocorrem 

ao longo da linha tronco e seus ramais. Permitem, assim, aos gestores da EFVM 

acompanhar e controlar diuturnamente a circulação dos trens pela ferrovia e 

outros ativos relevantes. Controla, também, os diversos sistemas de segurança 

do tráfego na ferrovia.

3.2.2.4 RUMO Malha Central 

A Ferrovia Norte-Sul (FNS), identificada como EF-151 no Sistema Nacional de 

Viação, constitui uma linha férrea em bitola larga, com sentido longitudinal no 

território brasileiro e extensão de 2.260 quilômetros já implantados. 

Atualmente, a FNS se desenvolve de Açailândia (MA), onde se conecta com a 

Estrada de Ferro Carajás (do Grupo Vale S.A.), até Estrela d’Oeste (SP), ponto de 

conexão com a Malha Paulista S.A. (do Grupo Rumo). A construção, uso e gozo 

da EF-151 são de titularidade da empresa pública VALEC Engenharia, Construções 

e Ferrovias S.A.

O trecho da FNS que se estende de Açailândia (MA) a Porto Nacional (TO), com 

744,5 km de extensão, está subconcedido, desde 2007, à Ferrovia Norte Sul S.A., 

empresa controlada pela holding VLI Multimodal S.A. Constitui importante rota 

de exportação de cargas das regiões Centro-Oeste e Nordeste do país, por per-

mitir acesso ferroviário ao terminal marítimo de Ponta da Madeira e ao porto do 

Itaqui, ambos em São Luís (MA)

Por outro lado, a Rumo Malha Central S.A., empresa estabelecida em São Paulo (SP), 

integrante do Grupo Rumo, obteve, em leilão realizado em 28 de março de 2019, a 

subconcessão para prestação do serviço público de transporte ferroviário de cargas, 

associado à exploração da infraestrutura da malha ferroviária da FNS, entre Porto 

Nacional (TO) e Estrela D'Oeste (SP). O contrato de subconcessão foi celebrado em 

31 de junho de 2019, com prazo de 30 anos.

A malha ferroviária subconcedida à empresa Rumo Malha Central S.A. possui 

extensão total de 1.537 quilômetros e se divide em dois tramos:

O primeiro, compreendido entre Porto Nacional (TO) e Anápolis (GO), intitula-se 

Tramo Central, com 855 km de extensão, e já se encontra em operação, com 

movimentações de pequenos volumes de cargas feitas, até então, pela VALEC.

O segundo é o tramo compreendido entre os municípios de Ouro Verde de Goiás 

(GO) e Estrela d´Oeste (SP), chamado de Tramo Sul, com 682 km, já com 95% 

das obras concluídas, também pela VALEC, e com finalização por conta da sub-

concessionária.

A conexão do segundo tramo da Rumo Malha Central, em Estrela do Oeste (SP), 

com a Malha Paulista, também da Rumo, permite que as cargas nele transporta-

das alcancem o porto de Santos (SP).

Este tramo da RUMO Malha Central S.A. adentra o território de Minas Gerais no 

município de Santa Vitória, depois de cruzar o rio Paranaíba, mais precisamente 

no distrito de Chaveslândia, que se localiza próximo à barragem de São Simão. 

Sua extensão em Minas Gerais é da ordem de 93 quilômetros. Os municípios 

mineiros diretamente influenciados por esse segundo tramo são os de Santa 

Vitória, União de Minas e Iturama. A partir deste último município, a FNS cruza 

o rio Grande e passa a se desenvolver em território paulista, até o município de 

Estrela d’Oeste.
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3.2.3 Renovação antecipada dos contratos de 
concessão de ferrovias
A Lei no. 13.448, de 5 de junho de 2017, estabeleceu diretrizes e condições para 

a prorrogação e a relicitação de contratos de parceria entre a administração pú-

blica federal e setor privado nos setores rodoviário, ferroviário e aeroportuário. 

Os ditames da referida Lei no. 13.448 aplicam-se apenas a empreendimento 

público prévia e especificamente qualificado para esse fim no Programa de Par-

cerias de Investimentos (PPI).

Ademais, a Lei n o. 10.233 estabelece clara distinção entre a simples “prorro-

gação contratual” e a chamada “prorrogação antecipada”. A primeira trata da 

“alteração do prazo de vigência do contrato de parceria, expressamente admitida 

no respectivo edital ou no instrumento contratual original, realizada a critério do 

órgão ou da entidade competente e de comum acordo com o contratado, em 

razão do término da vigência do ajuste” (inciso I do Art. 4º.). 

Por “prorrogação antecipada” entende-se a “alteração do prazo de vigência do 

contrato de parceria, quando expressamente admitida a prorrogação contratual 

no respectivo edital ou no instrumento contratual original, realizada a critério 

do órgão ou da entidade competente e de comum acordo com o contratado, 

produzindo efeitos antes do término da vigência do ajuste” (inciso II do mesmo 

artigo).

Ambas as modalidades de prorrogação previstas na referida lei “poderão ocorrer 

por provocação de qualquer uma das partes do contrato de parceria e estarão 

sujeitas à discricionariedade do órgão ou da entidade competente”, conforme 

o § 1º. do Art. 5º. Já o § 2º. do mesmo artigo estabelece que “exceto quando 

houver disposição contratual em contrário, o pedido de prorrogação contratual 

deverá ser manifestado formalmente ao órgão ou à entidade competente com 

antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) meses, contados do término do 

contrato originalmente firmado”.

No setor ferroviário, duas concessões de ferrovias federais são atualmente pas-

síveis de prorrogação antecipada: MRS Logística S/A (MRS) e Ferrovia Centro-

-Atlântica S/A. A E. F. Carajas, a EFVM e a RUMO-MP já celebraram contratos de 

prorrogação antecipada com a União.

Em regra, os contratos de concessão têm prazo de vigência de trinta anos, pror-

rogáveis por igual período. A maioria dos contratos se encontra entre 50% a 90% 

do prazo originalmente estipulado, restando entre 5 a 12 anos para a sua con-

clusão. Com a renovação antecipada, seriam acrescidos trinta anos ao período 

previsto nos contratos em vigência.

Os benefícios esperados, com as possíveis prorrogações antecipadas dos contra-

tos vigentes das ferrovias concedidas, por mais 30 anos, são a obrigatoriedade 

de investimentos adicionais pactuados com a Agência Nacional de Transportes 

Terrestres (ANTT) e que só seriam executados, em regra, após 2027. Com efeito, 

pressupões que grande parte do valor da outorga poderá ser direcionada para 

investimentos de interesse público, uma obrigação das concessionárias, podendo 

ser tanto em sua própria rede quanto em novas intervenções no sistema ferro-

viário nacional (“investimento cruzado”).

3.3 Multimodalidade nos transportes
O Plano Estratégico Ferroviário de Minas Gerais não considera o modal de ferrovias 

como estanque e isolado de toda a dinâmica de operações dos outros modais, 

assim como de toda a integração logística no Estado, tanto para cargas quanto para 

passageiros. Nesse plano e especificamente nesse capítulo, a logística de cargas 

tem um enfoque maior no que tange à abordagem sobre a multimodalidade, 

devido ao fato de Minas Gerais não possuir uma significativa rede de ferrovias 

de transporte de passageiros na longa distância (restringindo-se somente à atual 

linha Vitória-Minas). Por outro lado, os ramais ferroviários na Região Metropolitana 

de Belo Horizonte se restringem ao Trem Metropolitano, cuja integração com o 



136  PEF – Plano Estratégico Ferroviário de Minas Gerais

transporte por ônibus não faz parte do escopo do PEF Minas. Finalmente, os trens 

turísticos apresentam operações isoladas e sem planejamento desenhado para 

integração com outros modais.

Dessa maneira, as próximas sessões apresentam discussões sobre a abrangên-

cia multimodal do PEF Minas, com maior ênfase para as cargas. Não obstante, 

reitera-se diversas considerações sobre integração multimodal em ramais para 

passageiros, mas nos capítulos específicos desse Plano. 

3.3.1 O contexto mundial das cadeias de 
suprimento e seus reflexos na logística interna
Os fluxos mundiais de comércio possuem características que se renovam perma-

nentemente na busca de eficiências que garantam competitividade sustentada 

para todos os elementos das cadeias produtivas. Na história recente do comércio 

entre as nações, tais fluxos têm demandado arquiteturas logísticas de propor-

ções jamais vistas. Isso porque o transporte de mercadorias e serviços precisa 

estar concatenado com os volumes do produto mundial bruto que, a não ser 

em períodos curtos, apresenta taxas de crescimento contínuo, e com o Brasil, 

incluindo o estado de Minas Gerais, ocupando uma posição de destaque; prin-

cipalmente pelo seu potencial no setor de commodities e também em outras 

cadeias que se encontram em plena evolução.

Nesse contexto, os desafios logísticos se mostram maiores à medida que o cres-

cimento médio anual do produto mundial bruto, puxado em seu núcleo pelos 

países industriais maduros e pelas nações emergentes, se mostra como uma 

tendência, apesar de rupturas conjunturais que trazem um freio temporário a 

esta tendência. Não obstante, na retomada da economia mundial, e se os pa-

râmetros de 2019 voltarem à tona, aponta-se para, na eventualidade de um 

crescimento sustentado por um período de dez anos, uma evolução de US$22 

trilhões, o que equivale a cerca de duas economias dos Estados Unidos. Nessa 

faixa de adições, o mundo verá em 2035 um acréscimo de US$36 trilhões, o que 

equivale à soma da produção atual de todos os países que compõem o Nafta 

(Tratado Norte-Americano de Livre Comércio, em inglês: North American Free 

Trade), a União Europeia e mais algumas nações do Sudeste da Ásia e América 

Latina, inclusive o Brasil.

No campo das movimentações globais, esses valores são transferidos e associa-

dos a fluxos mundiais de comércio de magnitudes incomparáveis na história da 

humanidade. Os movimentos não se restringem às transferências internas, mas, 

sobretudo, às trocas mundiais que hoje superam um terço do produto mundial 

bruto, e que em 2025 poderão alcançar 55% do produto global. Assim, os fun-

damentos do jogo internacional de comércio exigem uma preparação planejada, 

onde dois desafios se apresentam como permanentes ameaçadas às vantagens 

competitivas dos países.

Primeiro, mercados mundiais não são homogêneos, e o sucesso está na oferta de 

acordo com demandas formadas a partir de variáveis locais que, muitas vezes, não 

mais se limitam somente ao campo da qualidade e dos preços competitivos, mas 

sim nos diferenciais de colocação dos produtos e dos serviços de forma a se reduzir 

os custos logísticos totais dos parceiros de comércio.

Um segundo ponto é que a inexistência de sistemas logísticos eficientes e coor-

denados pode resultar em uma elevação de custos operacionais e em tempos 

de respostas ao mercado expandidos, o que reduz a competitividade das em-

presas. Nesse sentido, as cadeias mundiais de suprimento demandam sistemas 

logísticos que potencializem o posicionamento geoestratégico, ultrapassando o 

efeito periférico da logística doméstica. Nestes sistemas, a liderança é entregue 

aos países que possuem uma estrutura de planejamento, regulamentação e in-

vestimentos que efetiva uma rede estratégica de logística, a partir dos centros 

de produção com adição permanente de valor na direção dos mercados consu-

midores.
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A questão da coordenação das cadeias de suprimento se inicia na logística inter-

na, ou seja, nos fluxos que levam produtos e serviços ao longo das estruturas de 

transformação e de movimentação localizadas no território nacional (Figura 13). 

Ser eficiente em logística nos mercados globais é ter eficiência já nos mercados 

domésticos, uma vez que os movimentos internacionais não se formam, tanto 

em custos quanto em níveis de serviço, a partir dos pontos de embarque maríti-

mos ou aeroportuários, mas a partir dos centros de produção que, em geral, se 

localizam em regiões distantes e que dependem de eficientes fluxos logísticos 

internos.

A demanda por uma logística doméstica eficaz tem como fatores principais: a 

movimentação de produtos de baixo valor agregado e peso bruto alto associada 

a economias de escala e de distância, a tendência de crescimento nas variedades 

e nos ciclos de vida menores dos produtos, principalmente aqueles de alto valor 

adicionado, as necessidades crescentes de presenças em mercados diversos, e o 

aumento na complexidade dos canais de distribuição apoiada por infraestruturas 

físicas integradas de transportes. Não se pode mais ignorar que a logística interna 

é fator primordial na preparação das nações para conviver com os processos de 

consolidação dos sistemas produtivos, sobretudo para o controle das grandes re-

servas estratégicas de suprimento global.

Fonte: Paulo Resende (2020)

Figura 13 - A Eficiência Internacional Formada a Partir de Eficiência Doméstica

3.3.2 A logística interna e suas correlações com a 
efi ciência dos sistemas de transporte
Os desafios mundiais levam à necessidade de uma logística interna estruturada 

e composta de investimentos inteligentes. No caso do Brasil, e sobretudo em 

Minas Gerais, as soluções logísticas passam necessariamente por uma política de 

priorização de intervenções. Obviamente, um planejamento de longo prazo, com 

características integradoras de eixos econômicos, pode e tem que acontecer, 

concomitante às intervenções de emergência. E a priorização de investimentos 

deve se assentar em cinco vetores principais:

• A racionalização da atividade logística nas diversas regiões, com ordenamento 

do território a partir dos potenciais de produção e consumo;

• O fomento à multimodalidade, com o aproveitando máximo das vantagens 

de cada modal de transporte, valorizando as estruturas e redes atuais;
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• A promoção de ganhos socioambientais, com a utilização das vantagens 

microrregionais e com redução dos impactos na emissão de poluentes;

• A busca permanente do desenvolvimento econômico regional, com geração 

de empregos e de criação de riqueza;

• O aumento da competitividade das empresas e das regiões, onde o 

transporte sai de uma condição periférica para se constituir em elemento 

fundamental de manutenção da competitividade sustentada no longo prazo.

Portanto, no ambiente da estruturação da logística interna, os planos estratégicos 

de transportes têm que estar compreendidos a partir de três conjuntos básicos: o 

sistema de transportes, o sistema de atividades econômicas e a circulação den-

tro do sistema de transportes, que se vê definida pela matriz de origem-destino 

das cargas, pelos vetores de direção e pelos volumes de tráfego. De maneira 

geral, esses conjuntos básicos da logística devem se materializar de forma inte-

grada e com todas as características de suprimento e de escoamento moldadas 

para que o transporte e suas redes multimodais não se constituam em fator 

negativo para a redução nos níveis de serviço e da competitividade dos países e 

de suas regiões (vide Figura 14).

Fonte: Paulo Resende (2020)

Figura 14 - Sistema Triangular de Conjuntos Básicos da Logística de Transportes

A partir do estudo da dinâmica entre os sistemas de transportes, o sistema de 

atividades e a circulação, criam-se cenários que ajudam os projetos e investi-

mentos em infraestrutura a fazerem sentido. Ou seja, evita-se o planejamento a 

partir de portfólios de projetos preconcebidos, buscando-se ressonância ou justi-

ficativa para os mesmos em demandas especulativas. O conceito aqui defendido 

e utilizado para o Plano Estratégico Ferroviário de Minas Gerais, principalmente 

no que tange à integração multimodal, é que demandas consolidadas, reprimi-

das ou garantidas no futuro necessitam de respostas em projetos e investimen-

tos. Por outro lado, reconhece-se que projetos estruturados e formatados no 

sentido da criação de demanda (i.e., oferta de infraestrutura como indutora do 

crescimento) também são absolutamente necessários, sobretudo para dinami-

zarem as relações entre os citados três conjuntos básicos da logística interna. 

A  eficiência e a produtividade da circulação serão impostas pelos sistemas de 

transportes e de atividades que formarão a cadeia logística de movimentação.  De 

uma forma dinâmica, e no contexto espacial, a circulação de produtos provocará 

mudanças no sistema de atividades, a partir do momento em que os níveis de ser-

viço se modificam e a quantidade de recursos consumidos se expande.  Finalmen-

te, esse ciclo dinâmico é fechado com as necessidades de aumento de capacidade 

e de eficiência produtiva no sistema de transportes, advindas das demandas de 

circulação resultantes do incremento no sistema de atividades.  Nesse contexto, 

a situação do estado de Minas Gerais em relação à sua eficiência logística precisa 

de cuidados imediatos e investimentos volumosos, por certo com prioridades que 

reflitam as demandas e as necessidades reais das empresas e das regiões.

Acontece que a falta de investimentos em infraestrutura de transportes no 

Brasil e, por consequência, em Minas Gerais, está localizada, em sua essência, 

na dependência histórica do orçamento público, cujo conceito foi vendido à 

sociedade brasileira durante toda a sua história como uma responsabilidade 

inalienável dos governos. Mas, além da inerente volatilidade orçamentária e 

das ingerências políticas, o Brasil e seus estados não possuem nível de pou-
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pança suficiente para acompanhar o volume de demanda por infraestrutura de 

transportes.

Se a poupança total de uma nação equivale à soma da poupança interna e a 

externa, existem duas maneiras de se garantir o volume necessário de investi-

mentos. Primeiro, se o País apresenta uma grande taxa de poupança interna; o 

que não é o caso do Brasil e de Minas, já que o governo não consegue poupar 

e a poupança das famílias é baixa. Segundo, é que o Brasil e o Estado de Minas 

Gerais teriam que gerar déficits nas transações correntes do balanço de paga-

mentos, devido à resistência de credores em relação ao financiamento de longo 

prazo para um país deficitário. Portanto, reduzir a dependência do orçamento 

público é fator decisivo para o aumento nas taxas de investimentos em infraes-

trutura de transportes. Isso significa que a necessidade de transferência de ativos 

para a gestão da iniciativa privada é fundamental. 

Mesmo considerando o investimento privado, é preciso enfatizar que a socieda-

de brasileira não deve abrir mão de concessões que garantam:

• Investimentos em projetos logísticos que mirem a geração de riquezas, 

para que as regiões servidas por rodovias, hidrovias e ferrovias não 

sirvam de meros locais de passagem (também conhecido como  

“efeito túnel”);

• Promoção da adição de valor e renda para todos os stakeholders direta ou 

indiretamente afetados pelos meios de transportes;

• Finalmente, uma política de descentralização de recursos na direção do 

fortalecimento do pacto federativo com total integração União-Estados  

e Municípios.

O investimento planejado em infraestrutura de transportes é de importância 

fundamental, pois serve de base para as demais atividades da economia, o 

que resulta em aumento sistêmico nos níveis de produtividade. A título de 

exemplo e conforme colocado pelo Prof Raul Velloso em seu livro “Investi-

mento em Infraestrutura no Brasil: continuar investindo apesar do ajuste”:

“Uma melhor malha de transportes permite que um país aloque melhor seus 

recursos geograficamente, aproveitando as vantagens comparativas. Muitas 

vezes, um bem deixa de ser produzido nos locais que oferecem menor custo 

de produção porque o custo dos transportes e logística pode eliminar todo o 

diferencial.”

O caminho para o crescimento do investimento em infraestrutura de transportes 

no Brasil passa necessariamente pelo setor privado. As palavras do Prof Cláu-

dio Frischtak, no documento “O Programa de Aceleração do Crescimento: uma 

avaliação preliminar do seu desempenho e impacto econômico”, não deixam 

dúvidas em relação à presença da iniciativa privada:

“O Estado tem papel essencial em assegurar a provisão de serviços de infra-

estrutura, com qualidade e a preços competitivos. Garantir a oferta desse bem 

público é uma função legítima do Estado. Porém não necessariamente toman-

do à frente dos investimentos. Estes podem – e devem – ser liderados pelo 

setor privado não apenas na execução como crescentemente no seu finan-

ciamento. Ao Estado cabe fundamentalmente o planejamento tanto sistêmico 

quanto setorial, estabelecendo prioridades e um sequenciamento inteligente 

dos investimentos; e avançar num cuidadoso desenho dos programas, obe-

decendo às restrições fiscais que se impõe ao longo do tempo; firmando uma 

regulação mais previsível, por agências com autonomia decisória e financeira. 

São essas diretrizes que no seu conjunto irão possibilitar uma execução efi-

ciente dos investimentos e consistente com o interesse público.”

Considerando todo o arcabouço de questões e conceitos previamente coloca-

dos, quando vista sob a ótica de sua correlação com sistemas de transportes, a 

logística interna passa pelo planejamento de corredores logísticos com projetos 

estruturantes de longo prazo, no contexto da multimodalidade. Mesmo que o 

plano objeto desse estudo se refira especificamente ao sistema ferroviário de 
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Minas Gerais, não se pode deixar de ter uma visão da dinâmica multimodal, 

onde, pelo lado positivo, a interação, e ,pelo lado negativo, a concorrência entre 

modais, são essenciais para o estudo da eficiência dos sistemas de transportes. 

Dessa maneira, a visão multimodal investigada nesse capítulo se justifica pelos 

seguintes pontos:

• Projetos ferroviários, em geral, possuem características de integração com 

outros modais, sobretudo devido às dificuldades inerentes desse modal no 

atendimento “porta a porta”;

• As economias de escala em transportes ferroviários são alcançadas a partir 

de composições de maior volume, o que justifica sistemas alimentadores 

com menores escalas (conceito logístico conhecido como espinha-de-peixe);

• As economias de distâncias devem ser consideradas para sistemas 

ferroviários. Isso se traduz na necessidade de implementação de ferrovias, 

em geral, capazes de diluir seus custos fixos em distâncias maiores, com 

alimentação de outros modais em distâncias menores (princípio conhecido 

como intermodalidade);

• Existem situações de concorrência entre modais que, se não levadas em 

consideração nos planos ferroviários, podem resultar em fuga de cargas 

e um modal para o outro, prejudicando a visão estratégica de corredores 

logísticos;

• Existem cargas que se alinham mais com as características operacionais de 

um determinado modal, o que demanda uma análise multimodal para que 

um sistema não se transforme em elemento predatório aos sistemas de 

movimentação, sobretudo na formação distorcida de fretes e ofertas;

• Regiões de maior abrangência territorial (como o estado de Minas Gerais) 

e com demandas mais ampliadas de cargas (diferentes tipos de cargas) 

precisam possuir opções multimodais de transportes, não se restringindo, 

em qualquer hipótese, a uma visão desintegrada dos sistemas existentes 

e futuros;

• Finalmente, um plano estratégico de ferrovias deve considerar que os 

projetos são complementares intra e inter-sistemas, e não completamente 

isolados do meio ambiente da logística ampliada.

3.3.3 Investimentos na eficiência dos sistemas 
de transportes e a necessidade de uma visão 
multimodal
Apesar do Plano Estratégico ora apresentado focar nos sistemas ferroviários, é 

mister trazer o estado de Minas Gerais para uma posição de liderança em siste-

mas logísticos do Brasil, daí a importância do encaixe das ferrovias em corredo-

res multimodais. E para que o Estado possa competir em um mundo globalizado, 

é necessária a criação de vantagens competitivas em cada região e ao longo 

das cadeias produtivas, através da adoção de eixos de desenvolvimento que 

se baseiam na lógica geoeconômica, social e ambiental, ao invés da lógica ge-

opolítica, direcionando, assim, os investimentos públicos e privados. Para isso, 

projetos de infraestrutura de transportes devem ser conduzidos com a visão de 

integração de elementos viários no sentido da garantia da competitividade, da 

criação de riquezas e do desenvolvimento social das microrregiões envolvidas.

O Estado tem que se apresentar como uma grande plataforma logística para 

o Brasil; sobretudo em relação aos principais macrofluxos internos e externos. 

Tendo como visão maior os eixos de desenvolvimento como espaços de aden-

samento econômico e melhoria social, a ideia de se investir no estado de Minas 

Gerais, no âmbito do Plano Estratégico Ferroviário PEF Minas, se apoia nos pa-

râmetros da centralização e da confluência de grandes eixos ou corredores de 

transporte, que hoje atravessam Minas Gerais. O conceito aqui defendido é a 

adição de valor pelos movimentos logísticos ao longo de algumas cadeias pro-
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dutivas. A consideração sobre o estado de Minas como macrorregião integrada 

aos movimentos nacionais e internacionais é essencial para que as decisões 

de investimentos não tenham uma visão isolacionista. Esse conceito de região 

integrada tem que fazer parte do PEF Minas, iniciando-se pela compreensão da 

influência multimodal originária de outras regiões, conforme abordado na sessão 

seguinte.

A proposta de transformação de Minas Gerais no “Estado Logístico do Brasil”, 

com a maior contribuição possível do PEF Minas, passa então a se basear nos 

seguintes princípios de eficiência:

• Coordenação e integração das cadeias de suprimentos e cadeias produtivas 

por microrregião do estado de Minas Gerais, mas não se descartando suas 

conexões com grandes eixos nacionais;

• Eficiência dos investimentos públicos e privados;

• Elaboração de estratégias adequadas para competir com outros estados e 

outros países;

• Fortalecimento dos arranjos produtivos nas diversas microrregiões, sem se 

perder a noção de integração com outros corredores logísticos nacionais;

• Adição de valor nas cadeias produtivas dentro do estado de Minas Gerais;

• Desenvolvimento social, respeitando-se os princípios básicos de respeito ao 

meio ambiente e às comunidades protegidas.

Enquanto outras regiões brasileiras buscaram ao longo das últimas décadas um 

aprimoramento dos seus sistemas físicos de transportes, o estado de Minas Ge-

rais presencia, com raras exceções, seus corredores de transportes, principal-

mente as rodovias, cada vez mais deteriorados, sem que haja agregação de 

valor dentro do Estado. E investir em Minas Gerais não significa ter que provar 

somente retorno econômico e financeiro, mas posicionamento estratégico. Uma 

visão estratégica do posicionamento de Minas destaca sua grande interface geo-

gráfica com as maiores fronteiras agrícolas do País, entre elas: o Cerrado Goiano, 

as áreas de agropecuária do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, o Oeste Baiano, 

as áreas de cultivo do Tocantins, e o escoamento das produções de insumos, ma-

térias-primas, equipamentos, embalagens e alimentos do Estado de São Paulo, 

Rio de Janeiro e Espírito Santo. Minas Gerais é também destino ou passagem de 

cargas com origem nos estados do Sul do País e outras regiões do MERCOSUL, 

em direção ao Centro-Oeste e partes do Norte e Nordeste.

Tendo como referência essa interface de Minas Gerais com os grandes movimen-

tos das maiores cadeias produtivas brasileiras, a transformação de Minas Gerais 

no “Estado Logístico do Brasil” deve contemplar:

• Os setores usuários dos principais corredores logísticos;

• Os modais de transporte e as estruturas de armazenagem com seus 

respectivos níveis de serviços;

• Os atuais movimentos na rede de transportes e como tais movimentos são 

caracterizados, principalmente considerando-se as necessidades de viagens, 

as origens e destinos de produtos e serviços;

• As necessidades de reestruturação de toda a malha viária, para que rupturas 

nos atuais movimentos não continuem sendo um grande empecilho para o 

desenvolvimento econômico da região;

• As melhorias na malha viária e de distribuição física em Minas Gerais, para 

que os impactos e aproveitamentos dessa malha ocorram da forma mais 

eficiente possível.

E os motivos pelos quais Minas Gerais necessita melhorar de maneira intensa 

sua logística de transportes são diversos, destacando-se:

• O estado de Minas Gerais possui a maior malha rodoviária federal do País. 

Portanto, sua dependência logística a essa malha é significativa. Sendo 

assim, uma estratégia de construção de corredores estaduais de alta 

eficiência é uma alternativa a ser trabalhada, principalmente se integrando 

a outros modais, sobretudo o ferroviário;
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• O setor ferroviário utiliza o estado de Minas Gerais para o transporte na 

direção dos principais complexos portuários do Espírito Santo, São Paulo e 

Rio de Janeiro. É preciso que o Estado busque ampliar a participação desse 

setor para que haja adição de valor nas cadeias produtivas mais importantes 

para a sua competitividade;

• Incentivar a integração dos sistemas operacionais das concessionárias 

ferroviárias em determinados corredores e para alguns tipos de cargas;

• O Estado deve incentivar a participação da iniciativa privada em projetos de: 

armazenagem para produtos de alto valor agregado, plataformas logísticas 

e centros de distribuição para os macromovimentos em direção ao Nordeste 

e Centro-Oeste;

• É de muita importância Minas Gerais trabalhar sempre na direção da 

integração entre todos os modais de transportes, garantindo sinergias 

positivas no contexto de sua competitividade no cenário nacional e 

internacional.

Inicia-se então, a partir da próxima sessão, uma análise de corredores multimo-

dais externos que influenciam a dinâmica dos movimentos em Minas Gerais. 

Na sequência serão investigados os movimentos internos no Estado para um 

Cenário de 2035. Essas análises não são pautadas pelas propostas de melhorias 

na malha ferroviária, que serão tratadas em outros capítulos. Portanto, o objetivo 

principal é:

“Apresentar as influências de movimentos multimodais se aproximando de Mi-

nas Gerais, partindo do pressuposto de que toda a infraestrutura do Estado será 

modificada somente por projetos que são parte do portfólio atual do Governo 

Federal (PPI, OGU, renovações rodoviárias e ferroviárias, e outros projetos já 

desenvolvidos), e quais seriam as demandas e matriz multimodais em um ce-

nário de 2035.”

Portanto, esse objetivo é um “pano de fundo”, ou uma referência, para as demais 

investigações sobre os cenários onde as propostas para o PEF Minas serão inseridas. 

Dessa maneira, será possível para os usuários e leitores terem uma ideia de como é a 

dinâmica multimodal em Minas Gerais sem a inserção das propostas do PEF Minas e 

quais os impactos que tais propostas trarão para a logística do Estado.  

3.3.4 Influência de corredores multimodais de 
outras regiões nos sistemas de transporte de MG 
Pela lógica descrita previamente, considera-se que a inserção das ferrovias na 

dinâmica multimodal de Minas Gerais começa pelo entendimento da influência 

de corredores logísticos de outras regiões brasileiras nessa dinâmica.  A meto-

dologia aqui aplicada foi amplamente adotada desde o início dos programas do 

Governo Federal no final da década de 1990, e durante o período de 2006 a 

2015. São corredores que se formam a partir dos movimentos logísticos de seus 

principais eixos multimodais, portanto resultantes de uma visão de infraestrutura 

baseada na natureza dos escoamentos. O Quadro 1 apresenta a composição dos 

corredores externos ao estado de Minas Gerais e que influenciam a sua logística 

multimodal.
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Corredor Estados Envolvidos

Rio Grande Rio Grande do Sul, Nordeste Argentino, Norte do Uruguai

Paraná/Santa Catarina
Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e 

Paraguai (Assunção até a fronteira com o Brasil)

Santos São Paulo

Centro/Leste Espírito Santo, Rio de Janeiro, Goiás e Tocantins

Nordeste
Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do 

Norte, Ceará e Piauí

Norte Maranhão, Pará, Rondônia e Amazonas

Fonte: O Impacto do MERCOSUL sobre os Sistemas de Transporte do Brasil - CNT/AERI – 
Revitalizado por Resende (2020).

Quadro 1 - Composição Regional dos Corredores de Influência em Minas Gerais

Nas próximas sessões são analisados os principais eixos viários de cada corredor 

e seus impactos nos sistemas multimodais do estado de Minas Gerais. Cada 

corredor externo é primeiro descrito por sua macroinfluência no estado de Minas 

e, na sequência, apresentam-se os grandes eixos que operacionalizam tal influ-

ência no contexto logístico.

3.3.4.1 Corredor do Rio Grande

Devido à distância física e à separação territorial das regiões que formam o 

Corredor do Rio Grande, a influência no estado de Minas se dá através da conti-

nuidade dos movimentos pelos Corredores Paraná/Santa Catarina e Santos. Sua 

matriz produtiva encontra reflexos em Minas Gerais em produtos da agricultura, 

além de importantes movimentos de derivados do aço, equipamentos de trans-

porte e bens de consumo. Minas Gerais também é influenciada por movimentos 

de passagem, originados no Corredor do Rio Grande, em direção ao Nordeste e 

parte do Norte do Brasil. Para efeito de influência desse corredor nos sistemas 

multimodais de Minas Gerais, supõe-se que existe uma incorporação dos seus 

principais sistemas nos Corredores Paraná-Santa Catarina e Santos.

3.3.4.2 Corredor do Paraná e Santa Catarina

Assim como no Corredor do Rio Grande, a estrutura produtiva do Corredor do 

Paraná/Santa Catarina serve de fonte de suprimento importante para Minas. 

Essa fonte pode ser positiva se os custos de transporte forem reduzidos pelo 

melhoramento da eficiência viária, principalmente na conexão rodoferroviária. 

Adiciona-se a isso a especialização do Corredor do Paraná/Santa Catarina na 

movimentação de cargas ligadas ao agronegócio, o que pode trazer benefícios 

para determinadas regiões de Minas Gerais pela consequência de um maior 

equilíbrio da matriz de insumo/produto do setor de granéis.

O Corredor do Paraná/Santa Catarina tem duas características especiais: 1) é 

composto de dois estados que servem de ligação entre o complexo produtivo do 

Corredor do Rio Grande e 2) engloba dois Estados do Centro-Oeste, com grande 

influência, atual e futura, no agronegócio. Os sistemas viários se estendendo 

além das fronteiras do Corredor Paraná/Santa Catarina são estratégicos, a partir 

do momento que o Porto de Paranaguá, São Francisco do Sul e outros portos da 

região servem de pontos de embarque e desembarque de diversos produtos 

para e das regiões agrícolas do Centro-Oeste e Norte do Brasil.

Com relação aos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, torna-se 

imprescindível a implementação de sistemas viários capazes de escoar a 

produção agrícola a custos competitivos. Nesse caso, são fundamentais os 

melhoramentos no sistema ferroviário do Centro-Oeste, o crescimento de 

alguns sistemas hidroviários e um novo planejamento das rodovias cen-

trais.
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Interface Multimodal do Corredor do Paraná/Santa Catarina com o Estado de Minas Gerais

Os subcorredores das BR 153, BR 111, BR 116 e BR 050 são os principais eixos de influência do Corredor do Rio Grande e 

Paraná/Santa Catarina no estado de Minas Gerais. Além disso, apresenta-se como eixo logístico, com efeito em parte do 

Estado, a malha ferroviária do sul. Mais ainda, destacam-se os subcorredores das BR 101, BR 276, BR 163 e BR 463, principal-

mente por serem eixos de escoamento em direção ao Porto de Paranaguá, além de se constituírem nas principais ligações 

entre os estados fronteiriços do Centro-Oeste e o Estado de Minas Gerais (Mapa 21).
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Mapa 21 - Eixos Multimodais de Influência do Corredor Paraná/Santa Catarina na Logística do Estado de Minas Gerais
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3.3.4.3 Corredor de Santos

O Corredor de Santos se destaca como grande produtor de produtos manufaturados, com distribuição concentrada para o Es-

tado de São Paulo e para o Corredor Centro-Leste, devido, justamente, às características de exportação destes dois corredores.  

Com a crescente modernização dos Portos de Santos, Vitória e Rio de Janeiro, é perfeitamente viável considerar o Corredor 

de Santos como um importante canal de suprimentos não só de produtos industrializados, mas também de insumos para a 

agricultura, afetando diretamente o estado de Minas.

Englobando o maior centro consumidor da América Latina, a Região Metropolitana de São Paulo, além do maior porto maríti-

mo do continente sul americano, o Porto de Santos, o Corredor de Santos se caracteriza como grande exportador e importador 

do Brasil. Além disso, o Estado de São Paulo se posiciona como o maior parque industrial do País, sendo, portanto, grande 

produtor nos setores de metalurgia, automotivo, peças e vários outros produtos industrializados.

É também essencial considerar o Estado de São Paulo como grande fonte de produtos acabados, com consumo consolidado 

em todas as outras regiões brasileiras e na América Latina. Finalmente, o Estado de São Paulo ainda se destaca como grande 

produtor de leite, café, cana-de-açúcar e outros produtos agropecuários de importância para a indústria e centros de consumo 

do Centro-Oeste, Norte e Nordeste.

Interface Multimodal do Corredor de Santos com o Estado de Minas Gerais

Os subcorredores da Hidrovia Tietê-Paraná, sistema ferroviário Santos-Minas, BR 153, BR 154, BR 456, e BR 381 são eixos 

de influência do Corredor de Santos no estado de Minas. Destaca-se o escoamento de todos os produtos e insumos gera-

dos e consumidos no próprio Estado de São Paulo e que afetam a logística mineira, principalmente no Triângulo Mineiro. É 

também importante salientar a alta dependência do estado de Minas em relação ao Corredor de Santos, além de sua clara 

posição atual de área de transição entre tal corredor e os estados do Centro-Oeste, Norte e parte do Nordeste do Brasil.

Essa transição tem ocorrido sem que haja um maior aproveitamento do potencial do estado de Minas como centro de agregação 

de valor de produtos, sobretudo no que tange à logística. Além disso, o Corredor de Santos adentra o estado de Minas através 

de uma malha ferroviária fundamental para o escoamento portuários de produtos de maior valor agregado. O Mapa 22 indica os 

principais eixos multimodais de influência do Corredor de Santos em Minas.
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Mapa 22 - Eixos Multimodais de Influência do Corredor de Santos na Logística do Estado de Minas Gerais
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3.3.4.4 Corredor Centro-Leste

Como observado para o Corredor de Santos, a estrutura produtiva do Corredor Centro-Leste é caracterizada pela concentração 

da distribuição dos bens, entre o próprio Corredor Centro-Leste e o de Santos, principalmente no sentido da exportação. Aí se 

destaca o Complexo Portuário de Vitória, para onde grande parte dos produtos relacionados com a siderurgia se desloca no 

sentido da exportação.  

Formado pelos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Goiás e Tocantins, o Corredor do Centro-Leste, assim 

como o Corredor de Santos, se posiciona como um dos principais elementos para o sucesso logístico do estado de Minas, tanto 

pelo seu potencial consumidor quanto pela sua capacidade de produção de bens industrializados.

Além do crescimento incontestável das áreas agrícolas de Goiás e Tocantins, o Corredor do Centro-Leste funciona como grande 

fonte de suprimento nas áreas da metalurgia, siderurgia, automotiva, papel e celulose, entre outros. Mais ainda, os complexos 

portuários do Rio de Janeiro e Vitória servem de pontos de embarque e desembarque dos insumos industriais e dos produtos 

finais da indústria do Sudeste.

Entretanto, é exatamente no Corredor Centro-Leste onde estão localizados alguns dos maiores pontos de estrangulamento ro-

doviários do Brasil, tendo como exemplos notórios segmentos rodoviários, como a BR262 e 381, que clamam historicamente 

por melhorias e aumentos de capacidades. 

Interface Multimodal do Corredor do Centro-Leste com o Estado de Minas Gerais

Os subcorredores das BR 262, BR 364, BR 158, BR 060, BR 452, BR 153, BR 354 e BR 050 são os principais eixos de influência 

rodoviária do Corredor do Centro-Leste no estado de Minas. Há de se destacar as conexões ferroviárias com origem no Rio 

de Janeiro e Espírito Santo em direção a Goiás, que são os mais importantes eixos viários no contexto do Plano Ferroviário de 

Minas Gerais. As maiores concessionárias atuando em Minas possuem ramificações operacionais nesses sistemas, colocando 

a influência dos eixos ferroviários do Corredor Centro-Leste como os mais estratégicos no contexto desse plano (Mapa 23).
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Mapa 23 - Eixos Multimodais de Influência do Corredor do Centro-Leste na Logística do Estado de Minas Gerais



150  PEF – Plano Estratégico Ferroviário de Minas Gerais

3.3.4.5 Corredor do Nordeste

Em relação a Minas Gerais, o Corredor do Nordeste se destaca mais como região de destino. Um dos pontos fundamentais da 

participação do Nordeste é o surgimento de áreas agrícolas extremamente produtivas, como a região de Barreiras (Bahia) e 

outras áreas de cerrado no Centro-Nordeste. Mais ainda, a presença de portos no Pernambuco (SUAPE), Rio Grande do Norte 

e Ceará (Fortaleza, Pecém) irá fortalecer o abastecimento interno, através da cabotagem dos produtos vindos do Sudeste 

brasileiro.

Para que as vantagens locacionais do estado de Minas sejam aproveitadas, é preciso que o fluxo de comércio entre o Nordeste e as 

regiões do Sul e Sudeste se integre de uma forma eficiente, aproveitando-se os recursos das ligações rodoviárias e ferroviárias que 

atravessam Minas. Nesse ponto, há de se considerar as condições relativamente precárias das principais rodovias que atravessam o 

Estado na direção da Bahia e daí para outros estados nordestinos, e a pouca demanda de produtos originados em Minas para escoa-

mento ferroviário na direção do Nordeste. Há de se notar também que o Nordeste não é capaz, até o momento, de gerar cargas de 

volumes significativos na direção do Sudeste e Sul, capazes de justificar o aumento de capacidade dos atuais sistemas ferroviários.

Interface Multimodal do Corredor do Nordeste com o Estado de Minas Gerais

Os subcorredores das BR 451, BR 479, BR 136, BR 365, BR 116 e BR 101 são os principais eixos de influência do Corredor do 

Nordeste no estado de Minas, além do Rio São Francisco, de história a ser sempre valorizada, mas que hoje se encontra com 

grandes dificuldades ambientais e operacionais para a navegação. Destaca-se também o eixo ferroviário que liga o Sudeste 

do País com o Nordeste, com presença marcante em Minas Gerais (Mapa 24).
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Mapa 24 - Eixos Multimodais de Influência do Corredor do Nordeste na Logística do Estado de Minas Gerais
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3.3.4.6 Corredor do Norte

O impacto do Corredor do Norte no estado de Minas é relativamente pequeno, a 

partir do momento em que a estrutura produtiva daquele corredor se concentra, 

em grande parte, na exploração mineral e agrícola, e que tem seu comércio 

voltado, quase que exclusivamente, para a Europa, Japão e Estados Unidos, com 

saída para os portos do Norte do País.  Entretanto, a partir do surgimento de 

grandes áreas agricultáveis como, por exemplo, o Sul do Pará, Sul do Maranhão 

e as fronteiras agrícolas de Rondônia, a matriz de grãos brasileira pode ser alte-

rada, influenciando diretamente o macrofluxo que passa por Minas Gerais.

Ao contrário de todos os outros corredores, o Corredor do Norte tem seu potencial nas 

ferrovias e hidrovias. Um outro elemento estratégico é a presença de portos como, por 

exemplo, Itaqui, Barcarena, Vila do Conde e Pará. Se esses portos forem dotados de es-

truturas exportadoras de granéis agrícolas e importadoras de insumos para a agricultura, 

com certeza, parte da matriz de transportes do Brasil, e consequentemente de Minas, 

será afetada, dado o encurtamento da distância entre as regiões produtoras e as regiões 

consumidoras da Europa, Ásia e Estados Unidos.

Uma vez considerada a influência dos grandes corredores externos brasileiros 

na estrutura multimodal de Minas Gerais, focam-se as atenções dos principais 

carregamentos que demandam logística de cargas no Estado, que é o objetivo 

principal da sessão seguinte.

3.3.5 Transporte multimodal em MG a partir de 
carregamentos na rede e reflexos no sistema de 
transporte 
Uma vez mapeadas as àreas de influência de corredores multimodais externos, pas-

sa-se então para uma análise da dinâmica do transporte multimodal no estado de 

Minas Gerais, considerando carregamentos presentes e futuros. Serão investigados 

os principais grupos de cargas para os quais existem possibilidades de trocas ou in-

terações entre rodovia, hidrovia e ferrovia, mais especificamente carga geral, granéis 

líquidos, granéis sólidos não agrícolas e granéis sólidos agrícolas.

A metodologia de mapeamento se dá através de uma análise dos carregamentos de 

grupos de cargas nos principais modais, seus efeitos tanto no nível de serviço das ro-

dovias, assim como de suas possibilidades de aproveitamento nas ferrovias. Quando da 

investigação sobre possibilidades de aproveitamento nas ferrovias, leva-se em conta as 

características das cargas, no sentido de suas adequações para tal modal.

O Quadro descreve, para cada grupo, os seus respectivos subconjuntos, que se-

guem os mesmos padrões utilizados no Brasil por instituições que cuidam dos 

planos nacionais de logística de transportes. Esses agrupamentos de cargas se-

rão considerados em todos os capítulos do Plano Estratégico Ferroviário de Minas 

Gerais – PEF Minas.

Grupos de cargas Respectivos Subconjuntos

1. Carga Geral (CG)

1.1. Produtos manufaturados

1.2. Celulose e papel

1.3. Cimento

1.4. Outros da lavoura e pecuária

1.5. Produtos da exploração florestal e silvicultura

1.6. Produtos básicos de borracha, plástico e não metálicos

1.7. Alimentos e bebidas processados

2. Granéis sólidos não 
agrícolas (GSNA)

2.1. Carvão mineral

2.2. Minério de ferro

2.3. Outros minerais

3. Granéis sólidos agríco-
las (GSA)

3.1. Soja em grãos

3.2. Milho em grãos

3.3. Farelo de soja

4. Granéis líquidos (GL)
4.1. Combustíveis

4.2. Petro e químicos

Quadro 2 - Grupos de Cargas e Seus Respectivos Subconjuntos
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As principais variáveis utilizadas nessa sessão estão conectadas às medidas de 

carregamentos e aos níveis de serviço nas rodovias, sendo:

• VMDA: volume médio diário anualizado de veículos nas rodovias.

• TKU: carregamentos medidos em Toneladas-Quilômetros-Úteis.

• TU: carregamentos medidos em Toneladas Úteis.

• Nível de serviço: medida de performance de trechos rodoviários, conforme 

especificação no Quadro 3.

• Os cenários analisados são 2017 (considerado como cenário-base 

presente) e 2035 como cenário futuro.

Nível de Serviço Caracterização

Nível A
Fluxo livre - Concentração bastante reduzida. 

Conforto e conveniência: Ótimo.

Nível B
Fluxo estável - Concentração reduzida.  

Conforto e conveniência: Bom.

Nível C
Fluxo estável - Concentração média.  

Conforto e conveniência: Regular.

Nível D
Próximo do fluxo instável - Concentração alta.  

Conforto e conveniência: Ruim.

Nível E
Fluxo instável - Concentração extremamente alta.  

Conforto e conveniência: Péssimo.

Nível F
Fluxo forçado - Concentração altíssima.  

Conforto e conveniência: Inaceital.

Quadro 3 - Especificação de Nível de Serviço em Rodovias de acordo com o 
Highway Capacity Manual (EUA)

O Nível de Serviço corresponde à relação entre o volume de tráfego e a capaci-

dade viária instalada (em cada trecho da rede)

• Métodos utilizados: Two-lane (pista simples) e Multi-lane (rodovias de 

múltiplas faixas)

• Velocidade de fluxo livre: segundo a condição do pavimento, tipo de relevo 

e classe da via

• Classe de rodovia: por geoprocessamento, discriminados os trechos rurais e 

K=9,1% para urbanos, conforme Manual do DNIT

• Fator de Hora Pico: adotado FHP = 0.9

• Critérios de ultrapassagem: adotados os percentuais seguintes, por tipo de 

relevo: Plano: 50%, Ondulado: 40%, Montanhoso: 30%

3.3.5.1 Carga geral

Os mapas de carregamentos de carga geral a seguir mostram que existe uma 

grande concentração em rodovias, tanto para o cenário atual como para o proje-

tado. A participação ferroviária é mínima. Também podem-se observar grandes 

carregamentos em determinados corredores rodoviários que podem indicar uma 

possibilidade de transferência para as ferrovias.
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Mapa 25 - Carregamentos Multimodais com Foco em Minas Gerais – Cenário 2017 – Carga Geral
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Mapa 26 - Carregamentos Multimodais com Foco em Minas Gerais – Cenário 2035 – Carga Geral



156  PEF – Plano Estratégico Ferroviário de Minas Gerais

De acordo com a dinâmica de carregamentos para carga geral apresentada nos mapas anteriores e trazendo o foco para o 

Plano Estratégico Ferroviário de Minas Gerais PEF Minas, pode-se concluir que:

• A carga geral hoje transportada na BR116, direção Nordeste, poderia ser em parte captada pela ferrovia através dos 

ramais que já operam na região;

• A carga geral também poderia ser captada pelos sistemas ferroviários operando nas regiões do Triângulo Mineiro e Noroeste 

de Minas, principalmente devido à influência do Corredor de Santos e Paraná/Santa Catarina, que já movimentam produtos em 

suas áreas de influência, sobretudo com origem em São Paulo e conexões com a Ferrovia Norte Sul;

• O potencial de captação de carga geral nas ferrovias de Minas Gerais pode ser incrementado em ramais que recebem a 

influência de demais sistemas localizados fora de Minas Gerais.

3.3.5.2 Granéis líquidos

Os mapas de carregamentos de granéis líquidos a seguir apontam para um potencial de captação pelas ferrovias, onde se 

tem concentrações em rodovias e dutovias, tanto para o cenário atual como para o projetado. Apesar dos volumes serem 

relativamente menores do que de outros tipos de cargas, tem-se uma participação rodoviária predominante, quando tal tipo 

de carga é mais apropriada para dutovias (como observado no Mapa para o estado de São Paulo) e ferrovias. No entanto, 

alguns eixos rodoviários do estado de Minas Gerais continuam concentrando os movimentos, prioritariamente com origem no 

grande eixo dutoviário do Centro-Oeste para São Paulo, estendendo-se em Minas na direção Centro-Noroeste e Sul-Centro.
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Mapa 27 - Carregamentos Multimodais com Foco em Minas Gerais – Cenário 2017 – Granéis Líquidos
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Mapa 28 - Carregamentos Multimodais com Foco em Minas Gerais – Cenário 2035 – Granéis Líquidos
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De acordo com a dinâmica de carregamentos para granéis líquidos apresentada nos mapas anteriores e trazendo o foco para 

o Plano Estratégico Ferroviário de Minas Gerais PEF Minas, pode-se concluir que:

• Não existem oportunidades de transferência de grandes volumes para as ferrovias, mas algumas desconcentrações 

poderiam ocorrer, principalmente em dois grandes eixos rodoviários com origem no Estado de São Paulo;

• Uma importante captação poderia ocorrer no atual sistema ferroviário de conexão Minas Gerais-Bahia e com alguma 

ligação para outros ramais no Noroeste e Triângulo Mineiro; 

• Outros sistemas ferroviários de Minas Gerais poderiam ter maiores alocações de granéis líquidos não como corredores 

principais, mas eixos secundários em distâncias maiores, porém mais competitivas do que as rodovias.

3.3.5.3 Granéis sólidos agrícolas

Os mapas de carregamentos de granéis sólidos agrícolas mostram uma participação ferroviária maior do que das outras cargas 

anteriormente analisadas, mas concentrada em dois grandes eixos no estado de Minas: Leste-Oeste e Noroeste-Triângulo 

Mineiro, mas, nesse caso, com grande influência de movimentos do Centro-Oeste. Um carregamento relativamente  menor 

é presenciado no eixo ferroviário do centro do estado (Belo Horizonte-Pirapora), estendendo-se para o interior da Bahia, 

sobretudo no cenário de 2035.
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Mapa 29 - Carregamentos Multimodais com Foco em Minas Gerais – Cenário 2017 – Granéis Sólidos Agrícolas
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Mapa 30 - Carregamentos Multimodais com Foco em Minas Gerais – Cenário 2035 – Granéis Sólidos Agrícolas
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No caso dos granéis agrícolas, e sobretudo pela importância desse setor para o estado de Minas Gerais, um mapa multimodal 

(Mapa 31) foi adicionado aos dois mapas anteriores, para um melhor entendimento da dinâmica dos movimentos desse 

tipo de carga no Estado. Esse mapa adicional é usado para justificar as observações que são realizadas a seguir, mostrando o 

potencial do setor ferroviário nessa matriz de transportes.
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Mapa 31 - Detalhamento da Dinâmica dos Movimentos Multimodais – Cenário 2035 – Granéis Sólidos Agrícolas
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De acordo com a dinâmica de carregamentos para granéis sólidos agrícolas apresentada nos mapas anteriores, e trazendo o 

foco para o Plano Estratégico Ferroviário de Minas Gerais PEF Minas pode-se concluir que:

• Dois grandes corredores ferroviários concentram os movimentos: Leste-Oeste e Noroeste-Triângulo-Sudoeste de Minas. 

Esse tipo de carga sofre grande influência de movimentos do Centro-Oeste brasileiro e o estado de Minas tem oportunidade 

de aproveitamento de sinergias logísticas já existentes;

• Os movimentos rodoviários de granéis agrícolas no estado de Minas têm uma característica de pulverização e alimentação 

de grandes eixos, sem uma grande concentração em determinadas rodovias;

• Oportunidades importantes poderiam ser criadas para a formação de corredores rodo-ferroviários com as rodovias 

alimentando poucos, mas robustos eixos ferroviários em áreas de exploração do agronegócio;

• Oportunidades também poderiam ser criadas para exploração de movimentos de granéis sólidos agrícolas em novas 

fronteiras a partir de Minas Gerais, como o sudoeste da Bahia e região central de Goiás e Tocantins.

3.3.5.4 Granéis sólidos não agrícolas

Os mapas de carregamentos multimodais de granéis sólidos não agrícolas apresentam grande concentração nas ferrovias em 

Minas Gerais. Nesse contexto, o grande destaque são o minério de ferro e os produtos da siderurgia com baixo beneficiamento 

que dominam completamente o cenário multimodal do Estado. Esse tipo de carga se apresentará sempre como de maior 

oportunidade para crescimento do sistema ferroviário de Minas.
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Mapa 32 - Carregamentos Multimodais com Foco em Minas Gerais – Cenário 2017 – Granéis Sólidos não Agrícolas
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Mapa  33 - Carregamentos Multimodais com Foco em Minas Gerais – Cenário 2035 – Granéis Sólidos não Agrícolas
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3.3.6 Análise de oportunidades nas ferrovias
A dinâmica dos movimentos nos sistemas de transportes tem sua eficiência 

pautada, entre outras coisas, pelo encaixe das características das cargas com os 

modais que as transportam. Se um modal tem melhor desempenho com base 

nas economias de escala e de distância, naturalmente as cargas que melhor se 

encaixam são aquelas de baixo valor agregado e peso bruto alto (geralmente 

representadas por commodities). Se um modal tem melhor desempenho em 

distâncias menores e é capaz de diluir através do valor da carga seus custos fixos 

e variáveis, obviamente cargas com menor peso bruto e maior valor agregado 

melhor se encaixam no mesmo. Assim definem-se as melhores distâncias de 

transportes para cada modal, suas capacidades de movimentação e, em última 

instância, as cargas que melhor se alinham às suas características operacionais.

Nesse contexto, pode-se afirmar que existem variáveis que explicam se a divisão 

modal de um sistema de transportes está equilibrada ou não, tais como:

• Quanto maior a tonelagem transportada, mais equilibrada é uma matriz 

com maior participação de modais capazes de garantir economia de escala 

e distância (ex., ferrovias, hidrovias e dutovias);

• Quanto maior o valor agregado das cargas, mais equilibrada é uma matriz 

com maior participação de modais mais flexíveis e de melhor acessibilidade 

(ex., rodovias e aéreo);

• Finalmente, quanto maior a presença de cargas de alta tonelagem em 

matrizes dominadas por modais menos capazes de comportar volumes e 

pesos altos, maiores os custos operacionais e, sobretudo, maior a deterioração 

da infraestrutura existente (ex., commodities sendo transportes em longas 

distâncias por caminhões).

É exatamente essa questão que é analisada nessa sessão, quando se faz uma 

conexão entre as tonelagens úteis (TUs) transportadas em Minas Gerais e o nível 

de serviço das rodovias, em uma projeção para 2035, sendo que todas as interven-

ções para melhoria da oferta de infraestrutura não levam ainda em consideração 

as propostas que serão analisadas em capítulos posteriores.

Parte-se do pressuposto que as matrizes de distribuição da participação dos mo-

dais em Minas Gerais poderão ser modificadas a partir das intervenções que 

estarão contidas no PEF Minas. Em um plano estratégico, tais suposições de 

transferência entre modais podem ser feitas, mas a operacionalização depende 

de estudos mais aprofundados e que precisam inserir outras questões de similar 

importância.

3.3.7 Análise das movimentações de cargas em MG 
no cenário de 2035
As tabelas a seguir apresentam dados sobre as divisões dos volumes de cargas 

para o Brasil e Minas Gerais no Cenário de 2035. Tabelas semelhantes são apre-

sentadas no capítulo referente à demanda de transportes em Minas Gerais para 

o Cenário-Base de 2017, que se caracteriza por ser um capítulo de diagnóstico 

preparatório para a análise das propostas apresentadas para o PEF Minas. As ta-

belas a seguir são investigadas no contexto do presente capítulo que projeta um 

cenário de 2035, independentemente de tais propostas, conforme explicitado 

anteriormente.

Minas Gerais é um estado de grande participação percentual nos principais 

carregamentos brasileiros, tanto para a matriz que considera o minério de 

ferro quanto para aquela que o retira das composições. Tem-se que o estado 

de Minas Gerais se destaca pela participação significativa nas Cargas Gerais 

(acima de 30% do total transportado no Brasil), além de sua natural inserção 

nos Granéis Sólidos não Agrícolas, onde o Minério de Ferro se destaca.
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As tabelas a seguir projetam a origem e o destino das cargas que circularão na 

rede multimodal mineira no Cenário de 2035. A partir dessas tabelas, algumas 

importantes conclusões podem ser tiradas, tais como:

Minas Gerais é uma região que continuará se destacando por altos volumes em 

toneladas úteis dos diferentes grupos de cargas, consagrando sua importância 

logística para o Brasil;

• O minério de ferro continuará tendo sua origem predominante em Minas 

Gerais, mas com destinos fora do Estado, principalmente no sentido da 

exportação. Mesmo para o Cenário de 2035, essa tendência histórica tende 

a permanecer;

• Minas Gerais apresentará cada vez mais trocas com outros estados de 

produtos de alto valor agregado com origem em nosso estado, como 

manufaturados e alimentos e bebidas;

• O estado de Minas também apresentará grandes potenciais de 

aproveitamento de ferrovias para produtos alinhados com as características 

desse modal, tanto em suas trocas com outros estados da Federação como 

no abastecimento interno, tais como: cimento, combustíveis, soja em grãos, 

farelo de soja e milha em grãos.

Toda essa dinâmica de trocas internas e com outras regiões é apresentada nas 

tabelas a seguir, considerando o Cenário de 2035.

Brasil e Minas Gerais - 2035:
Divisão do volume de transporte por grupo de cargas

Com Minério de ferro

Grupo de cargas

Brasil Minas Gerais MG/BR

(%)
Milhões 
de TU

%
Milhões 
de TU

%

Carga Geral (CG)  1.029,32 27,5% 343,29 37,6% 33,4%

Granéis sólidos  
agrícolas (GSA)

478,04 12,8% 55,96 6,1% 11,7%

Granéis sólidos não agrícolas 
(GSNA)

1.813,02 48,5%  444,27 48,7% 24,5%

Granéis líquidos (GL) 420,28 11,2% 68,92 7,6% 16,4%

Total 3.740,65 100,0% 912,43 100,0% 24,4%

Sem Minério de ferro

Grupo de cargas

Brasil Minas Gerais MG/BR

(%)
Milhões 
de TU

%
Milhões 
de TU

%

Carga Geral (CG)  1.029,32 46,3% 343,29 68,2% 33,4%

Granéis sólidos  
agrícolas (GSA)

478,04 21,5% 55,96 11,1% 11,7%

Granéis sólidos não agríco-
las (GSNA)

297,05 13,4% 35,34 7,0% 11,9%

Granéis líquidos (GL) 420,28 18,9% 68,92 13,7% 16,4%

Total  2.224,68 100,0% 503,50 100,0% 22,6%

Fonte: FDC/PILT

Tabela 17 - Divisão do Volume de Transporte por Grupo de Cargas – Brasil e 
Minas Gerais – Cenário 2035
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Minas Gerais - 2035: Origem e destino das cargas que circulam na rede multimodal mineira 
Volumes em toneladas úteis (TU), em ordem decrescente do Total Geral

Produtos
Grupo 

de 
cargas

Origem em MG Origem fora de MG

Total geral

% do 
Total

Geral

Destino
Total

Destino
Total

em MG
fora de MG

em MG
fora de MG

outras UFs Exterior outras UFs Exterior

Minério de ferro GSNA 12.434.971 161.811.869 232.566.696 406.813.536 1.452.118 663.846 32 2.115.996 408.929.532 44,8%

Manufaturados CG  4.724.566  35.916.874  2.261.696  42.903.136  23.693.202  58.763.219  809.753  83.266.175 126.169.311 13,8%

Alimentos processados, 
bebidas   

CG  1.510.742  10.788.272  1.732.685  14.031.698  15.685.175  48.834.191  2.488.872  67.008.238  81.039.936 8,9%

Petroquímicos e químicos GL  1.063.547  8.692.623  887.917  10.644.087  16.036.692  15.549.703  2.426.357  34.012.752  44.656.839 4,9%

Produtos básicos de 
borracha, plástico e não 

metálicos 
CG  1.224.245  5.980.050  256.247  7.460.542  10.909.745  19.871.854  231.614  31.013.214  38.473.756 4,2%

Outros da lavoura  CG  1.590.666  8.846.666  443.911  10.881.243  6.046.107  16.535.681  234.051  22.815.839  33.697.082 3,7%

Cimento CG  3.127.513  15.310.472  10.232  18.448.217  4.320.797  7.101.599  129.708  11.552.104  30.000.321 3,3%

Outros minerais GSNA  2.932.802  14.058.412  192.861  17.184.075  4.817.093  2.992.400  211.206  8.020.699  25.204.774 2,8%

Combustíveis GL  3.411.879  2.682.363  63  6.094.305  2.989.210  15.173.389  2.178  18.164.777  24.259.082 2,7%

Soja em grão GSA  549.867  1.054.746  5.237.046  6.841.659  211.948  6.532.870 10.347.487  17.092.306  23.933.964 2,6%

Produtos da exploração 
florestal e da silvicultura 

CG  966.520  7.065.921  10.378  8.042.819  3.720.496  12.037.563  43.921  15.801.979  23.844.799 2,6%

Milho em grão GSA  1.196.323  2.271.121  1.961.111  5.428.555  458.671  10.776.374  2.412.184  13.647.229  19.075.784 2,1%

Farelo de soja  GSA  2.512.796  790.501  757.367  4.060.664  2.504.551  3.075.010  3.312.489  8.892.050  12.952.714 1,4%

Carvão mineral GSNA  327.149  441.287  36  768.472  8.847.328  230.890  284.051,1  9.362.269  10.130.741 1,1%

Celulose e papel   CG  61.832  637.952  164.962  864.746  2.702.664  5.677.492  820.982  9.201.138  10.065.885 1,1%

Total 37.635.417 276.349.130 246.483.208 560.467.755 104.395.797 223.816.083  23.754.885 351.966.765 912.434.520 100%

% do Total 6,7% 49,3% 44,0% 100,0% 29,7% 63,6% 6,7% 100,0%

% do Total Geral 4,1% 30,3% 27,0% 61,4% 11,4% 24,5% 2,6% 38,6% 100,0%

Fonte: FDC/PILT

Tabela 18 - Origem e Destino das Cargas que Circulam na Rede Multimodal Mineira - Cenário 2035
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Minas Gerais - 2035: Matriz origem/destino do transporte de cargas 
Todos os modos e todas as cargas, em toneladas úteis (TU)

O/D

DESTINO

BA
DF e 

 Entorno
ES GO MG RJ SP OUTRAS UF EX TOTAL

% do 
Total

O
R

IG
EM

BA 237.337 99.573 225.773 491.735 6.546.443 2.167.085 10.341.909 6.591.773 2.765 26.704.394 2,9%

DF e En-
torno

93.455 0 2645 55.778 1.415.811 579.730 3.171.428 1.691.422 2.501.713 9.785.981 1,1%

ES 185.587 472.634 44.411 914.410 4.365.665 289.265 1.975.891 1.877.434 13.343 10.138.639 1,1%

GO 727.640 74.859 1.286.318 129.881 6.392.702 2.743.483 22.409.502 7.637.999 11.491.865 52.894.249 5,8%

MG 5.600.597 2.560.382 92.570.921 5.822.165 37.635.417 88.687.000 40.604.743 40.503.321 246.483.208 560.467.755 61,4%

RJ 1.193.010 540.659 287.989 1.254.545 5.944.611 117.265 956.688 4.750.369 1.256 15.046.392 1,6%

SP 9.291.832 9.665.081 2.185.039 8.933.698 28.590.720 1.797.091 224.346 31.384.179 3.729 92.075.715 10,1%

OUTRAS UF 6.279.247 2.349.177 2.035.166 6.333.796 32.027.503 7.611.104 26.925.043 32.907.802 5.163.086 121.631.925 13,3%

Exterior 2.267 656.909 32.889 2.389.915 19.112.342 6.167 4.596 1.484.384 0 23.689.469 2,6%

TOTAL 23.610.973 16.419.274 98.945.150 26.325.923 142.031.215 103.998.191 106.614.146 128.828.683 265.660.966 912.434.520 100,0%

% do Total 2,6% 1,8% 10,8% 2,9% 15,6% 11,4% 11,7% 14,1% 29,1% 100,0%

Fonte: FDC/PILT

Tabela 19 - Minas Gerais 2017: Matriz origem destino do tranporte de cargas
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3.3.8 Análise da divisão modal da produção de transporte em MG no cenário de 
2035
As tabelas a seguir demonstram as divisões modais da produção de transporte de cargas em Minas Gerais para o cenário de 

2035.

            Com Minério de ferro

Modo de Transporte
Produção de transporte

Milhoes de TKU %

Rodoviário 239.593 56,8%

Ferroviário 155.955 37,0%

Dutoviário     26.315 6,2%

Total 421.863 100,0%

            Sem Minério de ferro

Modo de Transporte
Produção de transporte

Milhoes de TKU %

Rodoviário 229.720 90,0%

Ferroviário    21.814 8,5%

Dutoviário 3.768 1,5%

Total  255.302 100,0%

Fonte: FDC/PILT

Tabela 20 - Divisão Modal da Produção de Transporte de Cargas Minas Gerais – Cenário 2035
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Minas Gerais - 2035 - Divisão modal do mercado de transporte de cargas 
(em TKU)

Total e por grupo de cargas

Grupo de Cargas
Modo de Transporte Total

Ro-
doviário

Fer-
roviário

Du-
toviário

Milhões de 
TKU

% do 
total

Carga Geral (CG) 191.160 5.302 0 196.463 46,6%

Granéis sólidos agrícolas (GSA) 12.099 10.173 0 22.272 5,3%

Granéis sólidos não agrícolas 
(GSNA)

16.009 137.864 22.547 176.420 41,8%

Granéis líquidos (GL) 20.326  2.615  3.768 26.709 6,3%

Total

Milhões de 

TKU
239.593 155.955 26.315 421.863 100,0%

% do total 56,8% 37,0% 6,2% 100,0%

Total  

sem minério 

 de ferro

Milhões de 

TKU
229.720 21.814 3.768 255.302 60,5%

% do total 90,0% 8,5% 1,5% 100,0%

Fonte: FDC/PILT

Tabela 21 - Divisão Modal do Mercado de Transporte de Cargas (em TKU) Total 
e por Grupo de Cargas – Cenário 2035

A principal conclusão que se chega ao analisar as tabelas acima é que o mo-

dal rodoviário continuará concentrando demasiadamente o transporte de cargas 

no Estado. Em toneladas quilômetros úteis (TKU), tem-se uma participação das 

rodovias de 56,8% mesmo incluindo o minério de ferro, e quando o mesmo é 

retirado, tal participação aumenta para 90%. É inquestionável as oportunidades 

que o transporte ferroviário possui, principalmente no que tange a:

• Nos granéis sólidos agrícolas a participação é maior do que a ferroviária, 

abrindo espaço para uma maior participação da ferrovia;

• As ferrovias em Minas Gerais não podem continuar sendo sinônimo de 

transporte de minério de ferro, necessitando aumentar sua contribuição 

em outros tipos de cargas, principalmente aquelas de maior peso bruto e 

maiores distâncias;

• A participação de ferrovias no grupo de granéis sólidos não agrícolas pode 

ser aumentada para outros tipos de cargas como cimento, outros minerais 

e similares.

3.3.9 Impactos potenciais do ganho de participação 
ferroviária na qualidade da rede de rodovias
Os Mapas 34, 35 e 36 apresentam uma sequência de aumentos de volumes 

de toneladas úteis e o nível de serviço nas principais rodovias de Minas Gerais.  

A leitura dos mapas representados precisa considerar que:

Os carregamentos nos trechos viários representam o total dos quatro conjuntos 

de cargas já analisados em sessões anteriores (i.e., carga geral, granéis líquidos, 

granéis sólidos agrícolas e granéis sólidos não agrícolas);

• A medida de carregamento é tonelada útil (TU), representada no mapa em 

milhares;

• Os carregamentos são feitos somente no sistema rodoviário, gerando 

espessuras diferentes conforme referências indicadas nas legendas dos 

mapas. Tais espessuras servem somente como referência de faixas. Esse 

tipo de representação é típico de metodologias de georreferenciamento;

• As diferentes cores representam os níveis de serviço dos trechos rodoviários, 

conforme tabela de especificações apresentada anteriormente;
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• Finalmente, a natureza da análise aqui realizada supõe que trechos com maior espessura e níveis de serviços piores 

devem ser considerados como passíveis de uma potencial transferência para as ferrovias, sobretudo se, ao considerar a 

medida como sendo tonelada útil, as cargas inerentes forem caracterizadas por peso bruto alto e valor agregado baixo, 

portanto alinhadas com as características do modal ferroviário.

Oa Mapas 34, 35 e 36 apresentam três grandes faixas de carregamentos, quais sejam: até 20 milhões de TUS, entre 20 e 40 

milhões de TUs e acima de 40 milhões de TUs. Partindo do princípio de que tais carregamentos são do modal rodoviário e 

que os níveis de serviços dos trechos se deterioram de acordo com a faixa de cores que vai do azul ao magenta, tem-se as 

seguintes conclusões:

• Em corredores na faixa de carregamentos abaixo de 20 milhões de TUs (Mapa 34), tem-se uma deterioração nos 

níveis de serviço rodoviários concentrada nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e Centro-Leste do Estado (conforme área 

confinada pelos dois retângulos de marcação). Portanto, análises mais detalhadas das propostas de cargas devem levar 

em consideração potenciais melhorias de níveis de serviço se uma fatia de alguns grupos de cargas que compõem tal 

faixa de carregamento for aproveitada no sistema ferroviário;

• Em corredores na faixa de carregamentos entre 20 e 40 milhões de TUs (Mapa 35), deteriorações nos níveis de serviço 

rodoviários são detectadas nas regiões Sudeste, Leste e Centro-Norte do Estado (também de acordo com as áreas 

confinadas pelos três retângulos de marcação). Da mesma maneira, as propostas analisadas devem levar em conta 

potenciais aproveitamentos ferroviários, com consequente melhoria nos eixos rodoviários envolvidos;

• Finalmente, em corredores com carregamentos acima de 40 milhões de TUs (Mapa 36), duas áreas se mostram com 

deteriorações nos níveis de serviço rodoviários, com um corredor confinado no sentido Centro-Norte e outro no Sudoeste 

do Estado, muito provavelmente conectados com movimentos de granéis sólidos agrícolas e não agrícolas, onde o 

aproveitamento ferroviário tem maiores chances.    

Mais uma vez, é muito importante enfatizar que tais recomendações devem fazer parte de um detalhamento técnico, de 

modelagem e diversas outras considerações, antes de decisões sejam tomadas. Não obstante, mapeamentos dessa na-

tureza são importantes e serão consolidados e fortalecidos pelas análises das propostas de trechos de cargas executadas 

nos próximos capítulos.
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Mapa 34 - Alocação de Toneladas Úteis - Total de Cargas versus Níveis de Serviços nas Rodovias – Cenário 2035 – Faixa até 20.000 x 103 TUs
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Mapa 35 - Alocação de Toneladas Úteis - Total de Cargas versus Níveis de Serviços nas Rodovias – Cenário 2035 – Faixa de 20.001 a 40.000 x 103 TUs
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Mapa 36 - Alocação de Toneladas Úteis - Total de Cargas versus Níveis de Serviços nas Rodovias – Cenário 2035 – Faixa Acima de 40.001 x 103 TUs
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3.3.10 Resumo analítico das oportunidades multimodais: árvore de considerações para 
o PEF Minas
A Figura a seguir é uma adaptação de uma metodologia de representação gráfica de “árvores de decisão”, onde nesse documento é 

utilizada para indicar os principais pilares que devem ser observados no PEF Minas, em relação à dinâmica dos transportes multimodais 

de Minas Gerais e em outras oportunidades de investimentos logísticos no Estado.

As propostas devem considerar a 
continuidade dos tipos cargas tranportados 
no presente e quais serão as características 
das cargas futuras.

As propostas devem considerar a 
continuidade dos tipos cargas tranportados 
no presente e quais serão as características 
das cargas futuras.

As propostas devem considerar a demanda 
projetada não só para o modal ferroviário, 

mas também em outros modais através de 
análise de carregamentos.

As propostas devem considerar a 
presença ou a possibilidade futura de 

terminais intermodais em áreas de 
integração multimdal.

Integração com 
outros Modais

Tipos de Cargas

Conexão com Cor-
redores Logísticos 

Externos

Demanda 
Futura

Terminais 
Multimodais

As propostas devem considerar 
conexões com corredores externos 
ao estado de Minas Gerais, incluindo 
complexos portuários marítimos

As propostas devem considerar 
as redes multimodais existentes 
ou futuras para possibilidade de 

transferências de cargas.

Figura 15 - Árvore de Pilares a Serem Considerados na Análise Multimodal do PEF Minas
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3.3.11 Conexões do PEF Minas com outras 
modalidades de transporte
O Plano Estratégico Ferroviário PEF Minas considera que é fundamental uma 

visão estratégica pautada pelas conexões das ferrovias de Minas com seu 

sistema rodoviário, e, em algumas situações, seus sistemas hidroviários e  

aeroportuários. Essa visão encontra alinhada com a Lei 23.748/2020, que, den-

tre outras providências, , institucionalizou o PEF Minas, principalmente nos se-

guintes tópicos: 

• a integração do transporte ferroviário estadual com o transporte ferroviário 

sob a jurisdição da União e dos municípios;

• a integração entre os modais de transporte ferroviário, rodoviário, aquaviário 

e aéreo;

• a eficiência na redução de restrições da infraestrutura logística;

• a interconexão com trechos ferroviários em operação;

• a capacidade de dinamização da economia do Estado, em primeiro 

lugar, dos municípios mineiros, em segundo, e, subsidiariamente, da 

União.

Essa visão estratégica de planejamento multimodal também encontra abrigo na 

bem formulada justificativa do Projeto de Lei que versa sobre o objetivo “... de 

integração entre os diferentes modos de transporte e a melhoria da acessibilida-

de e mobilidade das pessoas e cargas”.

Este capítulo se encerra com uma nota de reflexão sobre importantes ações 

complementares que o estado de Minas Gerais deveria empreender para que 

uma logística multimodal de transporte seja consolidada no território mineiro. 

Entre as principais ações estão:

• Estudos aprofundados sobre a atual e potencial capacidade dos equipamen-

tos logísticos de transporte;

• A inserção do aeroporto Industrial de Confins e seu potencial de integração, 

não só com o modal ferroviário, mas com todos os outros modais;

• A integração dos portos secos (estações aduaneiras do interior) para agre-

gação de valor de cargas no sentido da exportação e importação ainda no 

território mineiro;

• A criação de políticas de incentivo à redução dos problemas do desequilíbrio 

no modal ferroviário, que hoje é basicamente voltado para o transporte de 

minério de ferro.
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4. Metodologias adotadas

4.1 Abordagens metodológicas em estudos de transporte de 
passageiros

4.1.1 Análise multicriterial das propostas de trens de passageiros
A fim de definir níveis de elegibilidade das propostas de novos serviços de trens de passageiros em Minas Gerais, uma me-

todologia de análise multicriterial foi formulada e preliminarmente aplicada tanto no segmento de trens regionais quanto no 

de trens turísticos. Para tanto, fez-se uso de ampla base de dados socioeconômicos dos municípios atendidos pelos trens pro-

postos e, no caso específico dos trens turísticos, foram também trabalhados dados representativos da estrutura turística local 

e indicadores de governança dos municípios beneficiados. Evidentemente, em ambos os casos, foram também consideradas 

informações acerca das atuais condições físicas e operacionais das ferrovias que suportarão as operações dos trens regionais 

e turísticos propostos.

4.1.1.1 Levantamento dos dados

Variáveis de referência

O primeiro passo do procedimento adotado consistiu na seleção de variáveis de referência para cada proposta de trem de 

passageiros. No que tange às propostas de trens turísticos, optou-se pelas variáveis adiante abordadas por entender que a 

estrutura turística local / regional existente bem como o nível de governança político-institucional que impacta o desenvolvi-

mento do turismo nos municípios atendidos configuram-se como fatores facilitadores do sucesso do investimento no serviço. 

As variáveis de referência selecionadas para análise destas propostas foram:
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• Governança turística: esta variável se refere à existência ou não de ins-

trumentos reguladores de caráter urbanístico e de desenvolvimento turístico 

local. São exemplos destes instrumentos os planos diretores de desenvol-

vimento local e os planos de mobilidade urbana e, mais especificamente 

em relação ao turismo, a disponibilidade de plano setorial (ou de diretrizes 

setoriais no plano diretor municipal), políticas públicas, conselho e ou fundo 

para o desenvolvimento turístico, bem como a integração à um circuito tu-

rístico reconhecido. Buscou-se também identificar se o planejamento local 

considera propostas de trens turísticos e o esforço integrado com municípios 

vizinhos em prol do turismo regional (ver Tabela A1, no Anexo A).

• Estrutura turística: representada pela presença (ou não) de atrações, 

instalações e serviços turísticos operantes, a exemplo de pontos turísticos, 

hotéis, agências turísticas, entre outros. Para tanto, como referência foram 

utilizados dados específicos disponíveis na Relação Anual de Informações 

Sociais (RAIS) de 2018. Por outro lado, o Observatório do Turismo do Estado 

de Minas Gerais avalia, em âmbito municipal, as atividades turísticas mais 

relevantes e apresenta suas conclusões, abarcando alguns dados referen-

ciais, como o número de estabelecimentos, número de empregados e a 

renda média nominal dos empregados no setor turismo. Foram considera-

dos ainda, em nível de município, as atividades de comércio, alimentação, 

entretenimento, hospedagem e transporte, segundo a Classificação Nacio-

nal de Atividades Econômicas (CNAE 2.0). Os totais de estabelecimentos 

turísticos que definiram a variável “Estrutura turística” são apresentados na 

Tabela A2, no Anexo A.

Por sua vez, para análise das propostas de trens regionais (intercidades), foram 

determinadas variáveis de referência específicas, expressando fatores facilitado-

res da implantação desses serviços. Além disso, uma vez que indicam o que há 

de consolidado em termos de infraestrutura ferroviária, estas variáveis consti-

tuem bons ponderadores na análise multicriterial. As variáveis adotadas são as 

seguintes:

• Situação geral do trecho: indica o nível de preservação da via permanente 

e de sua funcionalidade. A essa variável, do tipo categórica, são associadas 

sete categorias: 

• Excelente: não apresenta defeitos;

• Ótimo: pouca deterioração e funcionalidade do trecho não comprome-

tida;

• Bom: moderada deterioração e funcionalidade do trecho pode estar um 

pouco comprometida;

• Razoável: significante deterioração e funcionalidade do trecho compro-

metida, porém não seriamente;

• Ruim: severa deterioração em pequena porcentagem do trecho, poden-

do haver deteriorações com menos severidade em outras partes do tre-

cho. Funcionalidade do trecho seriamente comprometida;

• Péssimo: deterioração crítica em grande porcentagem do trecho, poden-

do haver deteriorações com menos severidade em outras partes do tre-

cho. Trecho em mal funcionamento. Reparos maiores, porém, menores 

que reconstrução, são necessários;

• Irrecuperável ou não existe: deterioração extrema em todo ou quase 

todo o trecho. Trecho não é mais funcional. Reparos maiores, restaura-

ção completa ou reconstrução são necessários.

• Status operacional da linha: indica se a linha ou ramal se encontra em 

operação com trens de transporte de carga, trata-se de um trecho não ope-

rante ou de um trecho greenfield.

A principal fonte de informação para levantamento dos atributos corresponden-

tes a essas variáveis para cada proposta foi uma pesquisa direta junto às em-

presas concessionárias de ferrovias. Cabe ressaltar que, no caso de uma mes-

ma proposta se desdobrar em trechos com diferentes classificações, atribui-se 
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à categoria mais crítica a linha como um todo, seja no tocante à situação geral 

de preservação seja ao status operacional. Assim sendo, uma proposta que com-

preende uma parte greenfield e outra implantada e em operação foi classificada 

como “irrecuperável ou não existe” no tocante à “situação geral do trecho” e 

como “em operação” quanto à variável “status operacional”. As atribuições feitas 

a estas duas variáveis de referência são mostradas na Tabela A3, no Anexo A.

Variáveis explicativas

O segundo passo do procedimento metodológico consiste em determinar variá-

veis explicativas relevantes para a análise da elegibilidade das propostas. Cabe 

ressaltar que diferentes variáveis foram levantadas em bancos de dados distin-

tos, de modo que, não necessariamente, se referem a um mesmo ano. Esse fato 

não constitui um problema, uma vez que cada variável é comparada, primeira-

mente, entre si e, posteriormente, passa por um processo de normalização (que 

consiste em trazer todos os dados levantados, com seus distintos valores, para 

uma escala comum, de modo a eliminar distorções de intervalos entre variáveis).

No que tange aos trens turísticos, as variáveis explicativas em nível municipal 

foram divididas segundo a sua natureza. Em consulta ao Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), foram determinadas variáveis socioeconômicas 

e variáveis demográficas: população total estimada em 2019 (POP), receita e 

produto interno bruto (PIB) per capita de 2017 e o índice de desenvolvimento 

humano (IDH-M) referente ao ano de 2010. Já o índice de Gini (IG) da renda do-

miciliar per capita, do ano 2010, foi coletado no site do DATASUS, do Ministério 

da Saúde.

Como variáveis representativas da economia do turismo nos municípios benefi-

ciados com propostas de trens turísticos, também foram determinadas a soma e 

a média da renda dos empregados nas atividades do setor turismo, levantadas 

na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) do ano 2018. Considerou-se 

como atividades econômicas mais relevantes para o setor do turismo aquelas 

definidas pelo Observatório do Turismo do Estado de Minas Gerais com base na 

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.0). 

As demais variáveis explicativas propostas visaram representar:

• a importância atual da atividade turística, que seria o resultado econômico 

da estrutura turística implantada na região. Assim, foram propostas duas va-

riáveis para representar a quantidade de visitantes domésticos e internacio-

nais nos municípios considerados. Tais dados foram levantados junto ao site 

do Ministério do Turismo, que faz uso da Pesquisa de Demanda Doméstica 

2012 –MTur/FIPE e da Pesquisa de Demanda Internacional 2017 –MTur/FIPE;

• a estrutura ferroviária fixa disponível e suas condições operacionais atuais. 

Para tanto, foi preparado um questionário para levantamento, junto aos ope-

radores e aos proponentes das indicações de trens turísticos, as condições 

de preservação da via permanente e de operação atual da linha. Diante 

disso, foram propostas duas variáveis categóricas similares às variáveis de 

referência adotadas nas propostas de trens regionais.

Os valores tratados das variáveis explicativas para propostas de trens turísticos 

de passageiros apresentam-se no anexo deste capítulo.

Por sua vez, para análise das propostas de trens regionais (intercidades), foram 

definidos os seguintes grupos de variáveis explicativas:

• Variáveis socioeconômicas: esse conjunto é composto por variáveis cor-

respondentes à soma das populações, à média dos valores de PIB per capita 

e ao total de vínculos empregatícios (postos de trabalho) dos municípios 

atendidos. As duas primeiras variáveis foram obtidas junto ao IBGE. A vari-

ável relativa aos totais de postos de trabalhos nos municípios foi levantada 

na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e refere-se ao ano de 2018;

• Variáveis de caracterização dos deslocamentos: tal conjunto de vari-

áveis se refere às caraterísticas de frequência e de motivação das viagens 
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que regulamente ocorrem atualmente ao longo dos eixos regionais de 

transporte existentes. 

A variável “frequência das viagens” foi levantada na base de entrevistas de 

origem/destino da Pesquisa Nacional de Contagem de Tráfego - PNCT, rea-

lizada pelo DNIT, em quatro momentos ao longo dos anos de 2016 e 2017. 

Obteve-se a frequência das viagens entre pares de municípios ao longo 

dos eixos de transporte da área beneficiada. Tem-se como premissa que os 

eixos com maior frequência de viagens (ocorrências diárias e/ou semanais) 

são mais elegíveis para implantação de um serviço de transporte regular 

de passageiros sobre trilhos. Desse modo, a variável analisada representa 

o percentual de entrevistas do PNCT cujos respondentes alegaram realizar 

seus deslocamentos diariamente ou semanalmente, ao longo dos eixos de 

análise.

A segunda variável, “motivação das viagens” feitas ao longo dos eixos con-

siderados, foi determinada a partir dos dados do Censo 2010, realizado pelo 

IBGE. Consiste no somatório dos deslocamentos declarados entre os municí-

pios de residência e os municípios onde trabalham ou estudam os entrevis-

tados. Esse fator revela relações de influência entre municípios de um eixo 

associadas a atividades que geram deslocamentos com alta regularidade 

(emprego e estudo). 

• Variável “demanda estimada”: para determinação dessa variável, refe-

rente a cada proposta de trem regional de passageiros, foi conduzido um 

exercício metodológico que parte da distribuição de demanda de transporte 

de passageiros na área de influência do serviço de transporte regular de 

passageiros na Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM). Essa, por tratar-se 

da única linha de transporte regular de passageiros por trem em operação 

em Minas Gerais, é uma referência adequada para estimar a demanda por 

serviços de um trem regional. O primeiro passo foi determinar a divisão 

atual da demanda entre os modos automóvel, ônibus e trem naquela área 

geográfica.

A demanda do modo automóvel foi levantada a partir da matriz de veículos 

leves gerada no Plano Nacional de Contagem de Tráfego (PNCT), para per-

cursos intermunicipais feitos nos anos de 2016 e 2017. São cerca de 300 os 

pontos de contagem de tráfego distribuídos ao longo de rodovias federais, 

dentre os quais nove estão na área de influência da linha de passageiros 

da EFVM. A partir do número de passageiros nos veículos cujos motoristas 

foram entrevistados, definiu-se a taxa de ocupação média por par de ori-

gem/destino, que, aplicada às células da matriz de veículos leves, permitiu 

aproximar-se de uma matriz OD de passageiros.

No caso dos serviços de ônibus intermunicipais sob a gestão do estado de 

Minas Gerais, os dados de demanda foram fornecidos pela Secretaria de 

Estado de Infraestrutura e Mobilidade (SEINFRA). Já a demanda das linhas 

de ônibus interestaduais foi levantada no portal de dados abertos da ANTT. 

Os dados nele disponíveis baseiam-se nas informações do bilhete de cada 

passageiro, incluindo a sua origem e destino, além de especificações do tipo 

de serviço, dentre outras características da viagem. Por fim, as demandas 

mensais verificadas nos serviços de trens de passageiros da EFVM foram 

fornecidas pela concessionária.

De posse destes dados, as proporções de viagens foram comparadas, por 

modo, originadas nos municípios da área de influência. A Figura 16 ilustra, 

em gráficos de pizza, as respectivas proporções modais por município. Nota-

-se maior representatividade de viagens originadas nos municípios mineiros 

de Belo Horizonte, Ipatinga e Governador Valadares e em Vitória (ES). As 

parcelas de viagens regionais distribuídas para o modo trem foram, portan-

to, definidas por classe de total de viagens geradas em um determinado 

município, segundo demonstrado na Tabela 22. Uma vez definidas, os per-
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centuais foram aplicados ao total de demanda por automóvel e ônibus, correspondente às áreas de influência dos ramais 

regionais propostos.

Classe de demanda Captação do trem

Até 17 mil viagens geradas 12%

Entre 17 mil e 55,8 mil viagens geradas 10%

Acima de 55,8 mil viagens geradas 5%

Tabela 22 - Percentual de captação do trem por classe de viagens regionais geradas
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F igura 16 - Origem de viagens por modo ao longo do eixo Vitória-Minas
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A consolidação dos valores das variáveis explicativas definidas para cada pro-

posta de trem regional de passageiros consta nas Tabelas A4 a A6, no Anexo A.

Uma última etapa da análise multicriterial consistiu em avaliar a disponibilidade 

de “janelas” operacionais de tempo nas ferrovias existentes. O compartilhamen-

to das vias férreas é um aspecto capaz de potencializar a implantação das linhas 

de transporte de passageiros propostas (turísticas e regionais), uma vez que 

reduz os investimentos previstos em ativos fixos e os custos operacionais dos 

serviços e de manutenção das linhas.

Dessa forma, foi introduzida uma variável de verificação. Ela nos informa acer-

ca da disponibilidade mínima de capacidade para circulação de trens de pas-

sageiros na via férrea considerada. Tal variável, correspondente à “capacidade 

ociosa mínima”, pode ser levantada na “Declaração de Rede 2020”, documento 

disponível no portal eletrônico da ANTT. Para a construção dessa variável, foram 

considerados os seguintes pesos:

• Peso 3: aplicado às propostas associadas a linhas que dispõem de capacida-

de ociosa para permitir a circulação de trens de passageiros;

• Peso 2: aplicado às propostas associadas a linhas greenfield, que, por óbvio, 

não dispõem hoje de capacidade operacional instalada;

• Peso 1: aplicado às propostas associadas a linhas que não mais dispõem de 

capacidade ociosa, ou seja, que se encontram saturadas com as operações 

de transporte de carga. Nesta circunstância, entende-se que a implantação 

dos serviços de passageiros implica na duplicação da linha férrea existente.

A Tabela 23 consolida as variáveis de referência, explicativas e de verificação 

atribuídas aos diferentes níveis de proposta de trens turísticos e regionais.

Variáveis Trens turísticos Trens regionais

De  
referência

Governança turística 
(organização político 
institucional)

Estrutura turística (capacidade 
turística atual)

Situação geral do trecho (em termos 
de infraestrutura e funcionalidade)

Status operacional da linha

Explicativas

Variáveis socioeconômicas 
(população, renda, PIB per capita 
etc.);

Variáveis demográficas 
(população, IDMH e índice Gini);

Variáveis físico-operacionais 
(situação de preservação da 
via permanente e status de 
operação da linha férrea);

Visitantes turísticos domésticos e 
internacionais.

Variáveis socioeconômicas 
(população, PIB per capita e postos de 
emprego);

Demanda estimada do serviço de 
trem regional;

Frequência dos deslocamentos no 
eixo;

Quantidade de deslocamentos por 
motivo de trabalho no eixo.

De  
verificação

Capacidade ociosa mínima no 
trecho (trens/dia): refere-se à 
disponibilidade para viagens de 
passageiros

Capacidade ociosa mínima no 
trecho (trens/dia): refere-se à 
disponibilidade para viagens de 
passageiros

Total de 

propostas
9 10

Tabela 23 - Variáveis da análise multicritério das propostas de trens de 
passageiros
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4.1.1.2 Tratamento e análise dos dados

Os dados antes apresentados foram organizados e normalizados, a fim de per-

mitir sua quantificação, sistematização e leitura comparada. Inicialmente, os da-

dos foram avaliados em duas dimensões, que produzem quatro quadrantes de 

posicionamento, a partir da inter-relação entre as variáveis explicativas e as de 

referência, traduzida em um único resultado classificatório.

A representação dessa análise é apresentada na Figura 17. Observa-se que a 

variável de referência estará sempre no eixo das abcissas, enquanto as variáveis 

explicativas são representadas no eixo das ordenadas. O encontro dos eixos será 

dado pela média obtida em ambas as variáveis, o que tornará possível identificar 

o que estará abaixo ou acima desse valor para cada uma das variáveis traba-

lhadas. Essa espacialização gráfica dará a informação desejada nos quadrantes.

F igura 17 - Representação gráfica do cruzamento entre variáveis de referência 
e explicativas

Após a geração dos respectivos diagramas, quantifica-se o resultado dos so-

matórios de todos os cruzamentos entre variáveis explicativas e variáveis de 

referência para cada proposta de trem de passageiros. Obtém-se, assim, um 

valor final indicativo do nível de elegibilidade dessa operação de transporte de 

passageiros.

Elegibilidade das propostas de trens turísticos

Relembrando, as variáveis explicativas adotadas na análise dos trens turísticos 

são:

• Aspectos econômicos – receita municipal, PIB per capita e média da renda 

dos empregados no setor turismo do município;

• Aspectos sociodemográficos – população municipal, IDH-M e índice de Gini 

(considerado negativo);

• Aspectos geográficos – visitante internacional e visitante nacional;

• Aspectos físico-operacional – situação geral do trecho ferroviário e status 

operacional.

Essas variáveis explicativas foram multiplicadas por cada uma das variáveis de 

referência e posteriormente somadas, obtendo um valor classificatório para pro-

posta de trem turístico. No Anexo A (Figuras A1 a A21), são apresentados os 

diagramas “variável explicativa x variável de referência”, construídos a partir dos 

valores normalizados destas variáveis, segundo metodologia indicada. Nos dia-

gramas, cada proposta é representada por seu número identificador (ID).

Elegibilidade das propostas de trens regionais

Como antes apresentado, as variáveis explicativas consideradas para análise das 

propostas de trens regionais são:

• Aspectos socioeconômicos: população, PIB per capita e postos de emprego;
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• Características dos deslocamentos regionais: frequência diária e semanal de 

viagens e total de deslocamentos pelos motivos trabalho e estudo;

• Demanda estimada do serviço proposto.

No Anexo A (Figuras A22 a A34), apresentam-se os diagramas resultantes dos 

cruzamentos entre as variáveis explicativas e as variáveis de referência, constru-

ídos a partir dos valores normalizados destas variáveis, segundo a metodologia 

indicada. Nesses gráficos, as propostas RP 17 (aumento de oferta no serviço 

atual entre Belo Horizonte e Vitória) e RP 25 (ligação de Belo Horizonte a São 

Paulo) não são representadas, pois as notas correspondentes aos seus atributos 

caracterizam-se como outliers, dificultando a análise visual da dispersão dos 

pontos correspondentes às demais propostas nos diagramas.

4.1.1.3 Resultados da análise multicriterial

Trens turísticos

A seguir, são apresentados e comentados os resultados da análise multicriterial 

no que tange à elegibilidade dos trens turísticos para as etapas de estudos de 

demanda e de pré-viabilidade. O resultado final de cada proposta decorre do 

somatório da nota atribuída a seu posicionamento nos diagramas apresentados 

no Anexo A (variável explicativa x de referência), devidamente ponderado pela 

nota correspondente à variável de verificação. Quanto maior o resultado numé-

rico alcançado pela proposta na análise multicriterial, maior a sua elegibilidade. 

Dada a robustez das análises realizadas na etapa de estudo de demanda, apenas 

aqueles nove ramais, com maiores resultados de cruzamentos entre variáveis, 

passaram para a segunda etapa de análises.

Pro-
posta

Descrição

Nota parcial 
(variável  

explicativa x 
de referência)

Variável de verifi-
cação (capacidade 
ociosa mínima, em 
trens/dia/sentido)*

Nota 
final

TUR 50
Além Paraíba (Porto 

Novo) - Além Paraíba 
(Simplício)

229 19 687

TUR 51
Belo Horizonte –  

Brumadinho
∞ Saturada ∞

TUR 52 Caparaó - Espera Feliz 110 Greenfield 220

TUR 53 
**

Carmo do Cajuru -  
São Francisco de Paula

165 Greenfield 330

TUR 54 Cataguases - Três Rios 173 8 519

TUR 55 
**

Divinópolis -  
Bom Sucesso

168 5 504

TUR 56 Jacutinga – Jacutinga 109 Greenfield 218

TUR 57 Perdões – Carrancas 113 3 339

TUR 58
Poços de Caldas -  
Águas da Prata

280 4 840

TUR 59
São Sebastião do Rio 
Verde - Passa Quatro

84 Greenfield 168

TUR 60 Viçosa - Cajuri 143 Greenfield 286

TUR 61
Varginha -  

Três Corações- Lavras
446 1 1.338

(*) conforme Declaração de Rede 2020 (in portal da ANTT);  
(**) propostas estudadas como trem regional.

Tabela 24 - Resultados da Análise Multicriterial das Propostas de Trens 
Turísticos
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Seguem três observações relevantes: i) a proposta TUR 53 foi classificada como 

Greenfield, dada a inexistência de linha férrea entre o segmento de Oliveira a 

São Francisco de Paula; ii) verificando-se que as propostas TUR 53 e TUR 55 são 

parcial ou totalmente coincidentes com propostas apresentadas para trens regio-

nais, optou-se por analisá-las apenas nesta segunda abordagem; iii) quanto à 

proposta TUR 51, essa foi contemplada em estudo de viabilidade específico para 

a ligação Belo Horizonte/Brumadinho (Inhotim), elaborado a pedido do Governo 

do Estado e contratado pela Vale a uma empresa especializada. Os resultados de 

tal estudo foram incorporados para análise da TUR 51 no contexto do PEF. Suas 

premissas e os principais resultados estão consolidados no box apresentado a 

seguir.

Estudo da implantação do serviço ferroviário de passageiros 
“Belo Horizonte / Brumadinho”

Diferentemente do escopo do PEF Minas, desenvolvido com o status de plano 

diretor (master plan), um estudo do trem de passageiros entre Belo Horizon-

te e Brumadinho foi elaborado pela consultoria SYSFER em nível de estudo 

de viabilidade, contendo elementos mais detalhados, incluindo estudos de 

mercado, operacional e econômico-financeiro. O referido estudo apresenta 

duas abordagens de serviço: uma regular, nos moldes do transporte regional 

intercidades considerado no PEF Minas, e uma outra, de trem turístico. Além 

disso, duas configurações de atendimento foram propostas: uma com partida 

da estação Central de Belo Horizonte (com aproximadamente 60 km de tra-

jeto) e outra com partida do bairro Belvedere, seguindo pelo Ramal de Águas 

Claras até seu entroncamento com o Ramal do Paraopeba e, dali, até a cidade 

de Brumadinho (aproximadamente 50 km).

Contudo, o referido estudo desaconselha a opção do transporte regular por 

resultar em um custo operacional duas vezes maior que o custo do serviço 

turístico, sendo que a receita não chegaria a cobrir nem 50% deste custo, in-

viabilizando sua exploração comercial.

Por sua vez, o serviço turístico foi dimensionado considerando, para as duas 

configurações de traçado, um par de trens (6 carros com capacidade para 80 

passageiros), tendo em vista as restrições técnicas e de saturação da via fér-

rea. Nestas condições, a demanda projetada nas ligações BH-Brumadinho e 

Belverede-Brumadinho foram, respectivamente, de 71.971 e 83.253 passagei-

ros por ano. As análises de viabilidade, elaboradas a partir dos fluxos de caixa 

dos projetos, apontaram para a inviabilidade da primeira ligação, e, para a liga-

ção Belvedere-Brumadinho, um resultado operacional positivo, embora insu-

ficiente para remunerar os investimentos necessários para a sua implantação.

Ressalta-se, porém, que o estudo foi elaborado partindo da premissa do com-

partilhamento da linha de cargas com o transporte de passageiros, sendo que 

as previsões de uso da via pelo transporte de cargas indicam, a partir de 

2021, a ocupação de toda a capacidade instalada da linha, impossibilitando 

o recebimento do transporte de passageiros. A conclusão final do estudo foi 

de que não se identificou viabilidade em nenhum dos cenários. Ademais, não 

só o estudo de mercado já havia sinalizado que a demanda identificada não 

parecia promissora, como já havia sido apontada, no estudo de capacidade, a 

inviabilidade técnica de operação conjunta de tais serviços em escala maior, 

diante das restrições de vias já saturadas.
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Trens regionais

São apresentados, a seguir, na Tabela 25, os resultados da análise multicriterial no que tange aos trens regionais de passa-
geiros, seguidos de comentários pertinentes. As notas finais, atribuídas às propostas analisadas, nos permitem definir seus 

níveis de elegibilidade para as etapas de estudos de demanda e de pré-viabilidade. Quanto maior a nota final obtida, mais 

elegível é a correspondente proposta. 

Proposta Descrição do trecho

Nota parcial 
(variável 

explicativa x 
de referência)

Variável de 
verificação 

(capacidade ociosa 
mínima, em trens/

dia/sentido)*

Nota 
final

RP 12 Araguari - Uberlândia – Uberaba 93 4 279

RP 13
BH (Águas Claras) - Brumadinho (via Ibirité) e BH (Águas Claras) - 

Eldorado (via Barreiro)
98 Saturada 98

RP 14 Belo Horizonte - Montes Claros 100 2 300

RP 15 Belo Horizonte - Ouro Preto – Mariana 90 Greenfield 180

RP 16 Belo Horizonte - Santa Luzia 88 5 264

RP 17 Belo Horizonte – Vitória (reforço) 207 Saturada 207

RP 18 Conselheiro Lafaiete - Belo Horizonte (pelo ramal do Paraopeba) 130 Saturada 130

RP 19 Itaobim - Governador Valadares (construção de ferrovia) 49 Greenfield 98

RP 20 Corinto – Pirapora 13 1 39

RP 21 Divinópolis - Belo Horizonte 103 2 309

RP 22
Divinópolis - Contagem - BH - Aeroporto de Confins - Sete Lagoas – 

Cordisburgo
153 2 459

RP 23 Divinópolis – Lavras 98 5 294

RP 24 Lavras - Três Corações – Varginha 75 1 225

RP 25
Ligação ferroviária entre Belo Horizonte e São Paulo (adequação de 

trechos existentes e construção parcial)
128 Saturada 128

RP 26 Montes Claros – Janaúba 59 2 177

RP 27 Poços de Caldas - Aguaí – Campinas 85 4 255

(Continua)
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Proposta Descrição do trecho

Nota parcial 
(variável 

explicativa x 
de referência)

Variável de 
verificação 

(capacidade ociosa 
mínima, em trens/

dia/sentido)*

Nota 
final

RP 28
Reativação da "Linha Mineira" (Mariana - Ponte Nova - Ubá - 

Cataguases - Além Paraíba)
65 Greenfield 130

RP 29 Cataguases – Mirai 52 Greenfield 104

RP 30 Reativação da linha Ponte Nova - Dom Silvério 9 Greenfield 18

RP 31 Reativação da linha Ponte Nova - Rio Casca 10 Greenfield 20

RP 32 E.F. Bahia a Minas (reconstrução) 50 Greenfield 100

RP 33 – I Uberaba - Araxá – Campos Altos 70 2 210

RP 33 – II Araguari - Patrocínio - Ibiá – Araxá 60 2 180

RP 34 Varginha - Três Corações – Soledade de Minas - Cruzeiro (SP) 89 Greenfield 178

(*) conforme Declaração de Rede 2020 (in portal da ANTT)

Tabela 25 - Resultados da Análise Multicritério das Propostas de Trens Regionais

Para além das notas obtidas, as seguintes considerações influenciam a seleção das propostas a serem analisadas na fase de 

estudos de demanda:

• a proposta RP 13 (Belo Horizonte - Brumadinho) não foi considerada no nível dos estudos aqui apresentados, vez que, 

semelhante ao ocorrido com a TUR 51, a SEINFRA desenvolveu, simultaneamente ao PEF, uma solução para o Vetor Su-

doeste. Esta é resumidamente abordada no box apresentado a seguir. 

• a proposta RP 16 (Belo Horizonte - Santa Luzia) está completamente inserida na região metropolitana de Belo Horizon-

te, devendo ser estudada como “linha metropolitana”; segmentos das propostas RP 15, RP 18, RP 21 e RP 22 realizam 

atendimentos internos à região metropolitana de Belo Horizonte, com trajetos que, por vezes, coincidem com propostas 

de linhas metropolitanas. Desse modo, tais propostas merecerão análise detalhada na etapa de estudos da demanda. 

Cabe ressaltar que a proposta RP 21 (Divinópolis - Belo Horizonte) se superpõe à proposta RP 22 (Divinópolis – BH - Sete 

Lagoas – Cordisburgo), mais extensa, de modo que serão estudadas como se fossem uma única proposta. Ademais, a 

(Continuação)
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proposta RP 18, tal como apresentada na tabela acima, interliga Conselheiro 

Lafaiete a Belo Horizonte pelo ramal do Paraopeba, que se encontra satu-

rado com o transporte de cargas, ocupando toda sua capacidade instalada. 

Desse modo, uma alternativa de atendimento ao município de Conselheiro 

Lafaiete será proposta a partir da RP 15, conforme detalhado na sequência 

desta abordagem metodológica. 

• a proposta RP 24 (Lavras - Três Corações – Varginha), por solicitação pos-

terior de seus próprios proponentes, será tratada na abordagem de trens 

turísticos e não como trem regional intercidades;

• por tratar-se de proposta de reforço de oferta em um serviço já existente 

e consolidado, a proposta RP 17 (Belo Horizonte – Vitória) passa direto à 

segunda etapa de estudos de demanda.

As linhas elegíveis por motivo dos resultados da análise multicritério foram as 

propostas RP 14, RP 23, RP 12 e RP 27. Algumas das linhas selecionadas apre-

sentam sinergia com outras propostas regionais, o que favorece a realização de 

análise conjugada entre elas. A saber, as conjugações analisadas foram: RP 14 

(Belo Horizonte - Montes Claros) com RP 26 (Montes Claros – Janaúba); e RP 12 

(Araguari - Uberlândia – Uberaba) com RP 33 - I (Uberaba - Araxá – Campos Al-

tos). Maiores detalhes a respeito de tais análises conjugadas apresentam-se na 

sequência desta abordagem metodológica. 

Às propostas mencionadas, em razão das considerações colocadas anteriormen-

te, foram somadas outras quatro linhas regionais para realização de estudos 

detalhados de demanda. Tais estudos abordam cada proposta individualmen-

te. Assim, dada sua robustez, tais análises foram limitadas a 10 dentre as 23 

propostas regionais elencadas no escopo do PEF-MG. Aquelas propostas não 

selecionadas deverão ser objeto de avaliação em estágios futuros do PEF, que, a 

partir desta primeira edição, se constitui em instrumento dinâmico a ser revisado 

continuamente. 

Estudo de solução de transporte coletivo público para o Vetor 
Sudoeste da RMBH

Visando promover o aumento de capacidade do serviço de transporte coletivo 

público de passageiros, além da maior interconectividade dos centros urbanos 

da região metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), a SEINFRA estudou a alter-

nativa intitulada Corredor Sudoeste. Para tanto, foram contempladas soluções 

de transporte para conectar, diretamente, as regionais Oeste e Barreiro de Belo 

Horizonte aos municípios do Vetor Sudoeste - Brumadinho, Mário Campos, 

Sarzedo e Ibirité.

O estudo focou os padrões de deslocamento da população das áreas de influ-

ência direta e indireta do Corredor Sudoeste. A partir da simulação de deman-

da, segundo o modelo clássico de 4 Etapas, foram estudadas alternativas pelos 

modos rodoviário e ferroviário de transporte ao longo desse corredor.

A alternativa ferroviária analisada, pelo Ramal do Paraopeba, pressupôs o com-

partilhamento da linha de cargas com o transporte de passageiros. Contudo, 

esse ramal, que já opera próximo da saturação, passará a ocupar, com o trans-

porte de cargas, toda a capacidade instalada da linha, a partir de 2021, impos-

sibilitando a operação compartilhada com o transporte de passageiros. Dessa 

forma, há que se fazer elevado investimento (capex) em duplicação da linha 

férrea existente, resultando em benefícios de pouca monta, já que, segundo os 

estudos realizados no âmbito do Trem de Brumadinho, apenas uma pequena 

parte da demanda do transporte público por ônibus migraria para a ferrovia.

Ademais, a demanda estudada mostrou-se mais adequada ao atendimento 

pelo modo rodoviário, para o que foram propostos um corredor BRS (entre os 

terminais Barreiro e Ibirité) e a implantação de faixas preferenciais para ônibus 

a partir de Ibirité. Para tanto, foram previstas duas modalidades de linhas de 

ônibus (paradora e direta), possibilitando alcançar uma capacidade de trans-

porte de passageiros compatível com os níveis da demanda mensurada no 

Vetor Sudoeste.
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4.1.2 Metodologias para estudo da demanda de 
trens de passageiros
Todas as propostas abordadas nesse capítulo estão detalhadas, uma a uma, 

em fichas técnicas, nas quais são apresentados os montantes e as carac-

terísticas principais das demandas estimadas, bem como alguns dados 

operacionais dos serviços correspondentes. As tabelas 26 e 27, seguintes, 

discriminam as propostas de trens turísticos e regionais, respectivamente, 

que serão objeto de estudos de demanda. As propostas de trens metropo-

litanos, em número de três, são apresentadas na subseção 4.1.2.3.

ID da Proposta Descrição

TUR 50 Além Paraíba (Porto Novo) – Além Paraíba (Simplício)

TUR 52 Caparaó – Espera Feliz

TUR 54 Cataguases – Além Paraíba – Três Rios

TUR 56 Jacutinga (Sapucaí) – Jacutinga (Mons. Dutra)

TUR 57 Perdões – Carrancas

TUR 58 Poços de Caldas – Águas da Prata

TUR 59 São Sebastião do Rio Verde – Passa Quatro

TUR 60 Viçosa – Cajuri

TUR 61 Lavras – Três Corações – Varginha

Tabela 26 - Propostas de trens turísticos elegíveis para estudo de 
demanda 

ID da Proposta Descrição

RP 12 Araguari –Uberlândia – Uberaba

RP 33 Uberaba – Ibiá - Campos Altos

RP 14 Belo Horizonte - Montes Claros

RP 26 Montes Claros– Janaúba

RP 15 Belo Horizonte- Ouro Preto – Mariana

RP 17 Estrada de Ferro Vitória-Minas (EFVM)

RP 22 Divinópolis – B. Horizonte – Cordisburgo

RP 23 Divinópolis – Lavras

RP 27 Poços de Caldas – Campinas

RP 28 Mariana – Além Paraíba («Linha Mineira»)

Tabela 27 - Propostas de trens regionais (intercidades) elegíveis para estudo 
de demanda 
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Mapa 37 - Localização dos trens turísticos elegíveis para estudo de demanda
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Mapa 38 - Localização dos trens regionais elegíveis para estudo de demanda
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4.1.2.1 Estimativa da demanda de trens turísticos 

Estimar a demanda de transporte em serviços de trens de passageiros é tare-

fa imprescindível para definir parâmetros operacionais, quantificar a receita da 

prestação destes serviços, dimensionar o material rodante a empenhar e, con-

sequentemente, calcular custos de investimento (capex) e operacionais (opex), 

dentre outros elementos para avaliar o nível de retorno do empreendimento 

proposto.

No tocante aos trens turísticos, a metodologia especialmente desenvolvida para 

aplicação neste Plano tem como ponto de partida a análise comparada de um 

conjunto de dados e informações representativos da demanda e de característi-

cas operacionais de trens turísticos atualmente existentes no Brasil.

Levantamento de dados e informações

O primeiro passo foi a identificação dos trens turísticos que se encontravam 

em operação no Brasil no início do primeiro semestre de 2020 e a coleta de in-

formações relevantes a respeito deles. Para tanto, foram consultadas empresas 

operadoras, sites de turismo – oficiais e não oficiais – sites de governos estaduais 

e de prefeituras, etc. Esse levantamento não se pretendeu exaustivo e, muitas 

vezes, apresentou lacunas ou inconsistências de informações ou, até mesmo, 

dados divergentes. Desse modo, optou-se por considerar, sobretudo, as informa-

ções levantadas junto às atuais operadoras de trens turísticos (ver Tabela A11, 

no Anexo A).

Com os dados disponíveis foi possível estruturar uma tabela discriminando os 

trens turísticos brasileiros. Em seguida, foram selecionados os serviços efetiva-

mente em operação naquela data, para os quais buscou-se fazer um levanta-

mento mais detalhado de informações operacionais. 

Para estimativa da demanda potencial dos trens turísticos propostos neste Plano 

Estratégico, suas características são comparadas às daqueles em operação e, 

para tanto, o dado de demanda dos trens operantes é um atributo primordial 

para a análise a ser desenvolvida. Dentre os 18 trens em operação, foi possível 

obter dados comparáveis de demanda de apenas 12 deles.

Em um passo seguinte, foram identificados os municípios de origem e desti-
no destes 12 serviços de trens turísticos para os quais se dispõem de dados de 

consistentes demandas. Em seguida, foi preparado um perfil socioeconômico 
e demográfico para cada um desses municípios, além de um quadro demons-

trativo da participação do setor turismo na economia municipal. Os dados 

levantados são apresentados em sequência.

Trens turísticos identificados e seleção dos atualmente operantes

No total, foram identificados 32 trens turísticos no Brasil, seus respectivos itine-

rários e características de operação (ver Tabela A10, no Anexo A).

Dos serviços de trens turísticos que se encontram de fato em operação 

foram levantadas as seguintes informações caracterizadoras: demanda, capaci-

dade, ocupação, tarifa, extensão da linha, tipo de locomotiva, velocidade, tempo 

de percurso, frequência. Também foram coletadas informações gerais como atra-

tivos turísticos dos municípios atendidos e infraestrutura do passeio. Essa base 

informacional foi levantada sobretudo junto às empresas operadoras das linhas 

(ver Tabela A11, no Anexo A).

Trens selecionados para a aplicação metodológica

O Quadro 4 discrimina os 12 trens turísticos atualmente existentes e que foram 

selecionados para a aplicação metodológica, por possuírem dados de demanda 

completos e comparáveis.



198  PEF – Plano Estratégico Ferroviário de Minas Gerais

Trem Turístico Município(s) UF

Trem da Mantiqueira Passa Quatro MG

Trem das Águas
São Lourenço

MG
Soledade de Minas

Trem da Vale
Ouro Preto

MG
Mariana

Trem Turístico São João Del Rey
São João del Rei

MG
Tiradentes

Trem Maria Fumaça/ Epopeia/ Trem 
do Vinho

Bento Gonçalves
RS

Carlos Barbosa

Trem da Serra do Mar (SC)
Rio Negrino

SC
Corupá

Trem das Termas
Piratuba SC

Marcelino Ramos RS

Trem Cultural dos Imigrantes São Paulo SP

Maria Fumaça Campinas Jaguariúna
Campinas 

SP
Jaguariúna

Trem de Guararema Guararema SP

Trem da Serra do Mar (PR)
Curitiba

PR
Morretes

Trem da Estrada de Ferro de Santa 
Catarina

Apiúna SC

Quadro 4 – Trens turísticos selecionados

Para cada um destes municípios foram levantados junto ao IBGE os seguintes da-
dos socioeconômicos adicionais: população estimada (POP) para 2019, área 

do território municipal, receita municipal e PIB per capita de 2017, Índice De-

senvolvimento Humano (IDH-M) de 2010 e Incidência da Pobreza (IP, que indica 

o percentual de habitantes abaixo da linha da pobreza em 2003). A densidade 

demográfica (DM) foi calculada dividindo os respectivos valores de população 

e área territorial. Por sua vez, o índice de Gini (IG) da renda domiciliar per ca-

pita, de 2010, foi coletado no site do DATASUS, do Ministério da Saúde. Essas 

informações socioeconômicas estão reunidas na Tabela A12, no Anexo A, por  

trem / município.

Para a categorização da relevância do setor turismo nos municípios servidos 

pelos 12 trens turísticos selecionados para a aplicação metodológica aqui apre-

sentada, utilizou-se tipologia adotada pelo Ministério do Turismo, que divide os 

municípios brasileiros entre cinco categorias segundo sua relevância turística: A, 

B, C, D e E. Na categoria “A” são enquadrados aqueles municípios que detém os 

maiores fluxos turísticos e os maiores números de empregos e estabelecimentos 

do setor de hospedagem. Na categoria “E” se posicionam aqueles municípios 

com os valores menos expressivos dessas variáveis. Esta tipologia é apresentada 

no “Mapa do Turismo 2019-2021”, divulgado pelo referido ministério. Para cada 

um dos municípios turísticos foram também identificadas as micro e mesorre-

giões geográficas do IBGE a que pertencem, bem como os “circuitos turísticos” 

dos quais fazem parte. As informações consolidadas se encontram no Anexo A, 

na Tabela A13.

Foi também coletado um conjunto de dados e informações acerca da estrutu-
ra de governança dos municípios de origem e destino dos trens turísticos 

atualmente em operação no Brasil, buscando identificar a existência ou não de 

instrumentos reguladores de caráter urbanístico e de desenvolvimento turístico 

local, a exemplo do que se fez na análise multicriterial das propostas de trens 

turísticos para Minas Gerais. O acervo informacional obtido está consolidado na 

Tabela A14, no Anexo A.
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Para mensurar o porte do setor de turismo nos municípios servidos pelos 12 

trens turísticos selecionados por disporem de dados confiáveis de demanda, 

foram levantados dados disponíveis na Relação Anual de Informações Sociais 

(RAIS), uma base de dados produzida pelo Ministério da Economia. Ela cobre 

todos os estabelecimentos dos setores público e privado do País, com o objetivo 

de oferecer dados para o controle da atividade trabalhista, além de disponibilizar 

informações acerca do mercado de trabalho no Brasil. 

Foram assim, a exemplo do que faz o Observatório do Turismo do Estado de 

Minas Gerais, levantados os seguintes dados: número de estabelecimentos, nú-

mero de empregados e renda média nominal dos empregados nas atividades 

turísticas nos municípios estudados. Foram consideradas as seguintes atividades, 

nos termos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.0):

• Agências e Operadoras:

• Agências de viagens;

• Operadores turísticos;

• Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados. 

• Alimentação:

• Restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação e 

bebidas;

• Serviços ambulantes de alimentação;

• Serviços de catering, bufê e outros serviços de comida preparada.

• Comércio e Serviços:

• Comércio varejista de artigos recreativos e esportivos;

• Comércio varejista de calçados e artigos de viagem;

• Comércio varejista de outros produtos novos não especificados anterior-

mente;

• Entretenimentos:

• Atividades de exibição cinematográfica;

• Atividades fotográficas e similares;

• Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos;

• Atividades de organização de eventos, exceto culturais e esportivos;

• Atividades de serviços prestados principalmente às empresas não espe-

cificadas anteriormente;

• Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares;

• Gestão de espaços para atividades artísticas;

• Atividades de museus e de exploração, restauração e conservação de 

lugares;

• Atividades de jardins botânicos, zoológicos, parques nacionais, reservas 

ecológicas e APAs;

• Atividades esportivas não especificadas anteriormente;

• Parques de diversão e parques temáticos;

• Atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente.

• Hospedagem:

• Hotéis e similares;

• Outros tipos de alojamento não especificados anteriormente.

• Transporte:

• Transporte metroferroviário de passageiros; 
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• Transporte rodoviário coletivo municipal e metropolitano; 

• Transporte rodoviário coletivo intermunicipal, interestadual e internacio-

nal; 

• Transporte rodoviário de táxi; 

• Transporte rodoviário coletivo, sob fretamento, e outros; 

• Trens turísticos, teleféricos e similares; 

• Transportes aquaviários não especificados anteriormente; 

• Transporte aéreo de passageiros regular; 

• Transporte aéreo de passageiros não-regular; 

• Locação de automóveis sem condutor; 

• Locação de meios de transporte, exceto automóveis, sem condutor; 

• Atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas ante-

riormente; 

• Atividades auxiliares dos transportes aéreos.

Na Tabela A15, no Anexo A, são apresentadas, por município, as quantidades 

de estabelecimentos dos seguintes segmentos do turismo: comércio e serviços, 

transporte, alimentação, entretenimento, hospedagem e agências e operadoras, 

referente ao ano de 2018 (última base de dados disponível da RAIS).

Por sua vez, os números de pessoas empregadas nos mesmos segmentos do 

setor turismo, referentes ao ano de 2018 (última base de dados disponível da 

RAIS), são discriminados por município na Tabela A16, no Anexo A.

Por fim, levando em conta a mesma base de dados – a RAIS de 2018, levan-

tou-se, para cada município servido por trem turístico com dados de demanda 

disponíveis, a soma das rendas médias mensais dos empregados nas atividades 

turísticas. Estes dados estão consolidados na Tabela A17, que se encontra no 

Anexo A.

Para o processo metodológico especialmente desenvolvido, um outro importante 

passo é o levantamento do número de visitas estimadas nos municípios in-

cluídos na análise. Os números de visitantes, divididos em duas categorias - do-

mésticos e internacionais, são duas das cinco variáveis diretamente relacionadas 

à economia do turismo. As fontes de dados são a Pesquisa de Demanda Domés-

tica 2012 –MTur/FIPE e a Pesquisa de Demanda Internacional 2017 –MTur/FIPE, 

ambas encomendadas pelo Ministério do Turismo. No Anexo A, a Tabela A18 

consolida os números levantados para cada um dos municípios atendidos pelos 

trens turísticos atualmente em operação no Brasil e que dispõem de dados de 

demanda de passageiros.

Desenvolvimento metodológico

A estimativa da demanda de passageiros nos trens turísticos propostos no pre-

sente Plano Estratégico Ferroviário de Minas Gerais – PEF Minas – é imprescindí-

vel para estimar os valores não só da receita potencial, mas também dos custos 

operacionais e do investimento, necessários para calcular os níveis de cobertura 

e a pré-viabilidade destes empreendimentos. 

A demanda em trens turísticos, diferentemente do observado nos deslocamen-

tos urbanos e regionais de passageiros, apresenta aspectos singulares. A saber, 

está associada às particularidades locais, como atrativos ambientais, empreen-

dimentos, infraestrutura e serviços, além de aspectos relacionados à variação 

sazonal, como períodos de férias, de festas populares, etc. Estimar a demanda de 

um serviço com esta finalidade implica considerar sua singularidade. Em função 

disso, a metodologia especialmente desenvolvida se baseia na correlação das 

características turísticas, ambientais, socioeconômicas e demográficas dos trens  

propostos com as dos trens em operação no contexto brasileiro. 
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Para tanto é que foram coletados os dados e informações antes apresentados, 

referentes  tanto aos trens existentes nos Brasil e com disponibilidade de dados 

de demanda quanto aos trens propostos neste Plano. A análise de correlação 

busca identificar quais variáveis demográficas, socioeconômicas e ambientais 

se relacionam diretamente com as variáveis de operação e em qual intensidade 

e sentido isso acontece. Ou seja, intencionou-se encontrar quais variáveis são 

capazes de predizer com maior confiabilidade, sozinhas ou em conjunto, a de-

manda dos trens turísticos existentes.

Vencida essa etapa, foram definidas as variáveis que melhor explicam o compor-

tamento da demanda entre os trens em operação. A partir delas foi desenvolvida 

uma análise de regressão linear multivariada, a fim de identificar a equação da 

reta que melhor prediz a demanda entre as observações disponíveis. Em segui-

da, os valores observados dos trens turísticos propostos foram aplicados à equa-

ção de regressão definida, de modo a estimar a demanda para cada um deles.

A Figura 18 mostra o esquema metodológico de estimação da demanda de trens 

turísticos, especialmente estruturado para o Plano Estratégico Ferroviário – PEF 

Minas.

Figura 18 - Fluxograma de etapas do desenvolvimento metodológico para 
estimação da demanda de trens turísticos

Por fim, estimadas as demandas de passageiros, será possível identificar, de 

acordo com os demais aspectos de operação levantados nos ramais existentes, 

a sazonalidade da operação, bem como o número de viagens e a produtividade 

do sistema proposto.

4.1.2.2 Estimativa da demanda potencial para avaliação das 
propostas de trens regionais de passageiros

Levantamento de dados

Para o estudo da demanda das propostas de trens regionais de passageiros foi 

coletado um conjunto de dados oriundos de diferentes fontes. Uma preocupação 

primordial é distribuir a demanda de transporte regional entre distintos modos 

(automóvel, ônibus e trem, quando este último existir). A matriz de origem e 

destino de passageiros pelo modo automóvel, especialmente estruturada, tem 

por base o Plano Nacional de Contagem de Tráfego (PNCT), uma iniciativa do 

DNIT para investigar os fluxos intermunicipais de transporte. O PNCT abarca cer-

ca de 300 postos de contagem de tráfego, distribuídos pela malha de rodovias 

federais. Nestes postos foram realizadas contagens classificadas e pesquisas de 

origem e destino (OD) em quatro períodos entre os anos de 2016 e 2017. Da 

base de dados das pesquisas de OD foram levantados os seguintes: municípios 

de origem e destino dos entrevistados, frequência de realização das viagens en-

tre o par OD, modo utilizado para o deslocamento, motivação da viagem e taxa 

de ocupação do veículo por passageiros.

Por sua vez, a demanda de passageiros nas linhas intermunicipais de ônibus em 

Minas Gerais, com especificação do movimento mensal de passageiros entre os 

municípios das áreas de influência das propostas analisadas, foi fornecida pela 

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade (SEINFRA). Para levantar a 

demanda nas linhas interestaduais de ônibus, a fonte é o portal de dados abertos 

da ANTT. Nele são armazenadas informações oriundas do bilhete de passagem 
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de cada passageiro, como sua origem e destino, além de especificações do 

tipo de serviço, dentre outras características da viagem.

Cabe ressaltar que, para a análise da demanda das linhas intermunicipais 

de ônibus, são consideradas as duas principais categorias destes serviços: 

linhas convencionais e linhas comerciais. As linhas comerciais diferem das 

convencionais por prestarem atendimento similar ao dos ônibus metro-

politanos em grandes centros urbanos. Assim, como o intuito é interligar 

municípios conurbados, as linhas do serviço comercial caracterizam-se por 

percorrerem menores extensões. Os veículos das linhas comerciais apre-

sentam catraca e o pagamento da passagem se dá dentro do próprio 

veículo. Por sua vez, as linhas do serviço convencional prestam atendi-

mento de deslocamentos tipicamente regionais, com o pagamento das 

passagens feito antes dos embarques.

Para análise da demanda de viagens por trem, a referência foi o serviço 

de transporte de passageiros prestado na Estrada de Ferro Vitória a Minas 

(EFVM), por se tratar do único ofertado em Minas Gerais nesta modalidade. 

Foram coletados dados diversos que bem caracterizam esse serviço e que 

contribuíram para a calibração do modelo de demanda aqui proposto. A 

EFVM transporta anualmente cerca de um milhão de passageiros. Operan-

do nos sete dias da semana, o serviço atende a uma média de três mil 

pessoas por dia. Os meses de maior demanda são os de férias escolares e 

de verão, mais precisamente janeiro, julho e dezembro, que respondem, 

respectivamente, por 11,4%, 10,4% e 9,4% da demanda anual. O Gráfico 

12 representa a série histórica da demanda média mensal do transporte 

de passageiros na Vitória a Minas (nos últimos 10 anos).

Gráfico 12 - Distribuição da demanda média mensal do transporte de 
passageiros na EFVM (últimos 10 anos)

Vale lembrar que é usual em estudos de demanda do transporte regional de 

passageiros adotar como referência o volume de transporte no mês típico, que é 

o de agosto (mês sem feriados nacionais e com maior quantidade de dias úteis). 

Observa-se que, no caso do serviço ferroviário aqui tomado como referência, o 

da EFVM, a demanda no mês de agosto responde por 7,7% do volume anual.

O Quadro 5 informa as fontes de dados utilizadas para montagem das matrizes 

OD utilizadas como referências nos estudos de demanda das propostas de trens 

regionais de passageiros.
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Modo de transporte Fonte de dados

Automóvel PNCT 2016/17

Ônibus intermunicipal Acervo da SEINFRA

Ônibus interestadual Portal de dados ANTT

Trem regional Acervo da EFVM/VALE

Quadro 5 - Fonte de dados para montagem das matrizes OD da demanda regional de transporte de passageiros

Definição das áreas de influência dos trens propostos

Depois de estruturadas as matrizes OD de viagens por modo, passou-se à definição das áreas de influência de cada proposta 

de trem regional de passageiros. Ao delimitar essas áreas, levou-se em consideração, sobretudo, o traçado das linhas, o posi-

cionamento proposto para as estações de embarque e desembarque de passageiros e também os contornos dos municípios 

beneficiados. Estas estações foram definidas com base em três passos metodológicos e uma premissa.

Como premissa, considerou-se que para cada município percorrido pelas linhas deve ser designada ao menos uma estação 

onde se efetuarão os embarques e desembarques de passageiros. Porém, algumas propostas de trens regionais apresentam, 

em determinados municípios, percursos totalmente rurais e distanciados do meio urbano. Nos municípios que se encontram 

nessa condição não se prevê estação de passageiros.

Colocada tal premissa, o primeiro passo metodológico consistiu numa pesquisa na Declaração de Rede de 2020 da ANTT, 

documento que discrimina todos os trechos da malha ferroviária do País e as estações e pátios neles existentes. Como regra 

geral, estas estações são atualmente utilizadas exclusivamente pelo transporte de carga. Nessa circunstância, considera-se 

que a estrutura das estações selecionadas e seu entorno deverão passar por adaptações para seu uso como terminal de pas-

sageiros. No segundo passo, fez-se uso da ferramenta Google Earth para identificar possíveis estações desativadas ao longo 

das linhas propostas. Por último, nos casos de municípios incluídos nas áreas de influência das propostas e que não dispõem 

de estações operantes ou desativadas em seu território, foi proposta a construção de uma instalação nova para servir de 

terminal de passageiros.

Exemplificando os resultados de tais procedimentos, o Mapa 39 mostra o traçado da linha que servirá ao trem regional Divinó-

polis – Lavras (proposta RP 23), sobreposto à representação gráfica de sua área de influência. O detalhamento dos itinerários, 

das estações designadas e de suas localizações é apresentado em fichas técnicas produzidas para cada proposta de trem.
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Mapa 39 - Área de influência, itinerário e localização das estações do trem regional Divinópolis – Lavras (proposta RP 23)
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Levantamento da demanda potencial

Definidas as áreas de influência de cada proposta de trem regional, passou-se à quantificação dos montantes da demanda 

potencial, considerando os volumes de passageiros transportados atualmente pelos modos automóvel e ônibus, dos quais os 

trens propostos devem captar determinada parcela. A distribuição modal dos fluxos de demanda potencial na área de influ-

ência de cada proposta é analisada por meio do traçado das linhas de desejo.

A Figura 19 ilustra as características dos atuais fluxos regionais de passageiros, distribuídos entre modos automóvel e ônibus, 

os quais devem sofrer a concorrência do modo trem, na área de influência da mesma proposta RP 23 - Divinópolis – Lavras. 

Cabe ressaltar que as linhas de desejo representadas em cor vermelha correspondem à demanda mensal de viagens por 

automóvel e as em cor azul à demanda mensal de viagens por ônibus.
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Figur a 19 - Caracterização espacial dos fluxos regionais atuais dos modos automóvel e ônibus na área de influência da proposta RP 23 – Divinópolis - Lavras
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Os volumes totais estimados da demanda potencial mensal nas áreas de influ-

ência das propostas de trem regional de passageiros são apresentados na Tabela 

28, divididos por modo de transporte. A Tabela 29 mostra as mesmas informa-

ções em termos percentuais. 

Proposta Automóvel Ônibus Trem Total

RP 12: Araguari / Uberaba 
550.160 52.270 - 602.430

RP 33: Uberaba / Ibiá / Campos Altos

RP 14: Belo Horizonte / Montes Claros
452.845 233.925 - 686.770

RP 26: Montes Claros / Janaúba

RP 15: Belo Horizonte / Cons. Lafaiete 
e B. Hte. / Mariana

117.425 141.375 - 258.800

RP 17: Trem Vitória a Minas (reforço 
da oferta)

672.000 215.218(*) 77.180 964.398

RP 22: Divinópolis / Belo  Horizonte / 
Cordisburgo

198.280 352.820 - 551.100

RP 23: Divinópolis / Lavras 203.925 108.810 - 312.735

RP 27: Poços de Caldas / Campinas 
(SP)

1.058.830 1.130(**) - 1.059.960

RP 28: Mariana / Ponte Nova / Além 
Paraíba

24.730 88.890 - 113.615

(*) Inclui a demanda das linhas de ônibus intermunicipais em Minas Gerais e a demanda 
de linhas de ônibus interestaduais. Não inclui a demanda das linhas intermunicipais de 
ônibus no Espírito Santo.
(**) Inclui apenas a demanda das linhas de ônibus interestaduais. Não considera a de-

manda das linhas intermunicipais de ônibus do estado de São Paulo.

Tabela 28 - Demanda potencial em número de passageiros por mês, nas áreas 
de influência das propostas de trem regional, dividida por modal disponível

Proposta Automóvel Ônibus Trem

RP 12: Araguari / Uberaba 
91,3% 8,7% 0,0%

RP 33: Uberaba / Ibiá / Campos Altos

RP 14: Belo Horizonte / Montes Claros
65,9% 34,1% 0,0%

RP 26: Montes Claros / Janaúba

RP 15: B. Horizonte / Cons. Lafaiete e Belo Hte. / 
Mariana

45,4% 54,6% 0,0%

RP 17: Trem Vitória a Minas (reforço da oferta) 62,1% 27,9% 10,0%

RP 22: Divinópolis / Belo Horizonte / Cordisburgo 36,0% 64,0% 0,0%

RP 23: Divinópolis / Lavras 65,2% 34,8% 0,0%

RP 27: Poços de Caldas / Campinas (SP) 99,9% 0,1% 0,0%

RP 28: Mariana / Ponte Nova / Além Paraíba 21,8% 78,2% 0,0%

Tabela 29 – Distribuição percentual da demanda potencial mensal nas áreas 
de influência das propostas de trem regional de passageiros, por modal 

disponível

As propostas de trens regionais RP 12 (Araguari – Uberaba) e RP 33 (Uberaba – 

Araxá – Ibiá – Campos Altos) são sequenciais e têm como ponto de interconexão 

a cidade de Uberaba. Por esse motivo, serão avaliadas de forma integrada, como 

um serviço único e contínuo de transporte de passageiros que conectará 11 

municípios das regiões Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. De igual modo serão 

avaliadas as propostas RP 14 (B. Horizonte – Montes Claros) e RP 26 (Montes 

Claros – Janaúba), como um único serviço, interligando a capital – Belo Horizonte 

e a região Norte de Minas.

Por outro lado, à referida proposta RP 14 (Belo Horizonte – Montes Claros) se 

sobrepõe em parte à proposta RP 22 (Divinópolis – B. Horizonte – Cordisburgo). 

Contudo, dadas as suas dimensões e os distintos vetores de atendimento, esses 
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dois trens intercidades serão avaliados de pronto como serviços individualizados. Num segundo momento, devido à dupla 

contagem de parte da demanda destas propostas, poderão ser redefinidos pressupostos físico-operacionais para que sejam 

avaliados com a demanda comum alocada em apenas um dos serviços.

Dois casos especiais de análise

Entre as dez propostas de trens regionais que serão avaliadas, considera-se que duas são casos especiais em função do con-

texto operacional das linhas em que devem se inserir.

O primeiro corresponde à RP 15, inicialmente proposta como trem de passageiros interligando as cidades de Belo Horizonte, 

Ouro Preto e Mariana, e que requer revisão para possibilitar também o atendimento à cidade de Conselheiro Lafaiete. 

Na fase de levantamento de propostas de trens regulares de passageiros, identificou-se uma proposta de trem entre Belo 

Horizonte e Conselheiro Lafaiete pelo chamado ramal do Paraopeba (parte da malha da concessionária MRS). Contudo, atual-

mente, esse ramal encontra-se saturado, com o transporte de cargas ocupando toda a capacidade instalada da linha. Assim 

sendo, a introdução de um serviço de passageiros só seria possível a partir da duplicação desse ramal, ficando uma linha 

dedicada às cargas e outra aos passageiros, de Belo Horizonte a Conselheiro Lafaiete. 

Uma alternativa a esta dispendiosa solução seria a extensão do trajeto da proposta RP 15 em 40,4 quilômetros, a partir da 

estação de Miguel Burnier, em parte da malha da MRS, até Conselheiro Lafaiete. Todavia, nos primeiros 18 quilômetros, de 

Miguel Burnier até a estação de Joaquim Murtinho, há necessidade de restauração da via permanente para a adequada cir-

culação do desejado serviço de passageiros. Ademais, a partir de Joaquim Murtinho, em direção a Conselheiro Lafaiete, além 

da mudança de bitola, a linha encontra-se saturada com o transporte de carga. Desse modo, a viabilização do transporte de 

passageiros passa, necessariamente, pela duplicação entre Joaquim Murtinho e Conselheiro Lafaiete para que se disponha de 

uma linha férrea exclusiva para esse serviço.
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Mapa 40 - Diretrizes viárias consideradas para avaliação da proposta RP 15 (Belo Horizonte / Ouro Preto / Mariana / Conselheiro Lafaiete)
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Assim, visando uma primeira aproximação dos resultados de demanda, essa proposta foi avaliada considerando o atendi-

mento sequencial entre Belo Horizonte – Miguel Burnier - Conselheiro Lafaiete – Miguel Burnier - Ouro Preto - Mariana, o 

que significa percorrer duas vezes o trecho entre Miguel Burnier e Conselheiro Lafaiete. A partir dos resultados obtidos nesta 

primeira configuração, avaliar-se-á a pertinência de dois serviços distintos: Belo Horizonte / Ouro Preto / Mariana e Belo 

Horizonte / Conselheiro Lafaiete.

O segundo caso especial é o da proposta RP 17, que visa ao aumento de oferta no serviço de transporte de passageiros 

prestado pela Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM). Com esse intuito, devem ser realizadas análises de caracterização da 

demanda intercidades na área de influência da EFVM, em especial para identificar a atual divisão modal das viagens e as 

especificidades dos serviços de transporte coletivo disponíveis.

Os Mapas 41 e 42 ilustram, respectivamente, a produção de viagens intercidades pelos modos automóvel e ônibus, por muni-

cípio (de origem dos fluxos). Identificam-se os municípios de Belo Horizonte, Ipatinga, Governador Valadares, Colatina e Vitória 

como os principais municípios produtores de viagens pelo modo automóvel. Por sua vez, pelo modo ônibus, destacam-se os 

municípios de Belo Horizonte, João Monlevade, Nova Era, Timóteo, Ipatinga e Governador Valadares. Nos dois mapas pode-se 

ver também a capacidade disponível (mensurada em trens por dia) na linha da EFVM, por trecho dessa ferrovia. 
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Mapa 41 - Pr odução mensal de viagens por automóvel na área de influência da EFVM e capacidade ociosa na linha dessa ferrovia, por trecho
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Mapa 42 - Pro dução mensal de viagens por ônibus na área de influência da EFVM e capacidade ociosa na linha dessa ferrovia, por trecho
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Os Mapas 43 e 44  mostram, respectivamente, a atração de viagens intercidades pelos modos automóvel e ônibus, por mu-

nicípio (de destino dos fluxos). Quanto à atração de viagens por automóvel, destacam-se os municípios de Belo Horizonte, 

Itabira, Ipatinga, Governador Valadares, Resplendor, Colatina e Vitória. Por sua vez, pelo modo ônibus, os municípios que mais 

atraem viagens no mês são Belo Horizonte, João Monlevade, Ipatinga, Ipaba e Governador Valadares.

Mapa 43 - Atra ção mensal de viagens por automóvel na área de influência da EFVM e capacidade ociosa na linha dessa ferrovia, por trecho
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Mapa 44 - Atraç ão mensal de viagens por ônibus na área de influência da EFVM e capacidade ociosa na linha dessa ferrovia, por trecho
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A avaliação deve considerar também a disponibilidade de “janelas operacionais” para a circulação de trens de passageiros 

(ou capacidade disponível). Segundo observado nos Mapas 43 e 44, a linha férrea da EFVM encontra-se saturada nas proximi-

dades de Barão de Cocais e na passagem pelo município de Caeté, o que dificulta a oferta de viagens extras a partir de Belo 

Horizonte, sem a duplicação da linha ou interferência na operação da carga. Entretanto, a partir de Barão de Cocais, até Vitória 

(ES), há disponibilidade de “janelas” para oferta adicional de serviços de trens de passageiros.

Dados esses critérios, será avaliado o potencial de oferta de um serviço adicional entre os municípios de João Monlevade e 

Governador Valadares, fazendo uso da capacidade disponível no trecho da EFVM destacado no Mapa 45.
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Mapa 45 – Trajeto do serviço adicional de trens de passageiros proposto na EFVM, entre  os municípios de João Monlevade e Governador Valadares
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4.1.2.3 Modelo de divisão modal da demanda para 
avaliação das propostas de trens regionais

A aplicação do modelo de divisão modal no estudo das propostas de trens regio-

nais de passageiros se faz em duas fases: 

1ª. - Calibração: nesta fase busca-se ajustar os parâmetros da rede de forma 

a bem retratar no modelo de simulação os fluxos reais observados para os 

modos automóvel, ônibus e trem no eixo de atendimento do serviço de 

transporte de passageiros da EFVM (tomado como referência por ser o único 

em Minas Gerais com a oferta destas três modalidades);

2ª. - Simulação da demanda por proposta: calibrado o modelo, passa-se a 

considerar a presença da alternativa de transporte ferroviário regional de 

passageiros na área de influência de cada uma das propostas em avaliação. 

Para análise da escolha modal por proposta de trem regional, são aplicados 

os coeficientes da “função de utilidade”, calibrados na fase anterior.

Caracterização do modelo

O modelo de divisão modal tem por objetivo determinar a probabilidade de 

escolha dos usuários diante das alternativas de transportes ofertadas na área 

em estudo. Sua abordagem se baseia no conceito de utilidade da teoria do 

comportamento do consumidor. O processo de decisão considera três fatores: i) 

características dos sistemas de transportes (tempo de viagem, custo, conforto, 

etc.); ii) características das viagens (motivo, período de sua realização, etc.); iii) 

nível socioeconômico do consumidor (renda, estrutura domiciliar, propriedade 

de veículos, etc.). A hipótese é que as pessoas, diante da necessidade de se 

deslocarem no espaço e no tempo, escolhem, dentre as alternativas possíveis, 

aquela cujos atributos lhe proporcionem o maior nível de satisfação, ou seja, a 

alternativa de maior utilidade. Portanto, é importante avaliar as variáveis que 

influenciam a escolha do modo de transporte, a exemplo do tempo de viagem, 

tempo de acesso ao modo, custo do deslocamento em cada modo, dentre ou-

tras. Também é preciso avaliar quais são os efeitos esperados de cada variável: 

utilidade ou desutilidade. O conceito de desutilidade vem do fato de uma vari-

ável, como o tempo de viagem, afetar negativamente a utilidade de uma dada 

alternativa de transporte.

Para suporte ao processo de divisão modal é utilizado o software Transcad, que 

opera ferramentas de escolha modal baseadas no modelo Logit. Esse modelo 

relaciona a probabilidade de decisão de um indivíduo ao escolher uma dada 

alternativa dentro de um conjunto de alternativas disponíveis, considerando a 

utilidade dessa alternativa para o referido indivíduo. O modelo Logit determina 

a proporção de viagens que caberá a cada modo específico k, de acordo com a 

seguinte expressão:

sendo:

P(k): probabilidade de escolha do modo k;

k: um modo de transporte;

x: são todos os modos concorrentes;

Ux: utilidade do modo x.

A utilidade é dada pelo valor alocado por um indivíduo a um serviço (ou atributo) 

ou a um produto, e só se torna significativa quando comparada com valores de 

outras opções. Essa medida quantitativa é formalizada por meio de uma função 

matemática chamada de “função utilidade”. A função utilidade vincula-se a uma 

série de atributos que são os elementos que fazem parte de todo desenvol-

vimento do processo estudado, no caso o de transporte. A configuração mais 

comum para a função utilidade é uma função linear, em que os atributos se 

combinam de forma aditiva:
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Ui = a0 + a1X1 + ... + anXn

sendo:

Ui: utilidade da opção "i";

X1 , X2 , ...., Xn: são as variáveis de serviço (atributos);

a1 , a2 , ..., an : são os coeficientes do modelo;

ao: componente aleatória (constante). 

O modelo de escolha modal adotado se refere ao “Nested Logit Model”, no qual 

as escolhas feitas pelos usuários são realizadas de forma sequencial e, assim, a 

decisão de qual modo de transporte utilizar, em um dado par de origem e des-

tino, é racionalizada através de uma árvore de decisão (Figura 20). Na primeira 

fase do modelo, denominada de calibração, considerou-se apenas as três alter-

nativas de transporte disponíveis atualmente na área de estudo: automóveis, 

ônibus e trem. Volta-se então ao caso particular do Nested Logit denominado 

Logit Multinomial, onde não são feitas agregações em nichos para os modos de 

transporte.

F igura 20 - Atributos considerados no modelo de escolha modal

A Figura 21 mostra as variáveis consideradas no modelo de escolha 
modal.

Fi gura 21 - Variáveis consideradas no modelo de escolha modal

Neste contexto, para cada par origem e destino, a função utilidade referente aos 

modos de transporte será descrita por:

U = a0 + a1CVi +a2TVi + a3Xi

Uma premissa adotada é a não utilização de uma constante de correção para a 

função utilidade do modo trem. Usualmente, o fator a
0
 é usado como um valor 

que corrige a função obtida, explicando o que as outras variáveis escolhidas não 

foram capazes de fazer. Como busca-se a calibração de um modelo representa-

tivo da condição atual do eixo de transporte de Minas a Vitória, e o controle e 

precisão dos dados relacionados às impedâncias para o modo trem são maiores,  

assume-se que a utilidade do trem pode ser inteiramente determinada pelas 

variáveis explicativas.

O processo de estimativa de divisão modal do software Transcad gera, para 

validação do modelo, um relatório em que a verificação estatística é realizada a 

partir do teste “t” de Student: se o valor de t estiver entre o intervalo [-2, 2], é 

provável (95% de intervalo de confiança) que a variável não apresenta signifi-

cância para o modelo, podendo ser desconsiderada. Testa-se, então, diferentes 

configurações de variáveis. Se alguma variável inserida apresenta um coeficiente 
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com sinal oposto ao esperado (não seguindo a lógica esperada de utilidade ou 

desutilidade) ou apresenta o valor absoluto do teste “t” de Student menor do 

que 2, descarta-se ou ajusta-se a alternativa.

As variáveis explicativas do modelo ou atributos - tempo de permanência dentro 

do veículo, custo da viagem e índice de conveniência (variável Dummy) - são 

descritas a seguir para cada modo de transporte.

Tempo de permanência dentro do veículo

Esse atributo do modelo de escolha modal, tempo passado dentro do veículo 

(TV
i
), corresponde ao tempo de viagem, ou melhor, o tempo de percurso do 

modo i, para cada um dos pares de origem e destino. Para o cálculo do tempo de 

viagem foram consideradas premissas para cada modo de transporte, conforme 

mostra o Quadro 6.

Modo de 
transporte

Considerações

Automóvel
O tempo é obtido a partir da velocidade de fluxo livre de cada link da 
rede para veículos da categoria 1 (automóvel, caminhonete ou furgão)

Ônibus
O tempo é obtido a partir da velocidade de fluxo livre de cada link da 
rede conforme a média entre veículos da categoria 2a (ônibus de 2 

eixos) e categoria 4a (ônibus de 3 eixos)

Trem Tempo médio de percurso entre estações da linha tronco da EFVM

Quadro 6 - Premissas consideradas para cálculo do tempo de viagem para 
cada modo de transporte

Por desconhecer o detalhamento dos itinerários e também os totais de paradas 

de embarque e desembarque das linhas intermunicipais de ônibus, optou-se 

por desconsiderar os tempos de permanência durante as paradas ao longo dos 

trajetos deste modo de transporte. Assim sendo, os tempos de viagem entre 

pares O/D do modo ônibus (e também do modo trem) não incluem os tempos 

de permanência em pontos de parada.

Por fim, durante o processo de calibração, os valores desta variável nos modos 

ônibus e trem foram acrescidos de uma parcela representativa do tempo ne-

cessário para acesso aos veículos. Na atribuição dos tempos de acesso ao modo 

ônibus considera-se que, em viagens mais curtas (até 50 quilômetros), o usuário 

tem à sua disposição a opção de uma linha de ônibus comercial. Como tais linhas 

apresentam frequência regular ao longo do dia, a definição do tempo de acesso 

corresponde ao tempo de caminhada até o ponto de parada mais o tempo de 

espera pela linha de ônibus. Por sua vez, para definir os tempos de acesso aos 

modos trem e ônibus com percurso superior a 50 quilômetros, considera-se que 

o usuário realiza um deslocamento preliminar, fazendo uso de um outro modo, 

até a estação / parada para embarque de passageiros. Os tempos de acesso 

acrescidos por modo são apresentados no Quadro 7. 

Modos de 
transporte

Valores acrescidos à variável tempo

Automóvel Sem acréscimo

Ônibus

Para pares O/D com extensões iguais ou menores que 50 km são 
acrescidos 10,5 minutos de tempo de acesso por par

Para pares O/D com extensões maiores que 50 km são acrescidos 40 
minutos de tempo de acesso por par

Trem São acrescidos 40 minutos de tempo de acesso por par O/D 

Quadro 7 - Tempo de Acesso acrescido à variável Tempo de Permanência no 
Veículo
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Custo da viagem por automóvel

O custo de viagem por automóvel baseia-se nos custos operacionais de auto-

móveis da categoria B (veículos na faixa de preço média, entre R$ 20 mil e R$ 

40 mil). Esses custos operacionais são correlacionados com as características 

físicas da infraestrutura viária (tipo de pista, revestimento, relevo, qualidade do 

pavimento). Portanto, para cada par O/D, o software Transcad fornece o valor do 

custo da viagem associado ao modo automóvel.

Ao contrário dos modos de transporte coletivo, para os quais os custos de viagem 

(sob a ótica do usuário) correspondem à tarifa cobrada pelo serviço, nos deslo-

camentos por carro os custos são compostos por uma série de valores que vão 

além do valor gasto com combustível. Mensurado o custo por automóvel, há que 

se considerar o número de pessoas embarcadas para que seja possível ponderar 

o mesmo por passageiro e não por veículo, considerando que o custo da viagem 

deve ser igualmente repartido entre os ocupantes de um mesmo veículo.

Essa consideração só é possível por se dispor do banco de dados da Pesquisa 

Nacional de Contagem de Tráfego (PNCT 2016/17), que consolida o número de 

ocupantes por veículo associado a cada questionário aplicado. Selecionados to-

dos os questionários com origem e destino nas áreas estudadas, verifica-se que, 

em viagens regionais de menor extensão (até 50 quilômetros), predominam 

taxas de ocupação expressivamente menores do que em viagens mais longas 

(não havendo muita distinção entre as taxas médias de ocupação calculadas 

para diferentes faixas de extensão acima de 50 quilômetros). Assim, as taxas 

médias de ocupação dos veículos privados nas áreas estudadas são diferenciadas 

segundo a extensão do trecho percorrido entre os pares O/D, conforme demons-

trado na Tabela 30.

Extensão entre pares O/D
Taxa média de ocupação (pessoas 

/ veic.)

Menor que 30 km 1,50

Maior que 30 km e menor que 50 km 1,73

Superior a 50 km 2,19

Tabela 30 - Taxas de ocupação média de automóvel, por faixa de extensão 
entre pares O/D

Custo da viagem por ônibus

Para as viagens por ônibus, adotou-se no modelo de simulação as tarifas por 

seção praticadas atualmente nas linhas intermunicipais de Minas Gerais. A refe-

rência destes dados é a Resolução SEINFRA Nº  027, de 27 de dezembro de 2019, 

válida para serviços convencionais e comerciais.

A Tabela 31 registra todos os coeficientes tarifários praticados nos serviços de 

transporte intermunicipal por ônibus sob a gestão da SEINFRA. Contudo, no estu-

do de demanda das propostas avaliadas foram utilizadas apenas as bases tarifá-

rias dos serviços convencional B e comercial C (destacadas em negrito).
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Serviço
Coeficiente tarifário, por tipo de piso

I II III

A Convencional 0,287425 0,360902 0,416804

B Convencional 0,359343 0,451191 0,521074

C Comercial 0,315768 0,315770 0,315770

D Leito 0,669687    

E Convencional Executivo 0,422616    

F Comercial (Isento ICMS) 0,293851 0,293851 0,293851

G Semi Leito 0,515706    

H Comercial Executivo 0,356817    

I Comercial Executivo (Isento ICMS) 0,332047    

CM Comercial Metropolitano 0,304233 0,304233  

FM
Comercial Metropolitano (Isento 

ICMS)
0,283116 0,283116  

HM Comercial Metropolitano Executivo 0,343780    

IM
Comercial Executivo Metropolitano 

(Isento ICMS)
0,319914    

Fonte: Resolução SEINFRA Nº  027 de 27 de dezembro de 2019

Tabela 31 - Coeficientes tarifários dos serviços de transporte intermunicipal por 
ônibus no estado de Minas Gerais, em  R$/km / passageiro

A referida resolução da SEINFRA também define valores das tarifas mínimas, 

conforme mostra a Tabela 32.

Serviço Tarifa (R$)

A e B Convencional 3,60

C e CM Comercial 3,60

F e FM Comercial 3,50

Fonte: Resolução SEINFRA Nº  027 de 27 de dezembro de 2019

Tabela 32 - Tarifas mínimas dos serviços de transporte intermunicipal por 
ônibus no estado de Minas Gerais

Tendo em vista a multiplicidade de itinerários praticados nas áreas de influência 

das propostas avaliadas, adota-se, por simplificação, os valores tarifários dos  

serviços comerciais para os percursos de até 50 quilômetros. Para percursos com 

extensões superiores, aplica-se a base tarifária dos serviços convencionais.

Custo da viagem por trem

Para as viagens por trem, adotou-se no modelo de simulação a tarifa praticada 

no serviço de trem de passageiros da EFVM. O simulador tarifário desse serviço 

encontra-se disponível online em portal eletrônico da ANTT66. A base tarifária não 

inclui o ICMS e é constituída por uma parcela variável (R$/km) e uma parcela 

fixa (R$)67. Considerou-se como referência as parcelas relativas à viagem em 

classe econômica, quais sejam:

• Parcela variável: R$ 0,1447/km;

• Parcela fixa: R$ 6,98.

A parcela variável é atribuída diretamente aos links da rede de simulação corres-

pondentes ao percurso ferroviário na EFVM. Por sua vez, a inserção da parcela 

66 https://portal.antt.gov.br/vale-estrada-de-ferro-vitoria-a-minas

67 Deliberação Diretoria Colegiada ANTT Nº 983, de 5 de novembro de 2019, https://antt-
hml.antt.gov.br/documents/359178/932218/Tarifas.pdf/b8777c29-aa6b-156e-550b-
ecb02c955eb9?t=1593045799843
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fixa dependeu de tratamento específico a fim de representar as entradas e saídas de cada estação. Dessa forma, a parcela 

tarifária fixa foi associada aos links de entrada nas estações. A Figura 22 ilustra um exemplo de links de acesso à estação de 

Tumiritinga (entrada e saída).

F igura 22 - Representação na rede de simulação dos links de acesso a uma estação (entrada / saída) na linha de trem de 
passageiros da EFVM

Índice de conveniência (variável Dummy)

Outro atributo considerado no processo de repartição modal é uma variável Dummy (Di), qualitativa, utilizada para calibração 

do modelo. Essa variável é utilizada da mesma forma que a constante a0. Como se trata de uma variável de calibração, tes-

tou-se vários valores até que os testes estatísticos de avaliação atingissem os valores mais satisfatórios. 
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A variável Dummy, por ser qualitativa, não assumindo um valor mensurado com 

exatidão, representa algum fator subjetivo no processo de escolha modal. A 

escala entre as variáveis é dada em função da calibração do modelo, porém a 

ordem entre quem possui maior e menor valor foi estipulada como uma medida 

de conveniência dos modos de transporte. 

Essa conveniência é analisada com base na associação dos seguintes critérios:

• Conforto: relacionado à sensação de bem-estar do passageiro no decorrer 

da viagem, após seu embarque no modo escolhido;

• Acesso: relacionado à facilidade de ter acesso ao modo escolhido para iniciar 

o deslocamento. Considera-se que o modo automóvel não apresenta incon-

veniência quanto a esse critério; 

• Flexibilidade da rota: relacionado à capacidade de flexibilização da rota para 

redução do tempo de viagem, devido a quaisquer inconveniências durante 

o percurso pelo modo escolhido. Na avaliação desse critério, entende-se que 

o modo automóvel é o que apresenta maior capacidade de flexibilização 

de sua rota, seguido do modo ônibus, com potencial intermediário. Por sua 

vez, considera-se o modo ferroviário o de maior rigidez operacional, pois 

sua capacidade de flexibilização da rota percorrida é muito baixa ou nula;

• Pontualidade: relacionado à capacidade de o modal cumprir os horários pre-

estabelecidos de viagem.

No decorrer do processo de calibração, constata-se que a avaliação dos critérios 

associados à conveniência dos modos de transporte pode ter diferentes ponde-

rações em função da extensão das viagens realizadas. Por exemplo, o critério 

conforto torna-se mais relevante à medida que a duração da viagem é maior. 

Assim sendo, a variável Dummy foi igualmente ajustada com base na extensão 

de viagem entre os pares O/D. Os valores finais calibrados de conveniência por 

modo de transporte são apresentados na Tabela 33.

Modo de transporte
Extensão até ... (em quilômetros)

50 150 250 350 450 550 600

Automóvel 0,55 0,90 0,85 0,80 0,80 0,65 0,65

Ônibus 1,00 0,60 0,77 0,77 0,77 0,80 0,80

Trem de passageiros 0,40 0,60 0,60 0,50 0,60 0,60 0,60

Tabela 33 – Valores calibrados da variável Dummy (“conveniência”)  
para diferentes modos de transporte, segundo a extensão percorrida entre 

pares O/D

4.1.2.4 Dados e métodos para análise da demanda de 
trens metropolitanos 

O propósito da presente seção é apresentar as abordagens metodológicas ado-

tadas para análise da demanda de três linhas de trens metropolitanos de passa-

geiros propostas para implantação na Região Metropolitana de Belo Horizonte, 

aqui intituladas linhas A, B e C.

As representações gráficas dos itinerários das linhas metropolitanas A, B e C são 

mostradas em conjunto na Figura 23. Vale ressaltar que, como regra geral, ha-

vendo espaço disponível nas faixas de domínio das linhas ferroviárias de cargas 

existentes, os traçados das linhas de passageiros se desenvolverão paralelamen-

te aos daquelas, as quais são identificadas na Declaração de Rede da ANTT. Nos 

segmentos onde não há tal disponibilidade, serão propostos os devidos ajustes 

de traçado, os mais adequados à situação presente. 
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Figura 23 – Representação conjunta dos itinerários das propostas de trens metropolitanos A, B e C e suas conexões com as linhas 1 (existente) e 2 (projetada) do 
metrô de Belo Horizonte
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A Linha A deverá interligar pontos notáveis dos municípios de Betim, Contagem, Belo Horizonte e Nova Lima (bairro Vila da 

Serra), como pode se ver na Figura 24. Essa linha de trem metropolitano terá conexão com a Linha 1 do Metrô BH na estação 

do Eldorado (Contagem) e com a futura Linha 2 nas estações Ferrugem e Barreiro (Belo Horizonte).

Figura 24 - Representação do traçado e localização das estações da Linha A (Betim / Nova Lima)
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A proposta Linha B terá início na estação Horto Florestal, em Belo Horizonte, 

adentra, em seguida, o município de Sabará e, depois, os de Raposos e Nova 

Lima, tendo sua última estação localizada na mancha urbana da sede desse últi-

mo, como mostra a Figura 25. Há previsão de uma pequena alteração de traçado 

nas proximidades do ramal desativado de Morro Velho.

Figura 25 - Representação do traçado e localização das estações da Linha B  
(Belo Horizonte / Nova Lima)
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A Linha C deverá interligar o terminal intermodal de São Gabriel (Metrô BH e 

BRT) com a cidade de Pedro Leopoldo, passando pelos municípios de Santa 

Luzia, Vespasiano e São José da Lapa, como mostrado na Figura 26.

Figura 26 - Representação do traçado e localização das estações da Linha C (Belo 
Horizonte / Nova Lima)
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Na Tabela 34 são apresentadas algumas especificações adotadas nos procedi-

mentos de simulação operacional e identificação do potencial de demanda de 

cada uma das três linhas metropolitanas avaliadas neste Plano Estratégico Fer-

roviário.

Especificações
Propostas de Trens Metropolitanos

Linha A Linha B Linha C

Extensão (km) 52 36 49

Total de estações 20 8 9

Distância média entre estações (km) 2,7 4,5 6,0

Velocidade média operacional (km/h) 50 60 60

Capacidade (pax/viagem) 2.600

Capacidade (pax/PM) 52.000

Número de viagens no PM 20

Tarifa do serviço (valor único) R$ 6,45

Tempo total de viagem p/ sentido (min.) 71 39 53

Tempo médio por parada (min.) 0,5

Dados e informações referenciais.

Tabela 34 - Especificações para simulação operacional e estimativa da 
demanda dos trens metropolitanos propostos

Nos estudos das propostas de trens metropolitanos, o principal referencial me-

todológico é o “Modelo de Quatro Etapas”, com uma particularidade. Devido 

à aplicação direta de dados de demanda do transporte coletivo de passagei-

ros, através do tratamento dos registros dos sistemas de bilhetagem eletrônica 

(SBE), a etapa de divisão modal é dispensável. Os processos de tratamento de 

dados e concepção da Matriz OD serão abordados adiante. 

Trabalhou-se com diversos dados referentes à demanda dos sistemas de trans-

porte coletivo de passageiros de Belo Horizonte e sua região metropolitana. Da-

dos recentes e detalhados (por linha, por faixa horária e por local de embarque) 

são usados para calibrar o modelo. Séries históricas de dados mais agregados 

(passageiros transportados e receita por dia / por mês) também são analisadas 

a fim de entender as dinâmicas da oferta e  demanda dos serviços de transporte 

coletivo.

O Quadro 8, a seguir apresenta as fontes dos dados e os elementos levantados 

para composição da rede de modelagem por meio do software de simulação 

TransCAD. Após procedimentos de compatibilização e sistematização dos dados, 

esses foram assimilados na rede modelada.
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Dados Descrição e Fontes

Base viária
• Elaboração própria

• Atualizada no âmbito deste projeto com base em fontes externas (Google Maps, Open Street Maps) e visitas de campo

Linhas e estações / 
Pontos de embar-

que e desembarque 
(PEDs)

• Linha 1 do Metrô de Belo Horizonte

• Dados abertos da Prefeitura de Belo Horizonte

• Sistema municipal de ônibus de Belo Horizonte

• GTFS disponível nos dados abertos da PBH

• Sistemas municipais de ônibus de Contagem e Betim

• Cadastro dos itinerários e sequência de PED fornecido pela TRANSCON e TRANSBETIM

• Sistema metropolitano de ônibus (RMBH)

• Acervo próprio, atualizado com base em cadastro recente dos PEDs (não sequencial) e Quadro de Características Operacionais de todas as linhas (06/03/2019)

• A localização geográfica das estações de metrô, dos terminais de integração e das estações intermediárias do BRT (municipal e metropolitano) foi conferida 
manualmente

Horários

• Linha 1 do Metrô de Belo Horizonte

• Site da CBTU

• Sistema municipal de ônibus de Belo Horizonte

• GTFS disponível nos dados abertos da PBH

• Sistema municipal de ônibus de Contagem

• Levantamento no site da TRANSCON 

• Sistema municipal de ônibus de Betim

• Levantamento no site da TRANSBETIM

• Sistema metropolitano de ônibus (RMBH)

• Quadro de Características Operacionais de todas as linhas (06/03/2019)

Tarifas

• Metrô e integrações tarifárias metrô-ônibus

• Site da CBTU

• Sistema municipal de ônibus de Belo Horizonte

• Site da BHTRANS e validação com dados de bilhetagem

• Sistema municipal de ônibus de Contagem

• Site da TRANSCON e validação com dados de bilhetagem

• Sistema municipal de ônibus de Betim

• Site da TRANBETIM e validação com dados de bilhetagem

• Sistema metropolitano de ônibus (RMBH)

• Tabela de Tarifas a partir de 29 de dezembro de 2018 – SETOP

(Continua)
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(Continuação)

Dados Descrição e Fontes

Demanda do 
transporte coletivo 
(Matriz Origem- 

Destino)

• Sistema metropolitano de ônibus (RMBH)

• Registros de bilhetagem do Cartão Ótimo

• Sistema municipal de ônibus de Belo Horizonte

• Registros de bilhetagem do Cartão BHBUS

• Sistema municipal de ônibus de Contagem

• Registros de bilhetagem do Cartão Ótimo restritos ao uso em ônibus municipais de Contagem

• Sistema municipal de ônibus de Betim

• Registros de bilhetagem do Betim Card

• Metrô

• Registros de bilhetagem dos cartões Ótimo e BHBUS (para os passageiros integrados)

• Registros da CBTU de embarque (catracas) por faixa de 5 min e por estação para deduzir os passageiros exclusivos (não contemplados pelos cartões citados)

Dados históricos de 
demanda

• Metrô

• Valores exportados – Demanda por dia e por estação de 01/01/2012 a 31/12/2018

• Relatório de atividade CBTU – Mês 12, de 2005 a 2018

• Sistema municipal de ônibus de Belo Horizonte

• Relatórios operacionais – Mês 12, de 2012 a 2017

• Sistema municipal de ônibus de Contagem e Betim

• N/A

• Sistema metropolitano de ônibus (RMBH)

• Relatórios gerais mensais e/ou Receita mensal consolidada, de 2013 a 2018

Quadro 8 - Detalhamento dos elementos levantados para modelagem da rede  e fontes dos dados de referência
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Modelagem da rede de simulação

Considerando o expressivo acervo de estudos sobre a mobilidade urbana na 

RMBH, consultores empenhados na elaboração deste Plano Estratégico Ferrovi-

ário desenvolveram e vêm aprimorando um modelo regional de demanda do 

transporte coletivo de passageiro que é atualizado constantemente em função 

de alterações que ocorrem tanto na infraestrutura quanto nos serviços disponí-

veis.

Componentes desse modelo e seus respectivos atributos são utilizados para esti-

mativa do custo generalizado de transporte nos itinerários possíveis de cada par 

OD de viagens. A alocação  dos fluxos de passageiros na rede decorre da mini-

mização deste custo generalizado, que tem a seguinte formulação matemática:

CG = ΣiFi +  VOT x (ΣjWjtj + ΣkPk), sendo:

CG - o custo generalizado de transporte, uma variável que baliza o processo de 

alocação da demanda na rede, pois essa está associada ao caminho de custo 

mínimo entre pares OD;

Fi são as tarifas pagas pelos usuários nas linhas de transporte coletivo, incluindo 

os eventuais descontos tarifários;

VOT é o valor do tempo do usuário;

tj são os tempos de viagem em cada trecho da rede e W
j
 seus respectivos pesos, 

sendo esses:

• tempo de acesso: trecho normalmente percorrido a pé (mas também po-

dendo ser de bicicleta, carona, etc.), entre o ponto de origem da viagem 

(representado pelo centroide da zona de origem) e o primeiro embarque em 

uma linha de transporte coletivo;

• tempo de espera no ponto de ônibus ou plataforma da estação de metrô;

• tempo a bordo do veículo na linha de transporte coletivo (que inclui tempo 

em circulação e tempo de parada, ou dwelling time);

• tempo de transbordo: trecho percorrido a pé para realizar integração entre 

duas linhas de transporte coletivo, entre o desembarque da primeira e a 

espera pela chegada da segunda;

• tempo de egresso: trecho entre o último desembarque e o ponto final da 

viagem, representado pelo centroide da zona de destino;

Pk são as penalidades eventualmente aplicadas ao cálculo do custo generalizado, 

em função:

• do número de integrações;

• de determinados tipos de embarques e desembarques;

• etc.

Base viária

A “base viária” representa o suporte infraestrutural da rede de linhas de transpor-

te coletivo e dos deslocamentos a pé, particularmente relevantes para o acesso 

ao sistema de transporte coletivo de passageiros a partir dos centroides das zo-

nas de tráfego, assim como para os transbordos efetuados no meio das viagens. 

O detalhamento da base viária e a qualidade das informações nela contidas são 

muito importantes em diversas fases da elaboração e da calibração do modelo.

As atualizações da base viária contemplaram:

• Sistema BRT MOVE: foram ajustados os corredores das avenidas Antônio 

Carlos / Pedro I, Cristiano Machado, Vilarinho, Paraná e Santos Dumont, os 

cruzamentos e travessias de pedestres, a localização das estações munici-

pais e metropolitanas e as mudanças de circulação no entorno dos corredo-

res e estações (programa Mobicentro);
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• Novas ligações, viadutos e trincheiras: complexo da Lagoinha, trincheira de acesso à Av. Vilarinho, trevo no cruzamen-

to da Av. José Cândido da Silveira com a R. Gustavo da Silveira, trincheira de acesso à Cidade Administrativa;

• Conferência da mão das vias: foi dada maior atenção às vias mais usadas por transporte coletivo e/ou próximas das 

estações dos trens;

• Acessos de pedestres: atualização do entorno de todas as estações de metrô e terminais de ônibus (a partir do bairro 

e dos pontos de ônibus próximos), passarelas e travessias de pedestres nos principais eixos da RMBH, especialmente na 

capital Belo Horizonte – seleção dos links reservados aos pedestres para excluí-los da importação de linhas de transporte 

coletivo;

• Conversões proibidas: montagem de uma tabela especificando as proibições de conversões na rede.

Tempo de viagem

O tempo de viagem é um atributo utilizado no cálculo do custo generalizado de transporte, que permite determinar as rotas 

usadas pelos fluxos de passageiros de cada par origem-destino. Uma etapa essencial da montagem da rede de simulação 

consiste em atribuir tempos a todos os links da rede viária que são usados por uma ou várias linhas de transporte coletivo 

(Quadro 9).
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Sistema Tempo por link Tempos de parada (stops) Tempo total de cada linha

Ônibus (BHTRANS, 
SEINFRA/DER-MG e 

TRANSCON)

Média por sentido das velocidades 
instantâneas de todas as linhas que 

passam por cada link

Nulos

Já embutidos no tempo dos links
(velocidade comercial)

BRT MOVE
Média por sentido das velocidades 
instantâneas das linhas diretas

Estimados a partir da comparação 
dos tempos de percurso das linhas 

diretas e paradoras

Av. Antônio Carlos / Pedro I: 23 s

Av. Cristiano Machado: 33,6 s

(linhas paradoras)

Metrô (CBTU) Levantados na CBTU Levantados na CBTU 

Linha A da proposta de 
trens metropolitanos

Média das velocidades desempenhadas 
pela Linha 1 do Metrô (menor espaça-

mento entre estações)

Média dos tempos observados na 
Linha 1 do Metrô – 0,5 minutos 

Linhas B e C da proposta 
de trens metropolitanos

60 km/h devido ao maior espaçamento 
entre estações

Média dos tempos observados na 
Linha 1 do Metrô – 0,5 minutos 

Quadro 9 – Conceitos, fórmulas e fontes para estimativas dos tempos de viagem a bordo nas linhas de transporte coletivo 

Os tempos de percurso nos links rodoviários (usados pelos ônibus) são estimados a partir de dados gerados pelo GPS dos 

ônibus nas linhas consideradas. Para cada trecho da linha 1 do Metrô BH, o tempo de percurso foi levantado junto à CBTU. 

Para a maioria das linhas, considerou-se o tempo calculado a partir da velocidade comercial, ou seja, já incluindo os tempos 

de parada. Esses foram calculados a parte apenas para o metrô e para as linhas do sistema BRT MOVE, de forma a diferenciar 

os serviços diretos (sem parada) dos paradores.

Após a estimativa dos tempos de viagem associados aos links da base viária, foi calculado o tempo total de viagem de cada 

linha de ônibus, somando os tempos de todos os links que compõem seus itinerários. A comparação dos valores calculados 

do tempo total com os tempos registrados pelos GPS das linhas permite validar todo esse processo de determinação dos 

tempos de viagem.
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Tempo de caminhada

O tempo de caminhada é outro atributo utilizado no cálculo do custo generaliza-

do de transporte, correspondendo às etapas de acesso (do centroide de origem 

até o primeiro embarque), transferências (entre dois usos de transporte coletivo, 

entre os quais se faz integração) e egresso (do último desembarque até o cen-

troide de destino), que são normalmente realizadas a pé.

O elevado nível de detalhamento dos atributos da rede viária garante que as 

distâncias medidas no caminho escolhido em um par OD sejam representativas, 

de fato, da realidade vivenciada pelo usuário. Os tempos de caminhada são le-

vantados considerando uma velocidade fixa de 4 km/h por pessoa.

Devido à sensibilidade dos resultados de alocação à qualidade dos atributos 

representativos dos acessos às estações de metrô, tanto no acesso direto a pé, 

a partir da vizinhança, quanto na integração entre linhas de ônibus e o metrô, 

realizou-se levantamento em campo dos tempos de acesso a pé às principais 

estações do Metrô BH. 

Rede de linhas de transporte coletivo

Na rede de simulação estão representadas todas as linhas de transporte coletivo 

que se encontravam ativas em 6 de março de 2019 e operando no período de 

pico da manhã (entre 6 h e 7h59 h). Elas pertencem aos seguintes sistemas pú-

blicos de transporte por ônibus: metropolitano (linhas reguladas pela SEINFRA); 

municipal de Belo Horizonte (reguladas pela BHTRANS); municipal de Contagem 

(reguladas pela  TRANSCON); e municipal de Betim (reguladas pela TRANSBE-

TIM).

Sistema
Número de  

linhas modeladas 
na rede

Tarifas (mais comum)

Municipal de Belo Horizonte  
(BHTRANS)

310 R$1,00 - 6,75 (R$4,50)

Metropolitano (SEINFRA) 581 R$3,80 - 46,65 (R$5,60)

Municipal de Contagem (TRANSCON) 45 R$4,50

Municipal de Betim (TRANSBETIM) 45 R$4,35

Metrô BH - Linha 1 (operada pela 
CBTU)

1 (19 estações) R$4,25

Metrô BH - Linha 2 (em projeto) 1 (7 estações) R$4,25

BRS – Corredor Sudoeste (em projeto) 2 R$6,45 - R$8,65

Trens metropolitanos (propostas inte-
grantes do PEF Minas)

3 R$6,45

Tabela 35 - Sistemas e linhas de transporte incluídas na  rede de simulação e 
tarifas praticadas

Headway e capacidade (atributos das linhas)

Headway e capacidade são dois atributos das linhas de transporte coletivo es-

senciais para o cálculo do custo generalizado de transporte. O headway corres-

ponde ao intervalo médio que separa dois serviços consecutivos de uma mesma 

linha, sendo, portanto, o inverso da frequência (número de serviços por unidade 

de tempo). Para cada linha, foi calculado o intervalo médio a partir do número 

de serviços registrado nos 120 minutos do período de modelagem, ou seja, das 

6h00 às 7h59:
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Essa variável é usada para o cálculo do tempo de espera dos passageiros, esti-

mado como a metade do headway. Vale ressaltar que, caso várias linhas passem 

pelo mesmo ponto e atendam o itinerário do passageiro, o tempo de espera é 

calculado como a metade do headway resultante (considerando a soma dos 

números de serviços de todas as linhas que propiciam um deslocamento equi-

valente).

Para a simulação dos serviços de trens metropolitanos propostos e avaliados no 

PEF Minas, é considerado um headway de 6 minutos no pico manhã, referência 

do intervalo de viagens realizado pela Linha 1 do Metrô BH.  

A capacidade da linha corresponde ao número total de passageiros que ela pode 

transportar durante o período de referência adotado na modelagem. Essa va-

riável relaciona-se com o headway e com a capacidade unitária dos veículos 

usados na operação da linha da seguinte forma:

Para a alocação da demanda de transporte coletivo na rede, segue-se um proce-

dimento iterativo, o Equilibrium Pathfinder, internalizado no TransCAD®: a cada 

iteração, o tempo de percurso dos links pelas diferentes linhas é recalculado 

através de uma função de atraso (adotou-se a BPR Function, do nome do Bureau 

of Public Roads, dos Estados Unidos; ver Gráfico 13), que aplica uma penalidade 

de acordo com a lotação verificada em cada linha de transporte coletivo:

Gráfico 13 - Gráfico da função f de atraso (BPR function) com os valores 
α = 0,15 e β = 4

Para calcular a capacidade das linhas, são adotadas as seguintes capacidades por 

tipo de veículo:
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Tipo de veículo Capacidade (pass.) Tipo de linhas

Básico 70 Maioria das linhas de ônibus

Padron 80 Algumas linhas troncais de BRT

Articulado 100
Linhas troncais de BRT parando apenas no 

corredor

Metrôs 1.300 Linhas 1 e 2 do metrô

Trens 2.600 68 Linhas A, B e C de trens metropolitanos

Tabela 36 - Capacidade dos veículos utilizados nos sistemas representados  
na rede

Consideração das políticas tarifárias

O sistema tarifário do transporte coletivo de Belo Horizonte apresenta um total 

de 40 tarifas diferentes, sendo o valor mínimo R$ 1,00 e o máximo de R$ 46,65. 

Há também uma grande variedade de regras de integração tarifária, a depender 

do sistema. As informações a respeito dos valores tarifários unitários e dos tipos 

de serviço prestado, para cada linha integrada à rede de simulação, foram forne-

cidas pelos respectivos órgãos reguladores.

Realizou-se também um levantamento das linhas que oferecem desconto ta-

rifário na integração com o metrô, para sua posterior classificação em modos 

agrupados (Mode Table). O objetivo dessa junção é agrupar as linhas que apre-

sentam características e comportamentos de integração tarifária similares, para 

definir as regras de integração através da Mode Transfer Table. Esse agrupa-

mento baseou-se em: sistema ao qual a linha pertence (BHTRANS, TRANSCON, 

TRANSBETIM ou SEINFRA); tarifa unitária; modalidade de integração tarifária com 

as linhas dos demais grupos (particularmente com o Metrô BH); e eventualmen-

te a área de atendimento e/ou terminal de integração.

68  A referência aqui são os trens operados pela Companhia Paulista de Trens Metropolitanos 
(CPTM). 

De maneira geral, para casos em que o usuário utiliza apenas uma linha de 

transporte coletivo, o TransCAD® considera na simulação o valor da tarifa nomi-

nal. Quando há embarque em mais de uma linha, esse software considera que o 

primeiro valor pago é igual ao determinado na Mode Table e, posteriormente, o 

valor determinado na Mode Transfer Table como complemento entre os modos 

utilizados. Quando não há especificação tarifária de uma integração, considera-

-se a tarifa nominal de todas as linhas. 

Considera-se que as integrações tarifárias ocorrem apenas entre linhas subordi-

nadas a um mesmo órgão regulador e com o metrô nos casos especificados. Em 

relação às integrações tarifárias do sistema Metropolitano (SEINFRA), só há be-

nefício tarifário entre linhas de um mesmo terminal, exceto as chamadas “linhas 

diretas” (que fazem a ligação entre determinados bairros e as centralidades da 

metrópole sem necessidade de baldeação), que realizam integração com todas 

as outras linhas, na modalidade “M+ m/2”, ou seja, o passageiro paga uma tari-

fa integrada igual à soma da maior tarifa e da metade da menor tarifa. 

Para as linhas propostas de trens metropolitanos, são adotadas as regras de 

integração tarifária vigentes no Metrô BH. 

A Tabela A19, inclusa no Anexo A, apresenta um extrato dos valores tarifários 

adotados para cada integração simulada na rede.

Zoneamento do tráfego

O zoneamento do tráfego na área geográfica de aplicação do modelo tem por 

base a divisão territorial adotada na pesquisa de origem e destino de 2012 da 

RMBH (“áreas homogêneas”, versão 2011, definidas pela Agência Metropoli-

tana). São, ao todo, 1.289 áreas homogêneas, com superfície média de 7,37 

km², cobrindo integralmente os 34 municípios da Região Metropolitana de Belo 

Horizonte.

Essas áreas homogêneas são agregadas em zonas de tráfego (ZTs), de forma a 

garantir que cada zona seja “atendida” por, pelo menos, uma linha de ônibus, 
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com ponto de embarque / desembarque dentro da mesma operando nos dois sentidos de percurso e com pelo menos 10 

registros de embarque de passageiros no período horário de simulação (das 6h00 às 7h59). Disso resultou num zoneamento 

composto por 885 zonas de tráfego, permitindo estruturar um modelo de alta precisão, no qual a maioria das linhas modela-

das podem ser carregadas nos cenários considerados.

A cada zona de tráfego é associado um “centroide”, ponto geográfico representativo do local de entrada na rede de simulação 

das viagens geradas naquela zona. Esses centroides são gerados automaticamente no centro geográfico das zonas e suas 

posições são ajustadas manualmente, zona por zona, para corresponder à concentração real da demanda de passageiros de 

transporte coletivo, no centro das áreas urbanas e próximo aos principais eixos viários de acesso.

Figura 27 – Representação gráfica do ajuste da posição dos centroides nas ZTs
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Em seguida, são geradas automaticamente as ligações de conexão dos centroi-

des à rede de linhas (connectors), os quais tornam-se parte da base viária, assim 

como os centroides. Em casos isolados, dois ou mais connectors tiveram que 

ser criados para uma mesma zona, devido à existência de mais de um vetor de 

acesso aos centros de atração de viagens e à impossibilidade de desagregação 

da zona.

Geração da matriz OD de viagens

Uma matriz origem-destino (OD) de viagens é o dado fundamental de entrada 

(input) no modelo de simulação da demanda, por representar os fluxos de pes-

soas entre as diferentes zonas de tráfego consideradas na área de estudo. Tais 

fluxos são alocados, na fase de alocação de viagens, nos diferentes serviços de 

transporte que estão sendo modelados.

Para a avaliação das propostas de trens metropolitanos contidas no PEF Minas, a 

matriz OD é gerada a partir do tratamento dos registros contidos nos sistemas de 

bilhetagem eletrônica (SBE) dos ônibus dos sistemas Metropolitano e municipais 

de Belo Horizonte, Contagem e Betim, que são cruzados com os registros dos 

respectivos GPS. Essa metodologia utiliza dados atuais e amostra com grande 

representatividade, como indicado no Quadro 10.

Tema Detalhamento

Fontes Sistema de Bilhetagem Eletrônica (SBE) e Sistema GPS

Amostra 879.599 registros (42,6%)

Data de referência
2016 (SEINFRA)

2018 (BHTRANS, TRANSCON, TRANSBETIM)

Atualização Não é necessária

Sistemas  
contemplados

Metropolitano (SEINFRA) e municipais de Belo Horizonte (BH-
TRANS), Contagem (TRANSCON) e Betim (TRANSBETIM)

Passageiros exclusivos 
do metrô

Não foi possível obter dados do SBE da CBTU

As OD dos passageiros foram estimadas a partir dos dados de 
embarque

Disponibilidade
Dados não divulgados, obtidos junto aos respectivos órgãos 

reguladores

Localização
Localização geográfica do ponto onde houve validação

Relação da linha (sistema atual)

Quadro 10 - Detalhamento dos dados utilizados para geração da Matriz OD de 
Viagens

As matrizes correspondentes a cada um dos cinco sistemas (Metropolitano, BH-

TRANS, TRANSCON, TRANSBETIM e CBTU), assim levantadas, foram expandidas 

distintamente e, em seguida, somadas. Quanto à matriz correspondente aos 

embarques exclusivos do metrô, foi feita uma estimativa a partir dos dados de 

embarques totais, descontados os passageiros já registrados em outros cartões. 

Considerou-se para a simulação apenas o período do pico da manhã, de 6h00 

às 7h59.
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De fato, a construção da matriz OD se deu através da identificação e do rastreamento, ao longo de um dia útil, dos passagei-

ros portadores de bilhetes eletrônicos pessoais e de uso múltiplo. As localizações dos diferentes usos desses bilhetes por um 

mesmo passageiro foi possível, como já dito, através do cruzamento dos registros de bilhetagem (SBE) com os registros de 

GPS instalados nos ônibus e gerados ao longo do mesmo dia. 

A disponibilidade de dados de rastreamento dos veículos, por meio de registros dos GPS, possibilita a análise dos padrões 

de embarque e desembarque dos usuários do sistema, uma vez que os cartões utilizados para a validação do pagamento da 

passagem podem ser rastreados ao longo do dia por um identificador único.

Para a obtenção da matriz OD, aplica-se um método de rastreamento reverso do uso do cartão, atrelado às características de 

sua utilização e ao horário. Dessa maneira, assume-se que o primeiro uso do cartão no dia corresponde à origem da viagem 

e o registro final ao destino. Cruzando essas informações tem-se o par OD daquele passageiro. A Figura 28 exemplifica como 

é realizado esse cruzamento de dados.

Figura 28 - Exemplo de cruzamento de dados de utilização do bilhete eletrônico por passageiros
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Para tratar os casos em que o passageiro usa mais de uma linha para chegar 

ao seu destino, utiliza-se a informação da integração tarifária. Também há um 

tratamento adicional para identificar múltiplos usos do cartão em um curto in-

tervalo de tempo, para as situações de pessoas que viajam juntas usando o 

mesmo cartão, ou que fazem escalas ao longo do trajeto. Esse processo resultou 

na geração da matriz semente, que contém todos os registros de bilhetagem de 

usuários para os quais pode-se determinar tanto a zona de embarque quanto a 

de desembarque.

Em seguida, é possível iniciar o processo de “crescimento” da matriz OD, que 

visa determinar os números totais reais de atração e produção de viagens por 

zona de tráfego. O fator de expansão aplicado a cada par OD é determinado pela 

seguinte fórmula:

sendo:

f = fator de expansão;

d = dimensões de expansão;

T = total de usuários;

S = matriz semente.

A utilização da bilhetagem eletrônica como base de estudo permite que a ex-

pansão seja agregada em várias dimensões, o que reduz o erro intrínseco a 

qualquer método de crescimento. 

As dimensões escolhidas para a realização da primeira expansão da matriz OD 

são:

• a linha de embarque do usuário;

• o sentido da viagem;

• o período em que se realiza a viagem (as faixas horárias correspondem a 

cinco períodos: período 1, entre 0h-4h; período 2, entre 5h-8h; período 3, 

entre 9h-14h; período 4, entre 15h-19h; e período 5, entre 20h-23h).

Normalmente, após a primeira expansão, não se alcança a totalidade de deslo-

camentos identificados no sistema de bilhetagem. Isso ocorre devido à existên-

cia de casos particulares de indivíduos para os quais não é possível determinar 

o destino de sua viagem, sem que haja nenhum outro indivíduo cujo par OD foi 

identificado e se enquadrado nas três dimensões de expansão escolhidas. Assim, 

há que se realizar uma segunda expansão apenas com o intuito de alcançar 

o máximo de passageiros, utilizando-se apenas uma dimensão: a da linha de 

embarque.

Aqui, vale relembrar que, para promover a agregação das matrizes OD de todos 

os sistemas considerados, todas elas são geradas com base no mesmo zonea-

mento, desenhado a partir das áreas homogêneas adotadas na pesquisa domici-

liar da RMBH feita em 2012, que são fundidas em zonas de tráfego.

Ademais, o tratamento aplicado aos dados provindos dos SBEs envolve a exclu-

são das viagens com origem desconhecida, nas quais o uso do cartão ocorreu 

apenas uma vez, além daquelas viagens com mais de sete usos do cartão.  Evi-

dentemente, essas exclusões são levadas em conta na expansão da matriz OD. 

O alto percentual de representatividade da “matriz semente” está ligado dire-

tamente ao número total de pessoas que utilizam o cartão eletrônico em cada 

sistema de transporte e ao número de vezes que cada pessoa utiliza esse cartão.
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4.2 Transporte ferroviário de cargas

4.2.1 Ferramentas, dados e matrizes para 
modelagem da demanda

4.2.1.1 Ferramenta computacional principal

A modelagem da demanda e sua simulação em uma rede representativa da 

oferta de transporte são conduzidas nesse Plano Estratégico Ferroviário de Minas 

Gerais - PEF Minas - com o suporte computacional de um software completo e 

flexível de planejamento de sistemas de transportes denominado PTV Visum. 

Bastante conhecido e consagrado no meio técnico especializado, o PTV Visum foi 

especialmente desenvolvido para análise multimodal, integrando todas as mo-

dalidades relevantes de transporte em um modelo único e consistente de rede. 

Essa ferramenta computacional foi desenvolvida pela empresa PTV - Planung 

Transport Verkehr AG, sediada na Alemanha, e disponibiliza, por meio de suas 

funcionalidades, rotinas que permitem conduzir análises, previsões e gerencia-

mento dos fluxos de cargas, de veículos e de passageiros na rede de infraestru-

tura logística previamente modelada para simulação.

O gerenciamento das bases de dados resultantes dos procedimentos de simu-

lação é suportado por um sistema de informações geográficas (Geographic In-

formation System - GIS), perfeitamente integrado à ferramenta computacional 

principal, garantindo, assim, agilidade, flexibilidade e interoperabilidade, tanto 

na manipulação de dados georreferenciados quanto de informações tabulares 

alfanuméricas.

Esse ferramental de modelagem nos permite alocar os fluxos de demanda de 

acordo com a tipologia da estrutura representada, considerando relações inter-

venientes entre os modos de transporte e possibilitando alocações multivariá-

veis, cobrindo diferentes metodologias de alocação. Os resultados das alocações 

de fluxos de tráfego podem ser visualizados diretamente a partir do software, 

que nos possibilita também gerar mapas temáticos, avaliar isócronas a partir 

de determinado ativo fixo, verificar e analisar fluxos em interseções, configurar 

possibilidades de conversão e sentidos de tráfego, entre outras funcionalidades.

4.2.1.2 Base de dados e informações para simulação  
da demanda

Uma consistente base informacional foi especialmente estruturada para o desen-

volvimento desse Plano, em especial para a alimentação dos modelos de simula-

ção, incluindo avaliação dos potenciais de transporte, formatação da rede, calibra-

ção da distribuição modal e alocação dos fluxos de transporte nas redes. Essa base 

pode ser desdobrada em três agrupamentos: i) Dados de Pesquisas e Coletas em 

Campo, basicamente microdados oriundos de fontes primárias; ii), Dados sobre 

Movimentação de Cargas e Passageiros, os quais são processados e gerados por 

meio de fontes secundárias; e iii) Dados Georreferenciados Diversos. As distintas 

fontes de dados utilizadas são a seguir informadas.

Matrizes de origem e destino da Empresa de Planejamento  
e Logística (EPL)

Como resultado de trabalho recente desenvolvido pela EPL, juntamente com o 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), no âmbito do Plano Nacional 

de Logística (PNL 2025), foram construídas as matrizes de origem e destino, 

considerando 577 zonas de tráfego, para o ano-base de 2015 e para os anos-

-horizontes de 2020, 2025, 2030 e 2035, referentes tanto às movimentações de 

passageiros quanto às de cargas.
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Plano nacional de contagem de tráfego (PNCT) – 2014/2017

O Plano Nacional de Contagem de Tráfego - PNCT, também de competência 

do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), possui uma 

base de dados de tráfego referentes ao período que vai de abril/2014 a dezem-

bro/2017, conforme disponibilidade de operação de equipamento de contagem, 

em 320 postos posicionados em rodovias federais. As contagens continuam 

sendo disponibilizadas no site do DNIT para anos posteriores a 2017, conforme 

cronograma de validação das informações feita pelo órgão. No PNCT não houve 

pesquisa de Origem e Destino.

As matrizes dos horizontes futuros foram estimadas com base em projeções socio-

econômicas como a do Produto Interno Bruto (PIB) e da renda per capita, além de 

considerar outras variáveis como a evolução de fronteiras agrícolas e expectativa de 

produção mineral, por exemplo. Foram formulados três cenários de crescimento (oti-

mista, mediano e pessimista) nos horizontes de 2013 a 2035 para 15 grupos de carga, 

agregados em função da validação dos potenciais de geração, atração e variáveis cor-

relatas de projeção das informações para horizontes futuros.

Sistema de acompanhamento e fiscalização do transporte ferrovi-
ário – SAFF

As informações do sistema foram utilizadas para a verificação dos fluxos de 

carga existentes na malha ferroviária nacional no horizonte de calibração do 

modelo de alocação. Os valores obtidos auxiliaram também na validação dos 

potenciais de geração e atração de viagens projetados pelas matrizes da EPL. 

Assim, os fluxos foram comparados com os resultados de modelagem para ava-

liação dos potenciais de carga alocados.

Pesquisa nacional de tráfego (PNT) – 2016/2017

A Pesquisa Nacional de Tráfego - PNT (2016/2017), promovida pelo Departa-

mento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), foi realizada com intuito 

de levantar informações para estimativa do Volume Médio Diário Anual - VMDA, 

por meio de contagens volumétricas classificatórias, bem como de obter uma 

amostra dos padrões de deslocamento com base em microdados de entrevistas 

de Origem e Destino. A pesquisa contabilizou mais de um milhão e trezentas 

mil entrevistas de Origem e Destino realizadas em 300 pontos distribuídos pela 

malha rodoviária brasileira.
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Mapa 46 - Postos de pesquisa do PNT (2016/2017), PNCT (2017) e praças de pedágio (ABCR)
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Base de dados de tráfego rodoviário em postos de pedágio da 
Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias - ABCR – 
2008/2018

A base da ABCR inclui dados de movimentação de cargas e passageiros em 

244 praças de pedágio das rodovias concedidas, majoritariamente concen-

tradas na porção sudeste e sul do país (mas, atualmente, com uma dispersão 

maior para outras regiões conforme operacionalização de novas concessões). 

Os dados configuram séries históricas de volumes médios diários anuais por 

classe de veículos entre 2008 e 2018. Com o intuito de padronizar um hori-

zonte de calibração, o horizonte de trabalho utilizado foi o ano de 2017.

Sistema de análise das informações de comércio exterior (Ali-
ceWeb2)

O Sistema de Análise das Informações de Comércio Exterior (Alice Web), da Se-

cretaria de Comércio Exterior (SECEX) do antigo Ministério da Indústria, Comércio 

Exterior e Serviços - MDIC, divulga as estatísticas brasileiras de exportações e im-

portações, baseado nas informações do Sistema Integrado de Comércio Exterior 

(SISCOMEX). As informações são importantes em função do grande histórico dis-

ponibilizado e do grau de detalhe das informações que inclui a Nomenclatura Co-

mum do MERCOSUL (NCM) das cargas movimentadas. Os dados foram utilizados, 

para a comparação dos excedentes exportáveis com as projeções nas matrizes de 

origem e destino para a alocação das demandas.

Anuário estatístico da ANTAQ

As informações estatísticas no Anuário da ANTAQ são disponibilizadas por uma ferra-

menta de business intelligence diretamente no site do órgão e inclui a movimentação 

das cargas mensais e anuais, com tabelas compatíveis para o processamento em 

sistemas de bancos de dados. As informações permitiram a avaliação dos fluxos de 

calibração nas hidrovias e no transporte por cabotagem.

4.2.1.3 Zoneamento da área de estudo

Em planejamento de transportes, intitula-se “zoneamento” o processo de com-

partimentação da área de estudo em porções geográficas menores (chamadas 

de “zonas de tráfego” ou ZTs), para permitir uma avaliação mais precisa de 

seus atributos espaciais e das dinâmicas socioeconômicas associadas. Trata-se 

da referência espacial básica para organização das matrizes de origem e destino 

dos fluxos de transporte. Assim, cada compartimentação é uma zona geográfica 

homogênea inserida no espaço mais amplo da área de estudo, possuindo ele-

vado grau de associação interna, com variáveis interligadas, mas apresentando 

significativas diferenças entre ela e os outros compartimentos da área de estudo.

No caso de presente Plano, o território nacional é considerado um recorte geo-

gráfico maior no qual se insere a dinâmica das alocações de cargas, posterior-

mente, “filtradas” para o espaço geográfico correspondente ao estado de Minas 

Gerais. Por isso, adota-se o mesmo zoneamento do Plano Nacional de Logística 

(PNL 2025), elaborado pela Empresa de Planejamento e Logística (EPL). Como 

regra geral, as zonas de tráfego aqui consideradas coincidem com as microrre-

giões geográficas definidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE).
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Mapa 47 - Zoneamento interno da área de estudo
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Assim, foi o território nacional dividido em 558 zonas de tráfego internas, suficientes para a adequada análise dos fluxos inter-regio-

nais de transporte. Ademais, foram estabelecidas 19 zonas externas ao nosso País, as quais correspondem às origens ou destinos dos 

fluxos de comércio exterior. Assim, tem-se um total de 577 zonas de tráfego e, consequentemente, as matrizes de origem e destino 

trabalhadas no presente Plano compõem-se, cada uma delas, de 332.929 células (577 x 577 ZTs), nas quais são alocados os corres-

pondentes fluxos internos (origem e destino no território nacional) ou externos (origem ou destino no estrangeiro).

Mapa 48 - Zoneamento externo
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A repartição da demanda associada às 558 zonas de tráfego internas é feita 

com base numa distribuição de conectores que interligam os centroides de cada 

uma destas zonas à rede viária interna simulada. Para as zonas externas que 

têm conexões rodoviárias diretas com a malha brasileira (caso da maior parte 

dos países da América do Sul), estas são representadas por meio de conec-

tores posicionados junto às fronteiras. No caso dos países asiáticos, europeus, 

norte-americanos, africanos e da Oceania, os conectores interligam os portos 

representativos de cada zona externa aos portos brasileiros representados na 

rede de simulação. Assim, as demandas de transporte do comércio exterior são 

distribuídas de acordo com a tendência provável de deslocamento das cargas até 

o Brasil e ou a partir deste até o destino no exterior.

4.2.1.4 Tratamento preliminar das matrizes OD de 
transporte de cargas

Como dito antes, no desenvolvimento do PEF Minas são trabalhadas as matri-

zes origem-destino de transporte de cargas (ou matrizes OD) disponibilizadas à 

Fundação Dom Cabral (FDC) pela Empresa de Planejamento e Logística (EPL). De 

tamanho 577 x 577 ZTs e com os volumes das cargas movimentadas entre zonas 

mensurados em toneladas úteis por ano, essas matrizes OD encontram-se em 

formato bem adequado à inserção direta no modelo de simulação adotado. Elas 

abrangem 15 grupos de produtos (cargas) que podem ser reunidos em quatro 

grandes agrupamentos, conforme o Quadro 11.

Produto Agrupamento

Farelo de soja Granel Sólido Agrícola (GSA)

Milho em grão Granel Sólido Agrícola (GSA)

Soja em grão Granel Sólido Agrícola (GSA)

Carvão mineral Granel Sólido Não Agrícola (GSNA)

Cimento Granel Sólido Não Agrícola (GSNA)

Minério de ferro Granel Sólido Não Agrícola (GSNA)

Outros minerais Granel Sólido Não Agrícola (GSNA)

Combustíveis Granel Líquido (GL)

Petroquímicos e químicos Granel Líquido (GL)

Alimentos e bebidas (processados) Carga Geral (CG)

Celulose e papel Carga Geral (CG)

Manufaturados Carga Geral (CG)

Outros da lavoura e pecuária Carga Geral (CG)

Produtos básicos de borracha,  
plástico e não metálicos

Carga Geral (CG)

Produtos da exploração florestal  
e da silvicultura

Carga Geral (CG)

Fonte: PILT FDC.

Quadro 11 - Agrupamentos dos 15 produtos contidos  nas matrizes OD de 
cargas

As matrizes OD assim formatadas abarcam a demanda de transporte de cargas 

nos diferentes modos de transporte disponíveis: rodoviário, ferroviário, dutoviário 

e aquaviário (este, dividido em hidroviário de interior e navegação de cabota-

gem). A repartição modal dos volumes de cargas, assim como sua alocação na 

rede multimodal, é realizada diretamente no modelo de simulação a partir da 
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verificação das impedâncias, par a par, com a distribuição das cargas nos diferentes modais envolvidos e a separação de 

matrizes rodoviárias para alocação nas rodovias pré-selecionadas. Este conjunto de matrizes OD de cargas totaliza em 2015 

cerca de 1,9 bilhão de toneladas transportadas.

O Mapa 49 é uma ilustração simplificada da distribuição interestadual dos fluxos de transporte de cargas, somados os quatro 

agrupamentos de produtos. Nota-se que, Minas Gerais, em função principalmente de sua elevadíssima produção de minério 

de ferro, se destaca como origem de expressiva parcela da movimentação total de cargas no Brasil em 2015, com participação 

da ordem de 23%, seguida por São Paulo, com participação de 17%.
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Fonte: EPL (2015)

Mapa 49 - Distribuição espacial dos fluxos interestaduais de transporte de carga
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Do lado da atração de cargas, São Paulo é o estado com maior participação no mon-

tante nacional, atraindo cerca de 16% da tonelagem movimentada em 2015, segui-

do pelos estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, cada um deles com 6% de 

participação. Com relação ao transporte internacional de mercadorias, cerca de 32% 

do volume de cargas produzidas foram exportados, enquanto 7% correspondem ao 

volume de cargas importadas de diferentes países.

4.2.1.5 Projeções das matrizes OD para horizontes futuros

As matrizes OD de transporte de cargas disponibilizadas pela EPL referem-se 

aos anos 2015 (ano-base), 2020, 2025, 2030 e 2035 (anos futuros). Elas foram 

preparadas pelo Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA), a partir dos 

dados de demanda captados no ano de 2013, quando foram realizadas as pes-

quisas de campo. 

O preparo de uma matriz OD envolve o levantamento e o cruzamento de uma 

série de dados socioeconômicos, que são ajustados e calibrados com pesquisas 

de campo, durante as quais os viajantes são entrevistados em locais predeter-

minados para identificar diversos atributos de seu deslocamento, como origem, 

destino, motivo, tipo e valor da carga, modo(s) de transporte utilizado(s), etc. 

Trata-se de tarefa que envolve conhecimento técnico específico em modelagem 

de transportes e em economia e estatística.

Sabe-se que, no transporte de cargas, algumas atividades produzem diversos 

produtos, fazendo com que as projeções de cada atividade econômica sejam 

transformadas em projeções de produção e consumo intermediário de cada 

produto. Para tanto, foram usadas como referências as matrizes insumo-pro-

duto nacionais.

Contando com as projeções de produção e consumo de cada produto, a equipe do IPEA 

aplicou os modelos de geração e atração de viagens para estimar as viagens futuras de 

cada produto, geradas e atraídas em cada zona de tráfego. Os modelos de geração e 

atração de viagens foram estimados para o ano da pesquisa, correlacionando a quan-

tidade de viagens observadas as variáveis socioeconômicas de cada zona de tráfego, 

em especial de produção e consumo de cada produto.

Para a distribuição espacial das viagens, dois métodos foram utilizados. Para 

produtos cujos padrões geográficos das viagens são bastante definidos, com os 

deslocamentos concentrados entre poucos pares OD, a exemplo de grande par-

te dos granéis minerais e agrícolas, tomou-se por base as matrizes observadas, 

aplicando o método de Fratar69. Foram feitos ajustes que se mostraram neces-

sários em função de expectativas de deslocamentos ou estabelecimentos de 

novas áreas de produção e consumo no território. Para produtos distribuídos 

entre vários pares OD, como é o caso dos produtos manufaturados, utilizou-se 

o conhecido modelo gravitacional, que permite o melhor preenchimento dos 

vazios em matrizes observadas de produtos heterogêneos. 

Para a projeção da variável renda, utilizou-se o modelo proposto por Bonelli 

(2014), segundo o qual o crescimento econômico das décadas passadas pode 

ser explicado pelo crescimento da população total e das taxas de participação e 

de atividades em decorrência da incorporação de mais pessoas ao mercado de 

trabalho.

Nas projeções iniciais de atividades e produtos, utilizou-se o modelo Holt-Win-

ters. Segundo este modelo, proposto inicialmente por Holt (1957), e, em segui-

da, por Winters (1960), a projeção da série original é uma média que varia ao 

longo do tempo, considerando um coeficiente sobre o tempo que também varia. 

Trata-se de uma extensão do método de suavização exponencial com dois pa-

69 Trata-se de um dos usuais métodos de distribuição espacial de viagens baseados em fatores de 
expansão. Estes são genericamente expressos pela seguinte relação: FPij = Gij x FOij, sendo FPij 
os deslocamentos projetados, Gij um fator de expansão e FOij os deslocamentos entre as zonas i 
e j observados no horizonte de referência. O método de Fratar é do tipo iterativo e normalmente 
convergente. Parte de uma matriz conhecida (ou "semente") e, a partir de novos valores de 
viagens produzidas e atraídas, em cada zona de tráfego, é produzida uma matriz OD semelhante 
à matriz "semente", porém tendente aos totais gerados em cada zona.
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râmetros, em que se utiliza apenas o conhecimento de valores passados (séries 

temporais), sem contar a influência de outras variáveis.

A Tabela 37, a seguir, mostra os valores das taxas adotadas pelo IPEA para ali-

mentação do modelo de projeção das trajetórias de crescimento econômico no 

período de 2013 a 2035, em três cenários:

Cenário de  
projeção

Produtividade da 
mão de obra (a.a.)

PIB do Brasil 
(a.a.)

PIB per  
capita (a.a.)

População  
brasileira (a.a.)

Pessimista 1,00% 1,72% 1,15% 0,528

Médio 2,00% 2,67% 2,14% 0,528

Otimista 3,00% 3,62% 3,14% 0,528

Fonte: IPEA

Tabela 37 - Taxas para projeção dos cenários de crescimento econômico  
entre 2013 e 2035

Algumas séries históricas de dados foram obtidas através de fontes secundárias 

diversas, destacando-se:

• Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE): Pesquisas de Produção 

Agrícola Municipal, Pesquisa Trimestral do Abate de Animais, Produção da 

Extração Vegetal e da Silvicultura e Pesquisa Industrial Anual - Empresa;

• Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB): Pesquisa Agropecuária;

• Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM: Produção Mineral;

• Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP): dados 

de petróleo e derivados;

• Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA): dados de 

etanol;

• Sindicato Nacional da Indústria do Cimento (SNIC): dados de Cimento.

Para o caso específico do Plano Estratégico Ferroviário (PEF Minas), a equipe da 

FDC percebeu a necessidade de adaptações e ajustes nas projeções das matrizes 

de granéis sólidos agrícolas, trocando os valores estimados segundo as taxas 

consideradas no cenário de projeção “médio” pelos decorrentes da aplicação do 

cenário “otimista”, mais aderentes à realidade presente, conforme demonstrado 

em procedimento de calibração.

Produto
Cenário de 
projecão

2017 2025 2030 2035

Alimentos e bebidas processados Médio 100,0 117,4 126,8 135,5

Carvão mineral Médio 100,0 110,6 117,5 124,6

Celulose e papel Médio 100,0 124,6 137,4 148,9

Cimento Médio 100,0 122,4 135,4 150,5

Combustíveis Médio 100,0 114,2 120,1 125,5

Farelo de soja Otimista 100,0 134,9 155.3 176,2

Manufaturados Médio 100,0 110,4 114,7 121,2

Milho em grão Otimista 100,0 126,7 144,8 164,0

Minério de ferro Médio 100,0 108,8 128,6 128,6

Outros da lavoura e pecuária Médio 100,0 108,3 113,6 119,0

Outros minerais Médio 100.0 112,2 120,1 128,2

Petro e químicos Médio 100.0 109,1 114,3 120,1

Produtos básicos de borracha, plás-
tico e não metálicos

Médio 100.0 117,9 127,0 139,0

Produtos da exploração florestal e 
da silvicultura

Médio 100,0 112,4 121,0 128,4

Soja em grão Otimista 100,0 128,7 146,9 165,5

Fonte: elaboração própria.

Tabela 38 - Números-índices para projeção das matrizes OD de cargas do PEF 
Minas, por produto
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Tendo sido também reposicionado para 2017 o ano-base de carregamento da 

rede de simulação, tornou-se também necessário recalcular os números-índices 

adotados para projeção da demanda de transporte de cada produto nos horizon-

tes futuros. Na tabela anterior estão consolidados esses números-índices, para 

cada produto e horizonte temporal simulado.

4.2.2 Representação da oferta de infraestrutura de 
transporte

4.2.2.1 Elementos para modelagem da rede de simulação

No presente Plano, a modelagem da rede multimodal de transportes por meio do 

software PTV VISUM foi desenvolvida a partir dos seguintes elementos:

• Zonas de tráfego: representam a divisão do território analisado em áreas 

homogêneas em termos de geração da demanda de transporte. Elas 

constituem o lócus de origem e ou destino dos fluxos representados nas 

chamadas matrizes OD e correspondem majoritariamente neste Plano às 

microrregiões geográficas delimitadas no território brasileiro pelo IBGE. 

Quanto aos países da América do Sul que mantêm relações de comércio 

com o nosso País, a cada um deles corresponde uma zona de tráfego 

externa. No caso dos demais continentes, as zonas de tráfego correspondem 

a agregações de países ou, até mesmo, ao continente inteiro, considerando 

especificidades das trocas comerciais entre o Brasil e o exterior. As zonas 

de tráfego definem assim, além das  agregações territoriais da demanda de 

transporte, também o número máximo de pares origem-destino (POD) que 

deverão ser analisados, equivalente ao quadrado do número de zonas de 

tráfego representado no modelo de simulação. Mais detalhes a respeito do 

zoneamento do tráfego são apresentados na próxima seção.  

• Centroides: correspondem a um ponto posicionado no interior de cada 

zona de tráfego no qual originam os fluxos de saída e ao qual se destinam 

os fluxos de chegada representados nas matrizes OD. Esses centroides 

“alimentam” a rede de simulação com os desejos de viagem da e para a 

zona geográfica que representam.

• Nós: representam todos os pontos de interconexão entre ligações e modos 

que compõem a rede, seja uma interseção entre duas rodovias, uma troca 

de modos de transporte ou a representação de terminais de carga, entre 

outros. Nos nós de uma rede são configuradas também as possibilidades de 

conversão (denominada turns) e os atrasos envolvidos nessas possibilidades 

de conversão, quando é o caso. Em modelos envolvendo tráfego de longa 

distância, como no presente Plano, a configuração de atrasos em nós é 

pouco significativa em função da magnitude dos tempos de deslocamento 

envolvidos no percurso das ligações ou arcos.

• Conectores: são elementos de ligação entre os centroides das zonas 

de tráfego e a rede de simulação. Esses pontos de interligação buscam 

representar os “verdadeiros” locais de saída e chegada dos fluxos na rede 

de transportes.

• Arcos: Os arcos ou links (ligações) representam elementos lineares, 

como as rodovias, ferrovias, hidrovias que estruturam rede simulada e 

analisada. Nos arcos são inseridos os atributos ou características destas 

vias, a exemplo de: tipos de infraestrutura (ferrovia, dutovia, hidrovia, 

rodovia), velocidade de fluxo livre, capacidade de tráfego, condições da 

infraestrutura viária (pavimentada ou não pavimentada, bitola métrica ou 

larga, etc.), característica do relevo da área atravessada (plano, ondulado e 

montanhoso), sentidos de circulação possíveis, entre outros atributos. Essa 

caracterização é feita com base na cartografia disponível, em cadastros de 
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infraestrutura viária, modelos digitais de elevação (MDE), análise de imagens de satélite disponíveis em repositórios 

públicos e privados, dentre outras modalidades de bases informacionais.

Para configuração dos cenários de simulação da rede, faz-se uso de “gatilhos” que permitem acionar ou inibir um determi-

nado arco ou nó, de acordo com o horizonte temporal que se pretende simular e ou com a configuração física da rede a ele 

associado. Assim, é possível combinar as infraestruturas viárias e instalações logísticas de diversas formas, conforme o escopo 

de análise no cenário de oferta.

No Mapa 50, são apresentados exemplos dos elementos característicos da rede de simulação, antes descritos, modelados 

por meio do software PT Visum para suportar os procedimentos de alocação da demanda de transporte no presente Plano.
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Mapa 50 - Representação da rede multimodal de simulação no software PTV Visum
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4.2.2.2 Configurações da rede multimodal base e nos cenários futuros de oferta de 
infraestrutura

Infraestruturas consideradas na rede do ano-base

Para a configuração da rede multimodal de simulação no ano-base, representativa da oferta atual de infraestrutura de transporte no País, 

foram considerados e integrados os arquivos de dados georreferenciados representativos das redes específicas de cada modalidade - ro-

doviária, ferroviária, hidroviária, dutoviária e da navegação de cabotagem. Além das conexões intramodais e intermodais internas, foram 

também inseridos os nós representativos dos portos existentes (marítimos e de interior), bem como das conexões terrestres com os países 

que fazem fronteira com o Brasil, para possibilitar a identificação e análise dos fluxos de importação e exportação de cargas. 

No caso da rede dutoviária, foram desconsiderados no arquivo shape disponível: dutos dedicados ao transporte de água; dutos 

que se dirigem ao oceano; dutos isolados; dutos intrazonais; dutos sem pontos de carga e descarga; e dutos paralelos com 

origem e destino comuns.

Infraestruturas incluídas para configuração da rede nos horizontes futuros

Para as simulações do modelo de transporte nos horizontes futuros (2025, 2030 e 2035), foram acrescidos à rede multimodal 

do ano-base as bases geográficas digitais de diversos projetos de infraestrutura de transporte, abarcando as diferentes modali-

dades. São projetos com expectativa de implantação e entrada em operação entre os anos de 2025 e 2035. Tal procedimento se 

justifica, pois, se efetivados, poderão impactar o desempenho operacional das propostas de ferrovias novas e ou de adequação 

de existentes que são consideradas neste Plano Estratégico Ferroviário de Minas Gerais.

Assim sendo, a simulação do modelo (oferta e demanda) no ano-base de 2017 é feita única e exclusivamente para permitir 

a calibração dos volumes alocados com a realidade presente, desconsiderando, portanto, os projetos acrescidos na rede mul-

timodal no decorrer dos horizontes temporais de simulação, os quais são discriminados nos quadros seguintes.
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Projeto Trecho(s) Observações
Horizonte de  

entrada

Ferrovias

Norte-Sul
Porto Nacional (TO) / Estrela D'Oeste (SP) Trecho concedido em 2019 à iniciativa privada. 2025

Açailândia (MA) / Barcarena (PA) Ainda não incluído no pipeline do governo atual (PPI). 2035

Integração  
Oeste-Leste 

(FIOL)

Ilhéus (BA) / Caetité (BA) Trecho concedido à empresa BAMIN S/A em abril de 2021. 2025

Caetité (BA) / Barreiras (BA) Parcialmente concluída; obras restantes devem ser finalizadas com a concessão do trecho inicial. 2030

Barreiras (BA) / Figueirópolis (TO)- Em fase de estudos e projetos pelo governo federal (PPI). Conectada com FNS. 2035

Integração do 
Centro-Oeste 

(FICO)

Água Boa (MT) / Mara Rosa (GO)
Programado como “investimento cruzado” compensatório da renovação antecipada da concessão 

da EFVM.
2025

Água Boa (MT) / Lucas do Rio Verde (MT) Em fase de estudos; ainda não incluída no pipeline do governo atual (PPI).  2030

Ferrogrão Sinop (MT) / Miritituba (PA) Encontra-se no pipeline do governo atual (PPI); há obstáculos ambientais ainda a equacionar 2030

RUMO - Malha 
Paulista

Colômbia (SP) / Pradópolis (SP) e  
Panorama (SP) / Bauru (SP)

Trechos com reativação programada como “investimentos cruzados” compensatórios da renovação 
antecipada da concessão da RUMO-MP.

2025

Transnordestina

Eliseu Martins (PI)/ Salgueiro (PE) / Pecém (CE) Trecho parcialmente construído, com licença ambiental (segundo site da TLSA). 2025

Salgueiro (PE) / Porto de Suape (PE) Parte do trecho, entre Salgueiro e Suape, ainda não tem licença ambiental (segundo site da TLSA). 2030

Entr. c/ FNS (MA) / Eliseu Martins (PI) Extensão planejada para conexão com a Ferrovia Norte-Sul – FNS. 2035

EF 118 (Nova  
Rio – Vitória)

Rio de Janeiro (RJ) / Vitória (ES)
Substituição da ferrovia atual, com implantação em bitola mista de Vitória ao porto de Açu e larga de 

Açu ao Rio de Janeiro (entro. c/ MRS).
2035

Dutovias

Mineroduto da 
Samarco

Mariana (MG) / Anchieta - porto de Ubú (ES) Retorno da operação, interrompida devido ao rompimento de barragem em Mariana. 2025

Portos

Porto Sul - Bahia Ilhéus (BA) Implantação de um novo porto em Ilhéus, necessário para a operação da FIOL. 2025

Porto Central – 
Espírito Santo

Presidente Kennedy (ES) Integrado à operação da EF 118 (nova Rio – Vitória). 2035

Quadro 12 – Projetos de infraestrutura de transporte com expectativa de entrada em operação entre 2025 e 2035, incluídos nas simulações das redes multimodais 
futuras

Obs.: Quanto ao projeto “EF 118 (Nova Rio – Vitória)”, é importante esclarecer que constitui interesse do Ministério da Infraestrutura (Ofício Conjunto 2/2019/DTFER/SNTT, de 17 de 
maio de 2019) recomendar como investimentos adicionais àqueles ora previstos no âmbito da prorrogação antecipada do contrato de concessão da EFVM, eventuais expansões dessa 
ferrovia, como é o caso do Ramal Anchieta (sobre a diretriz da EF 118), na direção sul do estado do Espírito Santo.
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Assim, a Agência (ANTT) incluiu, no Termo Aditivo do Contrato de Concessão da EFVM, mecanismo contratual que contempla a previsão 
de investimentos em expansão à atual malha da EFVM, a partir de determinação do Poder Concedente, inclusive no caso do referido 
ramal. 

Nesse sentido, se depreende que o referido trecho, enquanto Ramal da malha da EFVM, seguirá as mesmas características técnicas e 
operacionais da Concessionária, notadamente a bitola métrica e demais sistemas (Sinalização, Comunicação e Interface Operacional) 
utilizados na EFVM.

Além dos projetos antes apresentados, foram também incluídas na rede multimodal de simulação, em horizontes futuros, 

diversas intervenções previstas na malha rodoviária brasileira, por meio de concessões a iniciativa privada, principalmente 

para ampliação da capacidade de tráfego, adiante discriminadas:

Sigla da rodovia
Rodovias 

Marco inicial
Marco final

BR 020 Barreiras/BA Formosa/GO

BR 040 Brasília/DF Juiz de Fora/MG 

BR 050 Cristalina/GO Delta/MG (Divisa MG/SP)

BR 080 São Miguel do Araguaia/GO Ribeirão Cascalheira/MT

BR 101 Florianópolis/SC Torres/RS

BR  101/290/448/386 Torres/RS Entr.p/ Passo Fundo/RS

BR 116 Governador Valadares/ MG Divisa Alegre/MG

BR 116 Divisa Alegre/MG ltatim/BA

BR 116 Porto Alegre/RS Entr.RS-354

BR 135 Montes Claros/MG Angueretá/MG

BR 135 Barreiras/BA Manga/MG

BR  153/080/414 Anápolis/GO Aliança do Tocantins/TO
(Continua)
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Sigla da rodovia
Rodovias 

Marco inicial
Marco final

BR 158/155 Ribeirão Cascalheira/MT Marabá/PA 

BR 163/230 Sinop/MT Miritituba/PA

BR 242 Querência/MT Santiago do Norte/MT

BR 251 Divisa Alegre/MG Montes Claros/MG 

BR 262 João Monlevade/MG Viana/ES

BR 262 / 381 Belo Horizonte/MG João Monlevade/MG

BR 290 Porto Alegre/RS Pântano Grande/RS

BR 364/060 Cuiabá/MT Goiânia/GO 

BR 364/365 Jataí/MT Uberlândia/MG

BR 381 João Monlevade/MG Governador Valadares/MG

BR 392 Palmeira das Missões/ RS Entr.RS-625

BR 452 Rio Verde/GO ltumbiara/MG

BR-153/282/470 e SC-412 ltajaí/Se lrani/Se

BR-252 Entr.BR-470 Florianópolis/Se 

BR-364 Porto Velho/RO Comodoro/MT

Quadro 13 – Projetos de infraestrutura rodoviária com expectativa de entrada em operação entre 2025 e 2035, incluídos 
nas simulações das redes multimodais futuras.

(Continuação)
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Figura 29 - Recorte da rede representada no Visum: ZTs e Centroides
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Figura 30 - Recorte da rede representada no Visum: Conectores

Obs.: Em vermelho são apresentados, a título de  exemplo, os conectores de origem em um dado centroide (nesse caso, o centroide da ZT Paracatu (MG). Foram filtrados somente os conectores internos 

da rede, uma vez que, se apresentados também os externos, a visualização seria dificultada.
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Figura 31 - Recorte da rede representada no Visum: Arcos (ou links)
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4.2.3 Metodologias de repartição modal da 
demanda de transporte

4.2.3.1 Modelagem da repartição modal

A etapa de repartição das cargas transportadas na área de estudo, entre os dis-

tintos modais disponíveis (e representados na rede de simulação), é parte do 

Modelo de Quatro Etapas, bastante usual em planejamento de transporte. Tam-

bém chamada de divisão modal, ela é operacionalizada no software Visum por 

meio do modelo de “Alocação Concorrencial pelo Menor Custo Logístico” e das 

funções de custo (frete) adiante apresentadas, correspondentes a cada modal de 

transporte. Assim, e considerando as especificidades das redes não rodoviárias, 

foi possível determinar, num primeiro passo, os volumes de cargas “captáveis” 

pelos modos ferroviário, hidroviário de interior, dutoviário e pela navegação de 

cabotagem. Em seguida, é identificada e quantificada a demanda rodoviária, 

com suas origens e destinos na área de estudo.

Uma tarefa importante é a identificação das cargas que podem ser transportadas 

em cada ferrovia, feita com base em relatório produzido pela ANTT acerca da evo-

lução do transporte ferroviário de cargas entre janeiro de 2006 e março de 2017, 

distribuído por concessionária (vide síntese no Quadro 14). A adoção desse pro-

cedimento evita que cargas carregadas em contêineres, por exemplo, sejam alo-

cadas em malhas ferroviárias que não fazem esse tipo de operação. Ressalta-se, 

também, que não há alocação de fluxos OD de minério de ferro na rede rodoviária, 

ficando os mesmos restritos a outros modos de transporte que não o rodoviário. 

Analogamente ao que foi feito com a matriz de minério de ferro, foram separadas 

as cargas cativas do transporte por dutos nos trechos destes que concorrem com 

trechos ferroviários.

Conces-
sionárias

Produtos

Rumo-MN Grãos - 
Milho Soja Farelo de Soja Celulose Contêiner

Rumo-MO Celulose Minério de 
Ferro

Prd. Siderúrgi-
cos - Outros Ferro Gusa

Rumo-MP Açúcar Óleo Diesel Gasolina Contêiner Vazio 
de 40 pés

Rumo-MS Soja Açúcar Grãos - Milho Óleo Diesel

EFC Minério de 
Ferro Manganês Ferro Gusa

Outros - Comb. 
e derivado - 

Perigoso

EFPO
Contêiner 

Cheio de 40 
pés

Soja Grãos - Milho Óleo Vegetal

EFVM Minério de 
Ferro

Carvão 
Mineral

Prd. Siderúrgi-
cos - Bobinas 

- BF
Coque

FCA Soja Grãos - 
Milho Açúcar Farelo de Soja Minério de 

Ferro

FNS Soja Grãos - 
Milho Celulose Óleo Diesel Minério de 

Ferro

FTC Carvão 
Mineral

Contêiner 
Cheio de 20 

pés

Contêiner 
Cheio de 40 

pés

Contêiner Vazio 
de 20 pés

Contêiner 
Vazio de 40 

pés

MRS Minério de 
Ferro Açúcar Cimento a 

granel
Prd. Siderúrgicos 

- Outros Outras

FTLSA Óleo Diesel
Cimento 

Acondicio-
nado

Gasolina Prd. Siderúrgicos 
- Bobinas - BF

Minério de 
Ferro

Fonte: ANTT (março 2017)

Quadro 14 - Principais produtos transportados pelo modo ferroviário 
distribuídos por concessionária
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A especialização das redes dos distintos modais  em função dos dados disponíveis evitou ainda o viés de o modelo apresentar aloca-

ções de cargas em ligações modais que, na realidade, não dispõem de instalações específicas para realizar operações de embarque ou 

desembarque de tais cargas, como costuma ocorrer no transporte de combustíveis, por exemplo, em trechos que não têm facilidades 

para essas operações. A adoção dessa premissa facilitou a identificação dos fluxos de carga segregáveis para modos específicos na 

rede de simulação.

A Tabela 39, a seguir, mostra os volumes anuais de carga transportados por concessionária de ferrovia entre 2006 e 2017 (neste 

último ano, apenas no mês de janeiro), quantidades estas que serviram para calibrar os volumes alocados na malha ferroviária 

de cada concessionária pelo modelo concorrencial de simulação no ano base, ainda que os valores disponíveis na Tabela não 

estejam distribuídos por trecho ferroviário.

Concessio-
nárias 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*

Rumo-MN 5.551 6.928 8.232 10.072 10.498 11.611 13.952 14.416 15.010 16.747 14.906 859

Rumo-MO 3.355 2.690 3.235 2.778 4.430 4.421 3.932 4.625 5.600 4.560 3.505 277

Rumo-MP 4.221 3.473 5.229 4.917 6.719 7.490 5.702 5.336 5.440 4.734 6.013 438

Rumo-MS 28.942 26.536 26.763 26.073 25.975 27.067 24.192 22.940 21.554 20.938 18.345 1.079

EFC 92.591 100.361 103.670 96.267 104.949 114.543 116.428 115.006 118.454 134.713 155.252 14.089

EFPO 1.511 862 996 646 471 400 306 210 356 369 440 31

EFVM 131.620 136.604 133.211 104.317 131.755 133.462 127.268 125.296 126.185 132.976 129.601 11.042

FCA 15.177 18.957 19.280 17.455 21.242 18.958 21.471 24.290 24.192 26.512 24.993 1.681

FNSTN 0 0 1.424 1.639 2.012 2.541 3.187 3.215 4.370 5.599 5.029 205

FTC 2.627 2.635 3.038 2.856 2.637 2.448 2.968 3.240 3.854 3.527 2.898 232

FTL 1.519 1.814 1.643 1.467 1.529 1.431 1.389 1.212 1.218 1.220 1.320 107

MRS 101.998 114.064 119.799 110.954 123.030 130.009 131.404 130.906 138.827 139.695 141.501 10.342

(*) apenas o mês de janeiro de 2017.
Fonte: ANTT (março 2017)

Tabela 39 - Volumes anuais de carga transportada por concessionária, em mil toneladas úteis
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A calibração da repartição modal resultante da aplicação do modelo de simula-

ção foi também suportada por séries de dados de movimentação de cargas pro-

duzidas pela antiga Secretaria de Portos da Presidência da República (SEP) e pela 

Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ), nos casos do transporte  

por hidrovias e cabotagem; pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis (ANP) e Transpetro, para o transporte por dutovias; e também 

por estatísticas dos volumes de exportações e importações por portos brasileiros, 

fornecidas pelo Sistema de Análise das Informações de Comércio Exterior (Alice 

Web), da antiga Secretaria de Comércio Exterior (SECEX). Assim, com a finalização 

da etapa de repartição modal, torna-se possível a construção das matrizes OD 

de cargas para cada produto e por modo de transporte, nos diversos horizontes 

temporais de análise (ano-base de 2017 e anos futuros de 2025, 2030 e 2035).

4.2.3.2 Funções de impedância ao deslocamento  
no transporte de cargas

A adoção de um modelo de impedância na simulação do transporte de cargas 

em redes é necessária para levar em conta as fricções ao deslocamento que 

ocorrem em um cenário de competição intermodal, possibilitando a separação 

dos fluxos de cargas entre os diferentes modos na etapa de divisão modal das 

matrizes OD de cargas.

Durante a elaboração do PNL 2025, a EPL desenvolveu uma ferramenta que 

possibilita simular os custos de transporte (fretes) incorridos pelos embarcadores 

nos diferentes modos (rodoviário, ferroviário, hidroviário de interior e navegação 

de cabotagem), e agrupamentos de produtos (granéis sólidos agrícolas, granéis 

sólidos não agrícolas, granéis líquidos e carga geral). 

Uma equipe da Fundação Dom Cabral (FDC) conduziu criteriosa avaliação dos 

valores dos custos de transporte rodoviário e ferroviário gerados pela ferramenta 

retro mencionada, a partir de seu cotejo com valores resultantes da operação de 

dois outros sistemas disponíveis: o Sistema de Informação de Fretes (SIFRECA), 

mantido pela ESALQ-LOG, e o Sistema de Acompanhamento e Fiscalização do 

Transporte Ferroviário (SAFF), da ANTT. Para tanto, foram analisados cerca de 20 

mil pares OD do SIFRECA e 13 mil do SAFF.

Depois da eliminação de valores considerados outliers, a equipe da FDC desenvol-

veu análises de regressão das séries de dados de modo a ajustar funções de custos 

(fretes) específicas para os modos ferroviário e rodoviário. De uma forma geral, o 

resultado prático desses procedimentos estatísticos implicou em uma aproximação 

da competitividade do modal rodoviário, sobretudo em distâncias inferiores a 500 

quilômetros, o que na prática é natural de ocorrer. No tocante ao modo aquaviário, 

bem como às movimentações portuárias, foram mantidas as funções de custo 

(frete) construídas pela EPL.

As tabelas seguintes apresentam os coeficientes e interceptos correspondentes 

aos modelos de impedância dos modos rodoviário, ferroviário e aquaviário (este, 

desdobrado em serviços de interior com alta restrição e navegação de cabota-

gem), os quais permitem calcular valores médios de custo de transporte em fun-

ção da distância percorrida, mensurado em R$ por tonelada, para as diferentes 

cargas alocadas na rede de  simulação.

As funções aqui apresentadas, ainda que linearizadas, refletem o efeito de ga-

nhos de escala em função do aumento da quilometragem percorrida. Assim, 

quanto maior a distância percorrida, menor será o efeito do valor do intercepto 

nas relações de R$ por tonelada por quilômetro percorrido. As trocas modais 

incorrem em nova avaliação do intercepto das funções adotadas, gerando um 

efeito de impedância em função dos transbordos de carga que ocorrem nas 

trocas modais.
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Agrupamento  
de carga

Intercepto + Coeficiente X Distância

GSA 23,77 + 0,11 X Km

GSNA 45,37 + 0,06 X Km

GL 34,96 + 0,09 X Km

CG 55,06 + 0,10 X Km

Fonte: elaboração própria (PILT/FDC)

Tabela 40 - Funções de custo de transporte pelo modo rodoviário

Agrupamento  
de carga

Intercepto + Coeficiente X Distância

GSA 16,28 + 0,10 X Km

GSNA 16,91 + 0,06 X Km

GL 18,06 + 0,09 X Km

CG 13,91 + 0,08 X Km

Fonte: elaboração própria (PILT/FDC) 

Tabela 41 - Funções de custo de transporte pelo modo ferroviário

Agrupamento  
de carga

Intercepto + Coeficiente X Distância

GSA 7,37 + 0,05 X Km

GSNA 6,93 + 0,05 X Km

GL 10,31 + 0,07 X Km

CG 16,62 + 0,10 X Km

Fonte: EPL

Tabela 42 - Funções de custo de transporte pelo modo aquaviário (de interior 
c/ alta restrição)

Agrupamento  
de carga

Intercepto + Coeficiente X Distância

GSA 12,75 + 0,02 X Km

GSNA 11,29 + 0,02 X Km

GL 15,02 + 0,03 X Km

CG 22,60 + 0,03 X Km

Fonte: EPL

Tabela 43 - Funções de custo de transporte na navegação de cabotagem

Assim sendo, a função de custo generalizada do transporte de cargas adotada no 

presente Plano é descrita a partir da seguinte formulação:

Onde:

C – Custo generalizado do caminho multimodal adotado;

interceptoMP – Intercepto da função de frete do modal “M” e do produto “P”;

k – Coeficiente de calibração;

coeficienteMP– Coeficiente da função de frete do modal “M” e do produto “P”;

extensão – extensão percorrida nos arcos (links) da rede;

transbordoMN  – Custo de transporte do modal “M” para o modal “N”.

Para os modos ferroviário e rodoviário, as impedâncias são ajustadas por fatores 

calculados a partir de parâmetros característicos dessas modalidades, como ex-

planado a seguir.
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4.2.3.3 Fatores de ajuste da impedância no modo 
ferroviário

Para a modalidade ferroviária, o primeiro passo é o cálculo das distâncias virtuais 

de todos os trechos inseridos na rede multimodal de simulação. Essas distâncias 

representam o comprimento fictício do traçado ferroviário, determinado pela 

conversão de segmentos em curva e em desnível em segmentos equivalentes 

em reta e nível, com base no trabalho mecânico de tração. Para esses cálculos 

é utilizada a fórmula proposta pelo engenheiro Carlos Stevenson, constante da 

Instrução de Serviço Ferroviário (ISF) no. 205, qual seja:

sendo:

Lv1 = Comprimento Virtual, em quilômetros, da alternativa do traçado i

L0 = Comprimento Real, em quilômetros, da alternativa do traçado i

K = Parâmetro calculado em função da bitola e da base rígida dos vagões:

sendo:

B = Bitola da linha em metros

b = Base Rígida dos truques dos vagões em metros

A = Soma dos ângulos centrais em graus decimais de cada alternativa de traçado

Ha = Soma dos desníveis dos aclives por sentido de marcha de cada alternativa

rv = Resistência média de veículos de tração e rebocados expressa em kg/t

A fonte de dados para o cálculo das distâncias virtuais é a Declaração de Rede 

da ANTT correspondente ao ano de 2017. No fim do processo, são incluídos nos 

atributos contidos no shapefile das ferrovias todos os dados gerados com a apli-

cação da formulação antes apresentada.

Por outro lado, para o cálculo de capacidade de transporte das ferrovias incluídas 

na rede multimodal de simulação, partiu-se da identificação das movimentações 

de carga e descarga realizadas em cada estação operante no ano de 2015, bem 

como do trem-tipo utilizado (segundo sua tonelagem útil).

Nesta atividade são inicialmente compiladas as movimentações feitas no re-

ferido ano em todas as estações que possuem registro de carregamento e/ou 

descarregamento no sistema SAFF da ANTT. Assim, puderam ser identificados e 

quantificados 77 tipos de mercadorias movimentadas, que foram convertidos em 

15 grupos de produtos. O carregamento total destes produtos em 2015, nas 258 

estações portadoras de registro de movimentações, chegou a aproximadamente 

492 milhões toneladas úteis (TU). A Tabela 44, a seguir, apresenta a consolidação 

das participações percentuais destes 15 grupos de produtos no carregamento total 

aqui informado, apresentadas em ordem decrescente.

No caso do trem-tipo, para sua identificação, levanta-se, inicialmente, cada par 

OD de cargas descrito na Declaração de Rede (DR) da ANTT, com a menor distân-

cia identificada. Em seguida, de cada estação com registros de movimentação 

de cargas, são selecionados os pares OD que por ela passam, sendo, dentre eles, 

selecionado o maior trem tipo apontado.
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Produto Partic. (em %)

Minério de ferro 77.0%

Soja em grão 3.6%

Manufaturados 3.4%

Milho em grão 3.2%

Outros minerais 2.9%

Alimentos e bebidas (processados) 2.6%

Carvão mineral 2.3%

Combustíveis 1.6%

Farelo de soja 1.1%

Celulose e Papel 0.9%

Cimento 0.8%

Petroquímicos e químicos 0.2%

Produtos de exploração florestal e da silvicultura 0.2%

Outros da lavoura e pecuária 0.1%

Produtos básicos de borracha, plástico e não metálicos 0.0%

Total 100.0%

Fonte: PILT/FDC

Tabela 44 - Participação percentual dos grupos de produtos na movimentação 
total de cargas por ferrovia no Brasil em 2015

4.2.3.4 Fatores de ajuste da impedância no modo 
rodoviário

Para o cálculo dos fatores de ajuste do custo rodoviário foram considerados os 

seguintes parâmetros usuais no conhecido Modelo HDM: tipo de pista, condição 

do pavimento e tipo de relevo.

Quanto ao primeiro parâmetro, a pista de cada trecho rodoviário foi classificada 

como simples, larga, dupla ou não pavimentada.

Em relação à condição do pavimento, as rodovias foram classificadas com base 

em dados do DNIT e da CNT (quando inexistentes na base do primeiro), como 

boa, regular e ruim.
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Mapa 51 - Rede rodoviária brasileira, por tipo de pista
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Mapa 52 - Rede rodoviária brasileira, por condição do pavimento
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Quanto ao tipo de relevo atravessado pelas rodovias representadas na rede multimodal de simulação, buscou-se associá-lo 

à declividade média de cada trecho rodoviário. Para o cálculo da declividade média foi necessária a aquisição de um Modelo 

Digital de Elevação (MDE), correspondente ao território nacional, com resolução espacial dos dados de 30 metros. O MDE es-

colhido foi o do Banco de Dados Geomorfométricos do Brasil - Topodata. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 

(INPE), “o projeto Topodata oferece o modelo digital de elevação (MDE) e suas derivações locais básicas em cobertura na-

cional, ora elaborados a partir dos dados SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) disponibilizados pelo USGS (United States 

Geological Survey) na rede mundial de computadores”.

Estabeleceu-se que a análise de declividade deve ser efetuada subdividindo os trechos rodoviários em subtrechos (sublinks) de, 

no máximo, dez quilômetros de extensão. Para tanto, foi necessário contar com o suporte operacional de um software de GIS. A 

escolha dos frames do MDE que interceptam os trechos rodoviários também demandou técnica específica de geoprocessamento.
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Figura 32 - Links rodoviários superpostos aos frames do “Topodata”
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A cada sublink foi atribuído um valor de declividade média, mensurado em percentual (%). Ou seja, não é a diferença entre o 

ponto inicial e final do subtrecho, mas a média da declividade em toda a sua extensão. Desta forma, existe maior vinculação 

da realidade do relevo à rede de rodovias.

Como o sublinks possuem codificação única, diferente da codificação dos links (ou trechos), devido ao fato destes últimos se 

formarem pela junção dos primeiros, foi necessário generalizar a informação para o link, no intuito de categorizá-lo finalmen-

te como plano, ondulado ou montanhoso. Esquematicamente, foram adotadas as seguintes premissas:

1. Quando a maioria dos sublinks apresenta declividade média de até 2,999%, o link a eles vinculado é classificado como 

plano;

2. Quando a declividade da maioria dos sublinks oscila entre 3,0% e 7,999%, o link a eles vinculado é classificado como 

ondulado;

3. Quando a maioria dos sublinks tem declividade superior a 8%, o link a eles vinculado é classificado como montanhoso.
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Mapa 53 - Rede rodoviária brasileira, por tipo de relevo atravessado
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Estabelecida as combinações dos três atributos aqui apresentados (tipo de pista, condição do pavimento e tipo de relevo) 

para cada trecho da rede rodoviária, delas resultam fatores de ajuste da impedância no modo rodoviário, como exemplifica a 

Tabela 45 para um determinado trecho rodoviário com pista não pavimentada, revestimento em péssima condição e relevo 

montanhoso.

Link Type  
(classe)

Pista+Pav+ 
Relevo

Fator de ajuste do 
custo operacional 

de automóvel

Velocidade 
para  

automóveis

Fator de ajuste 
do custo de 
carga geral

Velocidade 
Para carga 

geral

Fator de ajuste 
do custo de 
carga granel

Velocidade 
para carga 

granel

NpPM
NPavPess-

Mont
3,8185 28,85 3,5493 25,61 3,4563 25,54

Fonte: PILT/FDC

Tabela 45 - Exemplo de combinação de fatores de ajuste da impedância no modo rodoviário

4.2.4 Modelo de alocação da demanda
No desenvolvimento do PEF Minas, adotou-se um modelo de alocação da demanda intitulado de “Alocação por Equilíbrio”, 

perfeitamente adequado à operacionalização por meio do software VISUM. Esse modelo permite ao planejador alocar os 

fluxos de transporte de cargas na rede multimodal de simulação com base nas funções de custo generalizado de transporte 

correspondentes a cada modal. Sua operacionalização se faz em etapas sucessivas, com alocações incrementais de porções 

das matrizes OD de cargas, considerando impedâncias progressivas, se necessário for.

No início do processo, as cargas “podem utilizar” uma rede “livre”, na qual sempre existe um caminho de menor custo para 

cada par OD. O tráfego na rede é assim sucessivamente carregado e, em cada passo, pode haver alterações de impedância 

na rede para refletir a saturação que pode ocorrer em uma dada infraestrutura de transporte, por exemplo. Essas alterações 

de impedância provocam alterações de atratividade das ligações mais saturadas. Em redes congestionadas, as impedâncias 

ao deslocamento pelos diversos caminhos passam a ser iguais à medida que a rede vai se tornando progressivamente mais 

saturada. Os trajetos com impedâncias superiores às impedâncias dos caminhos selecionados não são utilizados e por isso 

passam a não mais absorver volumes alocados.
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Em casos específicos, para refletir a alocação em um número maior de caminhos 

possíveis na rede, adotou-se a metodologia alternativa da “Alocação Estocásti-

ca”, em detrimento do referido modelo de “Alocação por Equilíbrio”. Busca-se 

assim refletir o comportamento imperfeito  da seleção das rotas logísticas (pos-

sível na realidade simulada) dentre as várias rotas disponíveis na rede de simu-

lação. Essa metodologia requer grande esforço computacional, apresenta maior 

complexidade de calibração e é de difícil extração, manipulação e avaliação dos 

resultados. Por esse motivo somente é usada em casos em que os fluxos radiais 

de cargas apresentam rotas menos evidentes, mas que possivelmente devem 

receber fluxos de carga em menores proporções, caso os projetos venham a ser 

consolidados no futuro.

Como já explanado, os montantes da demanda de transporte de cargas que 

alimentam os procedimentos metodológicos de alocação dos fluxos na rede de 

simulação são representados em matrizes OD, englobando 15 diferentes grupos 

de cargas, disponíveis para quatro horizontes temporais: ano base (2017) e anos 

futuros de 2025, 2030 e 2035. 

A fim de calibrar os volumes de cargas contidos nestas matrizes que são aloca-

dos na malha ferroviária da rede multimodal de simulação, de forma a aproxi-

má-los, ao máximo possível, da realidade operacional, foram levados em conta 

os volumes de cargas efetivamente transportados pelas concessionárias de fer-

rovias, conforme registrado no Anuário Estatístico 2019 da ANTT. Os montantes 

anuais entre 2006 e 2018, mensurados em toneladas úteis (TU), por concessio-

nária, são apresentados na tabela seguinte. Ainda que estes valores não estejam 

disponíveis por trecho da malha, são bastante úteis para análise e certificação 

dos valores totais de cargas alocados na rede considerada. O ano referencial para 

a calibração é o de 2017.

Também a base de dados gerados pelo Sistema de Acompanhamento e Fis-

calização do Transporte Ferroviário – SAFF, mantido pela ANTT, é de grande 

valia na validação dos montantes dos principais fluxos ferroviários alocados por 

horizonte temporal, permitindo comparar ordens de grandeza entre os volu-

mes efetivamente transportados e os volumes simulados na rede. A avaliação 

suportada pelos dados gerados pelo SAFF é um passo fundamental do processo 

de calibração dos resultados do modelo de alocação das cargas na rede.

Ainda como parte do processo de alocação dos fluxos na rede, considera-se um 

procedimento especial na rodada do modelo de simulação para que a distribui-

ção dos pares OD possa ser desdobrada do centroide da zona de tráfego para as 

sedes municipais de cada município que a compõe, visando refinar a distribuição 

espacial dos fluxos de cargas. Essa redistribuição é feita de forma proporcional, 

por meio de ponderadores associados aos conectores, levando-se em conta dados 

do Produto Interno Bruto (PIB), do Valor Agregado Bruto Agrícola (VAB Agrícola) e 

do Valor Agregado Bruto Industrial (VAB Industrial) de cada município. Os valores 

alcançados são “inseridos” em nós viários da rede de simulação, localizados o mais 

próximo possível da sede municipal dos municípios considerados. A fonte das in-

formações relativas ao posicionamento das sedes municipais é a base cartográfica 

contínua do IBGE na escala 1:250.000.
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Concessionária 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Total 389 415 427 379 435 454 453 451 465 492 504 539 570

EFC 93 100 104 96 105 115 116 115 118 135 155 175 205

EFPO 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EFVM 132 137 133 104 132 133 127 125 126 133 130 130 124

FCA 15 19 19 17 21 19 22 24 24 27 25 34 35

FNSTN 0 0 1 2 2 3 3 3 4 6 5 8 9

FTC 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 3 3 3

FTL 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1

MRS 102 114 120 111 123 130 131 131 139 140 142 137 137

RMN 6 7 8 10 10 12 14 14 15 17 15 20 23

RMO 3 3 3 3 4 4 4 5 6 5 4 4 4

RMP 4 3 5 5 7 7 6 5 5 5 6 4 5

RMS 29 27 27 26 26 27 24 23 22 21 18 21 23

Fonte: adaptado do Anuário Estatístico da ANTT (2019).

Tabela 46 - Carga transportada por concessionária, em milhões de toneladas úteis (TU) / ano

Em termos práticos, o efeito da ponderação dos conectores é o mesmo resultante da aplicação do Método de Fratar (tradi-

cional na literatura técnica de planejamento de transporte) durante a etapa de geração de viagens do conhecido Modelo de 

Quatro Etapas. O cálculo da ponderação é feito por conector em função da relação entre o peso correspondente ao conector, 

por tipo de grupo de mercadoria e a soma dos pesos nos demais conectores, como exemplifica a equação seguinte:

onde: 

%Δ = índice de ponderação;

Wai , GSA= peso de ponderação por grupo de mercadoria (GSA como exemplo) para o conector a que pertence ao conjunto de 

conectores da microrregião A.
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5. Desenvolvimento do plano

5.1 Previsão da demanda, dimensionamento da oferta e estimativa da 
receita de trens de passageiros

5.1.1 Trens turísticos

5.1.1.1 Teste de regressão para definição do modelo de previsão da demanda

Para previsão da demanda dos trens turísticos propostos, foram conduzidos testes de regressão entre todas as variáveis ex-

plicativas da economia do turismo nos municípios atendidos e a demanda atual mensal das linhas em operação no Brasil. Ao 

fim, esses testes demostraram que a demanda relaciona-se de modo mais expressivo com as seguintes variáveis:

• Número total de turistas que visitam o município;

• Renda total dos trabalhadores do setor de turismo;

• Governança turística no município.

A seguir, são apresentados os resultados da análise de regressão entre cada uma das variáveis explicativas com a variável 

demanda mensal. Nota-se que as três variáveis acima discriminadas apresentam boa significância nos modelos de regressão 

(p-valor < 0.05), com destaque para a variável “renda total dos trabalhadores do setor de turismo”.
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Estatística de regressão

R múltiplo 0,708408

R-Quadrado 0,501842

R-quadrado ajustado 0,376842

Erro padrão 7325,200342

Observações 9

ANOVA

gl SQ MQ F F de significação

Regressão 1 432442559,6 432442559,6 8,05915327 0,025085383

Resíduo 8 429268480,4 53658560,05

Total 9 861711040

Coeficientes Erro padrão Stat t valor-P 95% inferiores 95% superiores Inferior 95,0% Superior 95,0%

Interseção 0 0 0 0 0 0 0 0

Visita 0,040205 0,014162 2,838865 0,021850 0,007547 0,072864 0,007547 0,072864

Figura 33 - Teste de regressão entre o total de turistas que visitam o município  e a demanda do trem turístico local
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Estatística de regressão

R múltiplo 0,958161

R-Quadrado 0,918073

R-quadrado ajustado 0,793073

Erro padrão 2970,635715

Observações 9

ANOVA

gl SQ MQ F F de significação

Regressão 1 791113627,6 791113627,6 89,64788942 3,06353E-05

Resíduo 8 70597412,41 8824676,551

Total 9 861711040

Coeficientes Erro padrão Stat t valor-P 95% inferiores 95% superiores Inferior 95,0% Superior 95,0%

Interseção 0 0 0 0 0 0 0 0

Renda Total Setor 0,002631 0,000278 9,468257 0,000013 0,001990 0,003272 0,001990 0,003272

Figura 34 - Teste de regressão entre a renda total dos trabalhadores do setor de turismo e a demanda do trem turístico local
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Estatística de regressão

R múltiplo 0,733994

R-Quadrado 0,538748

R-quadrado ajustado 0,413748

Erro padrão 7048,637715

Observações 9

ANOVA

gl SQ MQ F F de significação

Regressão 1 464244690,9 464244690,9 9,344080411 0,018405912

Resíduo 8 397466349,1 49683293,64

Total 9 861711040

Coeficientes Erro padrão Stat t valor-P 95% inferiores 95% superiores Inferior 95,0% Superior 95,0%

Interseção 0 0 0 0 0 0 0 0

Governança 1724,959281 564,300668 3,056809 0,015658 423,679608 3026,238954 423,679608 3026,238954

Figura 35 - Teste de regressão entre a governança turística no município e a demanda  do trem turístico local
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Os resultados dos testes de regressão para cada uma das variáveis explicativas encontram-se sumarizados na Tabela 47, a 

seguir.

Variável R-Quadrado (R²) t-Test p-value

Renda total dos trabalhadores do setor de turismo 0.92 9.4683 0.0000

Governança turística 0.54 3.0568 0.0157

Total de visitantes no município 0.50 2.8389 0.0219

Tabela 47 - Resultados estatísticos das regressões das variáveis explicativas com a demanda dos trens turísticos

Por fim, foram realizados testes alternando combinações de duas e três variáveis explicativas com a demanda do trem local. 

O modelo de regressão que apresentou melhor correlação e aderência entre as variáveis analisadas é o que associa o “total 

de turistas que visitam o município” e a “renda total dos trabalhadores do setor de turismo” com a demanda das linhas de 

trens turísticos em operação. Os resultados para essa análise de regressão são apresentados a seguir.

Dessa análise resultou o seguinte modelo para previsão da demanda mensal de trens turísticos:
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Estatística de regressão

R múltiplo 0,972992

R-Quadrado 0,946713

R-quadrado ajustado 0,796244

Erro padrão 2561,190758

Observações 9

ANOVA

gl SQ MQ F F de significação

Regressão 2 815.793.153,31 407.896.576,66 62,18 0,0000975

Resíduo 7 45.917.886,69 6.559.698,10

Total 9 861711040,00

Coeficientes Erro padrão Stat t valor-P 95% inferiores 95% superiores Inferior 95,0% Superior 95,0%

Interseção 0 0 0 0 0 0 0 0

Visita -0,017514 0,009029 -1,939664 0,093581 -0,038864 0,003837 -0,038864 0,003837

Renda Trab do Setor 0,003339 0,000437 7,644624 0,000122 0,002306 0,004372 0,002306 0,004372

Figura 36 - Teste de regressão do total de turistas que visitam o município e renda total dos trabalhadores do setor de turismo versus a demanda do trem turístico 
local
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Demanda = −0,0175 * Visitantes Mun + 0,0033 * Renda TrabTur

sendo:

• Demanda, o número médio de usuários do trem turístico por mês;

• Visitantes Mun, o número total de turistas que visitam o município;

• Renda TrabTur, o somatório da renda dos trabalhadores do setor de turismo no município.

5.1.1.2 Previsão da demanda por proposta

Aplicando o modelo de previsão retro apresentado, obtém para as propostas de trem turístico os resultados apresentados 

na Tabela 48. Importa destacar que o modelo adotado para previsão da demanda é mais adequado para os casos em que a 

demanda é superior a 3.000 passageiros / mês – para os quais apresentou variações inferiores a 20%. 

Proposta de trem turístico
Nº de turistas 
nos municí-

pios

Total da renda dos  
trabalhadores do setor

Nº médio mensal de 
usuários do trem

TUR 50 - Além Paraíba (Porto Novo / Simplício) 18.006 588.135 1.649

TUR 52 - Caparaó / Espera Feliz 29.443 189.636 364

TUR 54 - Cataguases / Além Paraíba / Três Rios 148.219 6.286.057 18.396

TUR 56 - Jacutinga (Sapucaí / Mons. Dutra) 628 320.032 1.058

TUR 57 - Perdões / Lavras / Carrancas 36.153 3.873.653 12.303

TUR 58 - Poços de Caldas / Águas da Prata 442.475 9.149.388 22.805

TUR 59 - São Sebastião do Rio Verde / Passa Quatro 39.845 784.999 1.924

TUR 60 - Viçosa / Cajuri 75.979 2.333.184 6.461

TUR 61 - Lavras / Três Corações / Varginha 10.117 9.895.307 31.116

Tabela 48 – Previsão da demanda mensal dos trens turísticos propostos
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5.1.1.3 Parâmetros para dimensionamento da oferta

Após estimar a demanda, resta dimensionar a oferta necessária para atendimento ao volume de passageiros previsto por 

trem turístico. Observa-se, nos estudos de casos de trens turísticos operados no Brasil, que a programação do quadro de ho-

rários das viagens ofertadas não se concerne a uma demanda cativa, predeterminada, como acontece nos serviços regulares 

de transporte coletivo de passageiros. O perfil da demanda dos trens turísticos está mais relacionado com as características 

específicas da atividade turística de cada localidade, especialmente com os tipos de atrativos turísticos existentes, com o ca-

lendário local de festas e eventos, com a sazonalidade da procura do local pelos visitantes, etc.

Assim, a especificação da oferta de cada serviço, aqui apresentada, levou em conta as características turísticas das localidades 

servidas, a partir de uma correlação com características similares dos municípios atendidos pelos trens turísticos em operação 

no Brasil. Os parâmetros principais adotados são apresentados na Tabela 49.

Proposta de trem turístico Extensão da 
linha (km)

Número de 
estações

Nº de  
viagens/ mês

Dias  
operados/ mês

Km  
rodados/ mês

TUR 50 - Além Paraíba (Porto Novo / Simplício) 12,42 2 5 5 124,2

TUR 52 - Caparaó / Espera Feliz 15,34 3 1 1 30,7

TUR 54 - Cataguases / Além Paraíba / Três Rios 168,96 7 20 10 6.758,4

TUR 56 - Jacutinga (Sapucaí / Mons. Dutra) 11,65 2 5 5 116,5

TUR 57 - Perdões / Lavras / Carrancas 99,72 5 20 10 3.988,8

TUR 58 - Poços de Caldas / Águas da Prata 32,09 2 48 16 3.080,6

TUR 59 - São Sebastião do Rio Verde / Passa Quatro 25,28 3 5 5 252,8

TUR 60 - Viçosa / Cajuri 10,78 2 15 5 323,4

TUR 61 - Lavras / Três Corações/ Varginha 123,52 3 40 10 9.881,6

Tabela 49 - Parâmetros para especificações da oferta dos trens turísticos propostos

As figuras, a seguir, apresentam o traçado e estações das propostas turísticas analisadas em estudo de demanda detalhado.
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Figura 37 - TUR 50 -Linha Além Paraíba (Porto Novo – Simplício)
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Figura 38 - TUR 52 – Linha Caparaó – Espera Feliz
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Figura 39 - TUR 54 – Linha Cataguases – Três Rios



290  PEF – Plano Estratégico Ferroviário de Minas Gerais

Figura 40 - TUR 56 – Linha Jacutinga (Sapucaí – Mons. Dutra)
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Figura 41 - TUR 57 – Linha Perdões - Carrancas
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Figura 42 - TUR 58 – Linha Poços de Caldas – Águas da Prata
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Figura 43 - TUR 59 – Linha São Sebastião do Rio Verde – Passa Quatro
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Figura 44 - TUR 60 – Linha Viçosa - Cajuri
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Figura 45 - TUR 61 – Linha Lavras – Três Corações – Varginha
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5.1.1.4 Estimativa da receita por trem turístico

A receita dos serviços constitui item de fundamental importância para avaliar a 

sustentabilidade econômico-financeira de cada proposta de trem turístico. Neste 

aspecto, distingue-se necessário o equilíbrio entre o valor da tarifa e a disposição 

a pagar dos potenciais usuários. Assim, as estimativas de receita basearam-se 

nos valores do tíquete médio, que representa o total das receitas decorrentes 

da cobrança das várias tarifas cobradas em uma determinada linha dividido pelo 

total de passageiros transportados.

O valor do tíquete médio foi calculado com base no perfil de utilização dos 

serviços em operação no Brasil e nas tarifas neles praticadas. No geral, os trens 

turísticos existentes (Trem Ouro Preto/Mariana, Trem Tiradentes/São João Del 

Rei, Trem da Mantiqueira, Trem das Águas, entre outros) operam com preços 

para ida e volta ou somente ida (com desconto médio de 19% sobre o trajeto 

completo), considerando, ainda, as seguintes condições:

• classe executiva: com tarifas em média 60% mais caras que as da classe 

econômica;

• classe econômica: com tarifas para trajeto de ida e volta ou só de ida;

• vagões panorâmicos: para os quais são praticadas tarifas cujos valores osci-

lam os preços das classes executiva e econômica;

• pagamento de meia passagem por estudantes e idosos;

• descontos para crianças entre 6 e 12 anos, que podem chegar a 60% da 

meia passagem, além da gratuidade para menores de 5 anos de idade;

• variações de preços para todas as categorias entre a baixa e a alta tempora-

da, com diferenças próximas de 10% em relação à baixa temporada.

Considerando estas condições, foram definidos valores de tíquete médio segun-

do a extensão do percurso, os quais são apresentados na Tabela 50.

Extensão do percurso Valor do tíquete médio

Acima de 90 km R$ 100.00

De 90 a 40 km R$ 80,00

De 40 a 20 km R$ 65,00

menos de 20 km R$ 55,00

Tabela 50 - Valores do tíquete médio por faixa de extensão do percurso no 
trem turístico

Para o cálculo da receita, a tarifa unitária de cada ramal representa o valor 
do tíquete médio, e foi estipulada considerando o seguinte perfil de uso 

dos serviços ofertados:

• 20% dos usuários optam pela classe executiva;

• 76% fazem o percurso de ida e de volta;

• 24% fazem somente o percurso de ida;

• 50% dos usuários pagam meia passagem.

A partir das premissas e características antes apresentadas, foram estimadas as re-

ceitas anuais das diferentes propostas de trens turísticos, cujos valores sãos mostra-

dos na Tabela 51, juntamente com dois importantes indicadores de produtividade: 

número de passageiros por quilômetro e receita por quilômetro.
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ID da 
proposta

Tarifa 
(R$)

Demanda 
anual

Receita anual 
(R$)

Nº de pass./ 
km

Receita / 
km (R$)

TUR 50 55 19.784 1.088.139 13,3 730,10

TUR 52 55 4.368 240.240 11,9 652,54

TUR 54 100 220.753 22.075.321 2,7 272,19

TUR 56 55 12.693 698.103 9,1 499,36

TUR 57 100 147.632 14.763.224 3,1 308,44

TUR 58 65 273.655 17.787.564 7,4 481,17

TUR 59 65 23.088 1.500.720 7,6 494,70

TUR 60 55 77.532 4.264.260 20,0 1.098,81

TUR 61 100 373.392 37.339.200 3,1 314,89

Tabela 51 - Receita anual estimada e indicadores de produtividade, por 
proposta de trem turístico

Pela comparação dos indicadores de produtividade, destacam-se as propostas 

TUR 50 (Além Paraíba, entre Porto Novo e Simplício); TUR 58 (Poços de Caldas / 

Águas da Prata) e TUR 60 (Viçosa / Cajuri), que apresentam os valores mais 

expressivos de passageiros e receita por quilômetro rodado. Vale destacar, no 

entanto, que a sustentabilidade de suas operações, assim como as das demais 

propostas, depende da estrutura de mão de obra empenhada, da infraestrutura 

de operação sujeita à manutenção permanente e dos quantitativos e valores dos 

insumos necessários ao funcionamento do material rodante e da infraestrutura, 

questões adiante abordadas.

5.1.1.5 Ajustes a considerar na fase de estudos de pré-
viabilidade

Para o desenvolvimento da próxima fase de estudos – a da pré-viabilidade das 

propostas, considera-se que cada uma delas será analisada de per si. Contudo, 

no decorrer dessa próxima fase, concluiu-se que alguns ajustes físicos e opera-

cionais podem ser feitos, especialmente priorizando sinergias possíveis entre 

propostas vizinhas ou entre uma proposta e um trem turístico existente e opera-

cional, como adiantado a seguir:

• no caso da proposta TUR 50 – Trem Turístico de Além Paraíba, levou-se em 

conta que seu percurso se fará em parte da linha a ser utilizada pela pro-

posta TUR 54 - Cataguases / Além Paraíba / Três Rios. Desta forma, foram 

consideradas duas alternativas de operação desta proposta. A primeira, de 

que o serviço será operado isoladamente, incluindo-se no Opex todos os 

seus custos próprios, e, no que se refere ao Capex, desconsiderou-se os cus-

tos de implantação das estações, uma vez que já se encontram recuperadas 

as estações Porto Novo e Simplício. A segunda alternativa (TUR 50b), parte 

da premissa de que o serviço compartilhará custos de manutenção da via e 

de mão de obra administrativa e operacional com a TUR 54, restando como 

gastos da TUR 50b apenas os de conservação, manutenção e mão de obra 

próprios das viagens exclusivas entre as estações Porto Novo e Simplício;

• a manutenção da via (superestrutura e infraestrutura) a ser utilizada pela 

proposta TUR 57 – Perdões / Lavras / Carrancas ficará a cargo da concessio-

nária do transporte de cargas, cabendo ao operador do trem turístico pagar 

a ela o Direito de Passagem, nos termos da regulação vigente;

• o percurso da proposta TUR 59 – São Sebastião do Rio Verde / Passa Quatro 

antecede ao trem turístico existente entre Passa Quatro e Coronel Fulgêncio 

(intitulado Trem da Mantiqueira). Assim, buscando contribuir para a susten-

tabilidade econômico-financeiro, considerou-se também a alternativa des-

tes dois serviços operarem de modo integrado, com compartilhamento de 

material rodante e dos custos de mão de obra administrativa e operacional. 

Assim, restaria como custos operacionais próprios da TUR 59 apenas os de 

conservação e manutenção de seus ativos fixos e da mão de obra empe-

nhada em suas estações.
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Se não alteraram seus montantes estimados de demanda e de receita, as si-

nergias decorrentes de tais ajustes contribuirão sobremaneira, por óbvio, para 

reduzir os custos operacionais e, consequentemente, garantir a sustentabilidade 

das operações das três propostas de trens turísticos, antes abordadas.

5.1.2 Trens regionais de passageiros

5.1.2.1 Calibração do modelo de divisão modal

Calibrar o modelo de divisão modal consiste em certificar se ele é de fato capaz 

de explicar a repartição das viagens entre os modos disponíveis, no presente 

caso, automóvel, ônibus e trem, ao longo da área de influência da Estrada de 

Ferro Vitória a Minas (tomada como referência). Para tanto, os números da divi-

são modal da demanda resultantes das rodadas do modelo são comparados com 

os valores reais observados no corredor analisado. Na etapa de calibração, fez-se 

uso da ferramenta Nested Logit do software Transcad. 

A matriz OD total de passageiros, correspondente ao somatório das demandas 

mensais dos modos ofertados (auto, ônibus e trem), constitui uma entrada fixa 

no modelo. Para a calibração dos coeficientes de utilidade são desconsideradas 

as demandas de pares O/D entre municípios do Espírito Santo, devido à indis-

ponibilidade de dados da demanda das linhas intermunicipais geridas pelo go-

verno daquele estado. Assim, a matriz O/D total foi adaptada para corresponder 

apenas aos fluxos intermunicipais internos a Minas Gerais e aos interestaduais 

relativos às trocas entre municípios de Minas Gerais e do Espírito Santo.

Os volumes médios mensais da matriz OD de passageiros de referência, por 

modo de transporte, que foram considerados na etapa de calibração, são expres-

sos na Tabela 52, a seguir.

Passageiros / mês Auto Ônibus Trem Total

Área de influência da linha de passageiros 
da “Vitória a Minas”

478.195 215.220 61.895 755.310

Tabela 52 – Volumes de passageiros por modo considerados na etapa de 
calibração do modelo de divisão modal.

O Gráfico 14  ilustra a distribuição de demanda mensal de referência, por modo 

e por quilometragem total de viagem. Ao final da etapa de calibração do modelo 

de divisão modal, a demanda simulada de passageiros de cada modo, entre os 

diversos pares de origem-destino, apresentou perfil bastante similar ao da distri-

buição da demanda referencial (Gráfico 15), com resultados muito satisfatórios 

de correlação estatística (R²) entre as duas séries (simulada e referencial), como 

mostra a Tabela 53.

Gráfico 14 - Demanda de referência: distribuição por modo, por 
quilometragem total de viagem
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Gráfico 15 - Demanda simulada em modelo de divisão modal: distribuição por 
modo, por quilometragem total de viagem

Auto Ônibus Trem

Coeficiennte R² 0.9994 0.9987 0.9677

Tabela 53 - Resultado da análise da correlação da distribuição de demanda 
mensal, por modo e extensão de viagem, ao longo do corredor da EFVM

Quanto à função de utilidade, os coeficientes obtidos ao final do processo de 

calibração são apresentados na Tabela 54, juntamente com o peso das variáveis 

explicativas na determinação da utilidade dos modos considerados.

É importante reforçar que os valores negativos dos coeficientes das variáveis “custo de 

viagem” e “tempo passado dentro do veículo” são indicativos de que quanto maiores 

o custo e o tempo associados a determinado modo, menor será a utilidade atribuída a 

eles. Esses resultados, portanto, estão coerentes com o entendimento usual de que custo 

e tempo afetam negativamente a utilidade de uma alternativa de transporte, enquanto 

a conveniência percebida pelo usuário a afeta positivamente.

Variável 
Explicativa

Valor do
 coeficiente

Peso da
 variável

“t” de Stu-
dent

Custo da viagem -3,454 48% -16,729

Tempo dentro do veículo -0,914 13% -99,718

Índice de conveniência 2,755 39% 251,913

Constante Modo Automóvel 1,574 N/A(*) 177,579

Constante Modo Ônibus 0,907 N/A(*) 113,999

(*) N/A: não se aplica

 Tabela 54 - Coeficientes de função de utilidade estimados pelo modelo de 
divisão modal

 Outro relevante aspecto mostrado na Tabela 54 é o peso das variáveis na aná-

lise da função utilidade. Verifica-se que o custo da viagem é o principal fator a 

impactar a escolha do modo de transporte, seguido do fator conveniência e, por 

último, o tempo passado dentro do veículo.

A verificação estatística da qualidade destes resultados, por par OD simulado, é 

feita através do valor do coeficiente de correlação produto-momento (ou “p de 

Pearson”) e da inclinação da reta projetada entre a demanda real (ou referencial) 

e a modelada. O “p de Pearson” representa a correspondência existente entre os 

valores de referência e os valores resultantes da divisão modal. Já o “alfa” (ou 

inclinação da reta) mostra se a tendência da modelagem acompanha a dos dados 

de entrada, sendo que valores mais próximos de 1 indicam uma alta correlação e 

a inclinação da reta tendente ou igual a 45º.
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Os dados de saída apresentados na Tabela 55 nos permitem comparar os valores 

da demanda modelada com os valores da demanda real. Percebe-se que os 

valores modelados no processo de divisão modal são bem próximos dos espera-

dos, indicando um nível de calibração bastante satisfatório.

Modo

Automóvel Ônibus Trem

Totais modelados (passageiros/mês) 478.197 215.218 61.894

Relação com a matriz real 100% 100% 99,9%

R² (produto-momento) 0,88 0,86 0,89

Alfa (inclinação da reta) 0,95 0,74 0,88

Tabela 55 – Análise de dados das demandas modelada e real por par OD

A Figura 46 ilustra, em três gráficos sequenciais, os resultados da calibração do 

modelo de divisão modal para a situação atual, por modo de transporte (auto-

móvel, ônibus e trem), possibilitando a visualização comparada, par a par, dos 

valores reais e modelados.

Figura 46 – Demonstrativos gráficos dos níveis de calibração do modelo de 
divisão modal, por modo de transporte
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5.1.2.2 Considerações preliminares sobre a previsão da 
demanda por proposta

A previsão da demanda das propostas de trens intercidades se baseia na aplica-

ção de uma função de utilidade, como detalhado na abordagem metodológica 

pertinente. Relembrando, os coeficientes da referida função foram calibrados 

considerando um contexto operacional em que há oferta consolidada de trans-

porte ferroviário (corredor Vitória a Minas). Assim, compreendidos os mecanis-

mos de escolha modal (com três opções: automóvel, ônibus e trem), assume-se 

que, ao se avaliar a introdução do modo trem, os pesos dados anteriormente às 

variáveis explicativas devem ser mantidos.

A intenção explícita é mensurar o número de passageiros que devem optar pelas 

linhas de trem regionais propostas, em suas respectivas áreas de influências. 

Para tanto, a principal entrada do modelo de previsão é a demanda atual dos 

modos automóvel e ônibus na área de influência de cada proposta. Em seguida, 

são definidas as variáveis explicativas associadas a cada modo de transporte nas 

áreas de influência das propostas. Para o modo trem observam-se as mesmas 

premissas consideradas na modelagem do serviço de trens de passageiros ofer-

tado no corredor da Vitória a Minas. Também são adotados os mesmos valores 

tarifários (da classe econômica) e velocidades operacionais (tempos de viagem) 

constatados no referido serviço.

A Figura 47 ilustra uma aplicação de inserção das variáveis por modo e dos 

coeficientes da função de utilidade na ferramenta computacional do modelo de 

divisão modal. Ao final do processo, o modelo retorna à distribuição da demanda 

de passageiros entre as opções de modos de transporte, incluindo o modo trem.

Quanto aos resultados da divisão modal, cabe aqui ressaltar dois aspectos rele-

vantes derivados da adoção dos coeficientes de utilidade calibrados segundo a 

demanda atual do trem de  passageiros da Vitória a Minas:

• o modelo adotado reajusta as probabilidades de escolha entre todos os 

modos e não apenas redistribui uma parcela da demanda dos modos auto-

móvel e ônibus para o modo trem inserido na análise;

 Figura 47 – Print da aplicação do modelo de divisão modal com introdução dos 
coeficientes de utilidade devidamente calibrados



302  PEF – Plano Estratégico Ferroviário de Minas Gerais

• o volume total da demanda simulada (resultante da aplicação do modelo 

de divisão modal) não é exatamente igual ao total da demanda potencial 

de referência (ou atual). A diferença verificada é inerente à generalização 

que se faz ao aplicar os mesmos valores da variável de calibração (índice 

de conveniência) e dos coeficientes da função de utilidade para diferentes 

localidades, que podem manifestar comportamentos distintos. Contudo, os 

erros relativos observados são bem baixos e, portanto, aceitáveis, variando 

entre 0,0016% e 0,0091%.

5.1.2.3 Resultados da aplicação do modelo de previsão da 
demanda

A seguir, são apresentados e comentados os resultados da aplicação do modelo de 

previsão da demanda para cada proposta de trem regional de passageiros.

Proposta RP 12-33 – Araguari / Uberaba / Araxá / Campos Altos

A atual demanda potencial na área de influência da proposta é de 602.430 pas-

sageiros por mês, distribuídos entre os modos disponíveis: automóvel e ônibus, 

como mostra o Gráfico 16.

Gráfico 16 - Distribuição da atual demanda potencial de passageiros na área da 
proposta RP 12-33 I

Os resultados da aplicação do modelo de previsão da demanda, considerando 

também a alternativa trem, retornam às seguintes probabilidades de escolha 

modal pelos potenciais usuários: 78% por automóvel, 16% por ônibus e 6% por 

trem. Os volumes totais de demanda atribuídos a cada modo de transporte são 

mostrados na tabela seguinte.

Auto Ônibus Trem Total

Volume mensal de passageiros 469.890 96.365 36.150 602.405

Tabela 56 - Distribuição da demanda mensal da proposta RP 12-33, por modo 
de transporte, em número de passageiros 

O volume estimado da demanda anual do modo trem, resultante da expansão 

do volume previsto de 36.150 passageiros no mês típico, segundo os percentuais 

de expansão observados na demanda de passageiros da linha da EFVM, é apre-

sentado na Tabela 57. Na sequência, a Figura 48 ilustra, por sentido, os volumes 

totais de passageiros que devem embarcar e desembarcar, no decorrer do mês 

típico, nas estações da proposta RP 12-33, bem como o carregamento mensal 

típico ao longo da linha.

Proposta RP 12-33 (Araguari / Uberaba / Araxá / Campos Altos)

Extensão (km) 503

Demanda mensal (passageiros) 36.150 

Demanda anual (passageiros) 470.930

Tabela 57 – Extensão da linha e volumes mensal e anual de passageiros
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Figura 48 – Perfil de embarques e desembarques por estação e sentido: 
demanda do mês típico na proposta RP 12-33

Proposta RP 14-26 - Belo Horizonte / Montes Claros / Janaúba

Na área de influência da proposta, a demanda potencial atual é de 686.770 

passageiros por mês, distribuídos entre os modos automóvel e ônibus, como 

demonstrado no Gráfico 17.

 Gráfico 17 - Distribuição da atual demanda potencial de passageiros na área 
da proposta RP 14-26

Com a aplicação do modelo de previsão da demanda, estimam-se as seguintes 

probabilidades de escolha modal dos usuários: 62% por automóvel, 31% por 

ônibus e 7% por trem. A distribuição, em números absolutos, da demanda men-

sal de passageiros entre os modos automóvel, ônibus e trem, é apresentada na 

tabela seguinte. 

Auto Ônibus Trem Total

Volume mensal de passageiros 422.455 215.130 49.150 686.730

Tabela 58 - Distribuição da demanda mensal da proposta RP 14-26, por modo 
de transporte, em número de passageiros
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Apresenta-se, a seguir, o volume estimado da demanda anual do modo trem, 

resultante da expansão do volume previsto de 49.150 passageiros no mês tí-

pico, com aplicação dos percentuais de expansão observados na demanda de 

passageiros da linha da EFVM. Na Figura 49 verificam-se os volumes totais de 

passageiros que devem embarcar e desembarcar, no decorrer do mês típico, nas 

estações da proposta RP 14-26, bem como o carregamento mensal típico ao 

longo da linha.

Proposta RP 14-26 (Belo Horizonte / Montes Claros / Janaúba)

Extensão (km) 665

Demanda mensal 49.150 

Demanda anual 640.340

Tabela 59 – Extensão da linha e volumes mensal e anual de passageiros

Figura 49 – Perfil de embarques e desembarques por estação e sentido: 
demanda do mês típico na proposta RP 14-26
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Proposta RP 15 - Belo Horizonte / Conselheiro Lafaiete / Ouro Pre-
to / Mariana

A referência inicial para esta proposta é a demanda potencial mensal de 258.800 

passageiros, presente em sua área de influência e distribuída entre os modos 

automóvel e ônibus nas proporções mostradas no Gráfico 18.

Gráfico 18 - Distribuição da atual demanda potencial de passageiros na área 
de influênciada proposta RP 15

A aplicação do modelo de previsão da demanda retornou as seguintes proba-

bilidades de escolha pelos usuários: 54% por automóvel, 40% por ônibus e 5% 

por trem. Os volumes de demanda típica mensal, em números absolutos de 

passageiros, são apresentados na Tabela 60, a seguir.

Auto Ônibus Trem Total

Volume mensal de passageiros 140.940 103.640 14.200 258.780

Tabela 60 - Distribuição da demanda mensal da proposta RP 14-26, por modo 
de transporte, em número de passageiros

O volume mensal típico de passageiros por trem na área de influência desta pro-

posta foi devidamente expandido, chegando-se ao volume anual, observados os 

percentuais de expansão correspondentes à linha da EFVM. Este é mostrado na 

Tabela 61. A seguir, na Figura 50 são apresentados os volumes totais mensais de 

embarques e desembarques nas estações previstas, bem como o carregamento 

ao longo da linha proposta.

Proposta RP 15 (Belo Horizonte / Conselheiro Lafaiete / Mariana)

Extensão (km)(*) 238

Demanda mensal (passageiros) 14.200 

Demanda anual (passageiros) 184.970

(*) Esta extensão leva em conta o duplo percurso entre Miguel Burnier e Conselheiro 
Lafaiete 

Tabela 61 – Extensão da linha e volumes mensal e anual de passageiros
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Figura 50 – Perfil de embarques e desembarques por estação e sentido: 
demanda do mês típico na proposta RP 15

Proposta RP 17 – reforço da oferta atual na EFVM, entre João Mon-
levade e Governador Valadares

Uma das propostas consideradas no PEF Minas é a implantação de um serviço 

adicional de transporte de passageiros na EFVM, complementando a oferta exis-

tente com uso da capacidade ainda disponível, em parte da linha. O objetivo é 

oferecer alternativa de horário no trecho mais carregado e, com isso, ampliar a 

demanda de transporte sobre trilhos no corredor. 

A demanda potencial atual na área em estudo é de 274.540 passageiros por 

mês, distribuídos entre três modos: automóvel, ônibus e trem, com as participa-

ções relativas ilustradasno Gráfico 19. 

Gráfico 19 - Distribuição da atual demanda potencial de passageiros na área 
de influência da proposta RP 17

Com a aplicação do modelo de previsão, chega-se às probabilidades de escolha 

modal pelos usuários da área, que são: 53% pelo modo automóvel, 46% pelo 

modo ônibus e 1% pelo modo trem. A demanda por transporte de passageiros 

atribuída a cada modo em valor absoluto é apresentada na Tabela 62, a seguir. 

Dado que a demanda da EFVM, no mesmo trecho, corresponde hoje a 2.970 

passageiros (no mês típico), então o incremento da demanda, em virtude da 
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oferta de um novo serviço entre João Monlevade e Governador Valadares, seria 

da ordem de 285 passageiros por mês. Esse resultado indica que apenas a oferta 

adicional de uma viagem diária por sentido no dia não é o suficiente para tornar 

o trem um modal mais competitivo, sob a ótica do usuário e, assim,  atrair mais 

demanda para a linha avaliada.

A Tabela 62 apresenta os totais de demanda no mês distribuídos por modo. 

No modo trem, o valor apresentado é o resultado da soma da demanda inicial 

(2.970 passageiros) com a demanda adicional decorrente da oferta do novo 

serviço na linha da EFVM (285 passageiros).

Auto Ônibus Trem Total

Volume mensal de passageiros 145.860 125.420 3.255 274.535

Tabela 62 - Distribuição da demanda mensal da proposta RP 17, por modo de 
transporte, em número de passageiros, 

Apresenta-se, a seguir, o volume estimado da demanda anual do novo serviço 

de trem, expandido a partir da demanda mensal adicional. Na Figura 51 são 

ilustrados os volumes totais de embarque e desembarque de passageiros nas 

estações do trecho selecionado, no decorrer do mês típico, bem como o car-

regamento mensal típico adicional, ao longo da linha entre João Monlevade e 

Governador Valadares.

Proposta RP 17 (João Monlevade / Governador Valadares)

Extensão (km) 201

Demanda mensal (passageiros) 285 

Demanda anual (passageiros) 3.685 

Tabela 63 - Extensão da linha e volumes mensal e anual de passageiros 

Figura 51 – Perfil de embarques e desembarques por estação e sentido: 
demanda do mês típico na proposta RP 17
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Proposta RP 22 – Divinópolis /  Belo Horizonte / Cordisburgo

A demanda potencial na área de influência desta proposta é de 551.100 passa-

geiros por mês, distribuídos entre os modos automóvel e ônibus nas proporções 

demonstradas no Gráfico 20.

Gráfico 20 - Distribuição da atual demanda potencial de passageiros na área 
de influência da proposta RP 22

Com a aplicação do modelo de previsão, obtém-se as seguintes probabilidades 

de escolha modal pelos usuários potenciais: 56% pelo modo automóvel, 37% 

pelo modo ônibus e 6% pelo modo trem. Dessa forma, os volumes totais de 

demanda mensal por modo são os apresentados na tabela próxima.

Auto Ônibus Trem Total

Volume mensal de passageiros 311.330 205.445 34.270 551.050

Tabela 64 - Distribuição da demanda mensal da proposta RP 22, por modo de 
transporte, em número de passageiros

As demandas do trem regional proposto, mensais e expandidas para um ano, 

são apresentadas em números absolutos na tabela seguinte. Na Figura 52 são 

representados os volumes totais de embarques e desembarques, em um mês 

típico, nas estações previstas, bem como o carregamento ao longo de toda a 

extensão da linha.

Proposta RP 22 (Divinópolis / Belo Horizonte / Cordisburgo)

Extensão (km) 306

Demanda mensal (passageiros) 34.270 

Demanda anual (passageiros) 446.520 

Tabela 65 – Extensão da linha e volumes mensal e anual de passageiros
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Figura 52 – Perfil de embarques e desembarques por estação e sentido: 
demanda do mês típico na proposta RP 22

Proposta RP 23 - Divinópolis / Lavras 

Na área de influência desta proposta há uma demanda potencial mensal de 

312.735 passageiros, hoje distribuídos entre os modos automóvel e ônibus da 

seguinte forma.

Gráfico 21 - Distribuição da atual demanda potencial de passageiros na área 
de influência da proposta RP 23

Na aplicação do modelo de previsão da demanda, são retornados os seguintes 

percentuais de probabilidade de escolha dos usuários: 52% pelo modo automó-

vel, 42% pelo modo ônibus e 6% pelo modo trem. Os volumes totais de passa-

geiros atribuídos a cada modo, segundo tais probabilidades de escolha modal, 

são apresentados na próxima tabela.

Auto Ônibus Trem Total

Volume mensal de passageiros 161.300 132.620 18.810 312.730

Tabela 66 - Distribuição da demanda mensal da proposta RP 23, por modo de 
transporte, em número de passageiros
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Os volumes mensal e anual expandidos da demanda de transporte no modo 

trem são mostrados na Tabela 67. A figura seguinte apresenta os totais de em-

barques e desembarques de passageiros, em um mês típico, nas estações da 

linha proposta, bem como o carregamento ao longo de sua extensão.

Proposta RP 23 (Divinópolis / Lavras)

Extensão (km) 183

Demanda mensal (passageiros) 18.810

Demanda anual (passageiros) 245.050

Tabela 67 – Extensão da linha e volumes mensal e anual de passageiros

Figura 53 – Perfil de embarques e desembarques por estação e sentido: 
demanda do mês típico na proposta RP 23
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Proposta RP 27 - Poços de Caldas – Campinas (SP)

A demanda potencial na área de influência desta proposta é de 1.059.960 passa-

geiros por mês, distribuídos entre os modos automóvel e ônibus nas proporções 

ilustradas no Gráfico 22, a seguir.

Gráfico 22 - Distribuição da atual demanda potencial de passageiros na área 
de influência da proposta RP 27

O modelo de previsão da demanda retorna, introduzindo a alternativa trem, as 

seguintes probabilidades de escolha modal pelos potenciais usuários: 41% por 

automóvel, 55% por ônibus e 4% pelo modo trem. Em valores absolutos, os 

correspondentes volumes mensais de passageiros por modo de transporte são 

apresentados na tabela a seguir.

Auto Ônibus Trem Total

Volume mensal de passageiros 436.865 580.170 42.835 1.059.870 

Tabela 68 - Distribuição da demanda mensal da proposta RP 27, por modo de 
transporte, em número de passageiros

Com a expansão deste volume mensal de passageiros por trem, chega-se à de-

manda anual, apresentada na Tabela 69. Em seguida, a Figura 54 representa em 

termos numéricos os embarques e desembarques de passageiros nas estações, 

por sentido do tráfego, bem como o carregamento ao longo da linha férrea.

Proposta RP 27 (Poços de Caldas / Campinas)

Extensão (km) 193

Demanda mensal (passageiros) 42.835 

Demanda anual (passageiros) 558.045 

Tabela 69 – Extensão da linha e volumes mensal e anual de passageiros
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Figura 54 – Perfil de embarques e desembarques por estação e sentido: 
demanda do mês típico na proposta RP 27

Proposta RP 28 - Mariana / Ponte Nova / Ubá / Além Paraíba 
(“Linha Mineira”)

Na área de influência da chamada Linha Mineira, a demanda potencial mensal 

é de 113.615 passageiros, atualmente distribuídos entre os modos disponíveis - 

automóvel e ônibus, nas proporções mostradas no Gráfico seguinte.

Gráfico 23 - Distribuição da atual demanda potencial de passageiros na área 
de influência da proposta RP 28

Os resultados da aplicação do modelo de previsão da demanda, com inserção 

da alternativa trem, retornam às seguintes probabilidades de escolha modal 

pelos potenciais usuários: 61% pelo modo automóvel, 28% pelo modo ônibus e 

11% pelo modo trem. Os correspondentes valores absolutos destas parcelas da 

demanda mensal total são mostrados na tabela a seguir.

Vale, mais uma vez, notar que o dito modelo reajusta as probabilidades de es-

colha entre os três modos ofertados e não apenas redistribui parte da demanda 

dos modos automóvel e ônibus para a nova alternativa de transporte por trem.
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Auto Ônibus Trem Total

Volume mensal de passageiros 69.700 31.640 12.270 113.610

Tabela 70 - Distribuição da demanda mensal da proposta RP 28, por modo de 
transporte,   em número de passageiros

A próxima tabela mostra os volumes mensal e anual (expansão do anterior) de 

passageiros que são esperados na proposta RP 28. Na figura subsequente, são 

representados os volumes totais de embarques e desembarques de passageiros 

nas estações da linha em pauta, em um mês típicos, bem como o carregamento 

ao longo de toda a sua extensão.

Proposta RP 28 (Mariana / Ponte Nova / Ubá / Além Paraíba)

Extensão (km) 384

Demanda mensal (passageiros) 12.270

Demanda anual (passageiros) 159.725

Tabela 71 – Extensão da linha e volumes mensal e anual de passageiros

Figura 55 – Perfil de embarques e desembarques por estação e sentido: 
demanda do mês típico na proposta RP 28
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5.1.2.4 Proposição de alternativas para otimização do 
desempenho

Com o avanço dos trabalhos de análise das propostas de trens regionais de 

passageiros, chegou-se à conclusão de que algumas delas, em razão de suas 

especificidades, poderiam ser reespecificadas visando à otimização do desem-

penho esperado. Trata-se, basicamente, da redefinição de percursos para reduzir 

custos operacionais, preservando, porém, ao máximo, o atendimento à demanda 

prevista e valendo-se de sinergias entre propostas parcialmente sobrepostas.

Nesse contexto, foram definidas quatro propostas alternativas, a saber:

• RP 15-B: redução do itinerário da proposta RP 15 (Belo Horizonte / Conse-

lheiro Lafaiete / Mariana), restringindo-o à interligação de Belo Horizonte 

com Ouro Preto;

Cabe ressaltar que também foi avaliado um serviço de atendimento direto 

entre Belo Horizonte e Conselheiro Lafaiete. Contudo, esse apresentou po-

tencial muito baixo de captação de demanda, sendo essa bem mais acen-

tuada entre Belo Horizonte e Itabirito e entre Belo Horizonte e Ouro Preto 

(como pode se verificar nas análises de resultados da RP 15). Desse modo, 

foi desconsiderado o serviço direto entre Belo Horizonte e Conselheiro La-

faiete.

• RP 14-26-B: atendimento diferenciado em estações da proposta RP 14-

26 (Belo Horizonte / Montes / Claros / Janaúba), mais próximas de Belo 

Horizonte;

• RP 22-B: redução do itinerário da proposta RP 22 (Divinópolis / Belo Hori-

zonte / Cordisburgo), chegando apenas até Sete Lagoas;

• RP 23-B: redução de itinerário da proposta RP 23 (Divinópolis / Lavras), 

chegando apenas até Oliveira.

Proposta RP 15-B - Belo Horizonte / Ouro Preto

Esta alternativa consiste na implantação de um serviço de trem regional de pas-

sageiros entre Belo Horizonte de Ouro Preto, com exclusão dos atendimentos às 

cidades de Mariana e Conselheiro Lafaiete, previstos na proposta original RP 15.

A medida se justifica pelas razões adiante apresentadas:

• os volumes previstos de embarque e desembarque de passageiros em Con-

selheiro Lafaiete mostraram-se bastante reduzidos, devido, sobretudo, ao 

longo tempo da viagem por trem (são 139 quilômetros, desde Belo Hori-

zonte, percorridos com velocidade média de 56 km/h). Esse é o principal 

motivo da baixa competitividade do trem proposto em relação aos modos 

rodoviários atualmente disponíveis (ônibus e automóvel);

• ao ser analisada, na proposta original, a demanda de transporte por trem 

verifica-se que a principal troca de Mariana é com Ouro Preto. Significa di-

zer que os fluxos com origem e destino na primeira têm, respectivamente, 

destino e origem na segunda cidade. Considerando hoje existir expressiva 

oferta de serviço regular de ônibus entre as duas cidades, o mais racional 

é encerrar o percurso do trem regional proposto em Ouro Preto, deixando 

que o atendimento à demanda por transporte coletivo entre esta cidade e 

Mariana continue a ser feito pela linha regular intermunicipal de ônibus. 

Ademais, para atender a demandas específicas, de cunho turístico, sobre-

tudo, existe o Trem da Vale, em operação entre as duas cidades históricas.

O itinerário definido para a proposta alternativa RP 15-B é mostrado na figura 

seguinte.
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Figura 56 – Itinerário da proposta RP 15-B: Belo Horizonte / Ouro Preto 
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Na Tabela 72 são discriminados os volumes das demandas no mês típico e em 

um ano (resultante da expansão da primeira) da proposta RP 15-B. Em seguida, 

a Figura 57 ilustra, em termos numéricos, os embarques e desembarques de 

passageiros nas estações, por sentido do tráfego, bem como o carregamento 

deste serviço alternativo, entre Belo Horizonte e Ouro Preto.

Proposta RP 15-B (Belo Horizonte / Ouro Preto)

Extensão (km) 147

Demanda mensal (passageiros) 10.710

Demanda anual (passageiros) 139.540

Tabela 72 – Extensão da linha e volumes mensal e anual de passageiros

Figura 57 – Perfil de embarques e desembarques por estação e 
sentido:demanda do mês típico na proposta alternativa RP 15-B
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Proposta RP 14-26-B – Belo Horizonte /  Sete Lagoas / Montes Claros / Janaúba

As propostas RP 22 e RP 14-26 são sobrepostas no percurso entre Belo Horizonte e Cordisburgo. Devido a esta sobreposição e 

visando otimizar o desempenho de cada uma delas, supondo que ambas estarão em operação, considera-se fazer um ajuste 

operacional no atendimento às estações que ficam entre Sete Lagoas, inclusive, e Belo Horizonte (exclusive), que ficaria a 

cargo do proposto trem RP 22. Dessa forma, no percurso do norte de Minas em direção à Capital, o trem RP 14-26-B atenderá 

a todas as estações, desde Janaúba, passando por Montes Claros, parando, porém, em Sete Lagoas apenas para desembar-

ques de passageiros e, então, seguindo direto para Belo Horizonte, sem paradas nas estações intermediárias até a Capital.
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Figura 58 – Itinerário e estações de E/D na proposta alternativa RP 14-26-B: Belo Horizonte / Sete Lagoas / Montes Claros / Janaúba
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A principal consequência deste ajuste na operação das estações no subtrecho 

entre Belo Horizonte e Sete Lagoas é a queda de 51% da demanda crítica de 

toda a linha, o que provoca a redução do número de carros no pré-dimensiona-

mento da composição e, também, dos investimentos requeridos para a opera-

cionalização da proposta. A seguir, são apresentados os números das demandas 

mensal e anual (por expansão da primeira) desta proposta alternativa, bem 

como, na figura seguinte, a distribuição dos embarques e desembarques por 

estação e o carregamento ao longo da linha, nos dois sentidos.

Proposta RP 14-26-B (Janaúba / M. Claros / Sete Lagoas / Belo Horizonte)

Extensão (km) 665

Demanda mensal 21.510

Demanda anual 280.260 

Tabela 73 – Extensão da linha e volumes mensal e anual de passageiros

Figura 59 – Perfil de embarques e desembarques por estação e sentido: 
demanda do mês típico na proposta alternativa RP 14-26-B
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Proposta RP 22-B – Divinópolis / Belo Horizonte / Sete Lagoas

Ao se analisar a proposta original RP 22, constata-se serem bastante reduzidos os volumes de passageiros que embarcam e 

desembarcam nas estações de Araçaí e Cordisburgo. Isto posto e tendo em vista que o subtrecho de Sete Lagoas a Cordisbur-

go (da proposta RP 22) coincide com parte do itinerário da proposta RP 14-26 (Belo Horizonte / Montes Claros / Janaúba), 

considera-se aqui, para análise da demanda, o percurso do trem RP 22 apenas entre Divinópolis e Sete Lagoas, passando por 

Belo Horizonte, reduzindo-o, assim, em 18,5%. Com isso, o atendimento às estações que ficam ao norte de Sete Lagoas passa 

a ser feito apenas na proposta RP 14-26, como mostra a figura seguinte.
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Figura 60 – Itinerário da proposta alternativa RP 22-B: Divinópolis / Belo Horizonte / Sete Lagoas
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São apresentados na tabela seguinte os montantes das demandas mensal e 

anual (por expansão da primeira) de transporte por trem da proposta RP 22-B, 

assim como, na Figura 61, a distribuição dos volumes de passageiros embar-

cados e desembarcados nas estações e o carregamento ao longo da linha, em 

ambos os sentidos de tráfego.

Proposta RP 22-B (Divinópolis / Belo Horizonte / Sete Lagoas)

Extensão (km) 250

Demanda mensal (passageiros) 33.750

Demanda anual (passageiros) 439.710 

Tabela 74 – Extensão da linha e volumes mensal e anual de passageiros

Figura 61 – Perfil de embarques e desembarques por estação e sentido: 
demanda do mês típico na proposta alternativa RP 22-B
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Proposta RP 23-B – Divinópolis / Oliveira

A expressiva redução da demanda no trecho entre Santo Antônio do Amparo e Lavras da proposta RP 23 sugere a proposição 

de uma alternativa de trem regional restrita ao percurso entre Divinópolis e Oliveira. Com tal ajuste, a extensão avaliada se 

reduz em 56%, como mostra a figura seguinte.
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Figura 62 – Itinerário da proposta alternativa RP 23-B: Divinópolis / Oliveira
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Na Tabela 75 estão discriminados os volumes de demanda em um mês típico e 

ao ano (este resultante da expansão do primeiro) da proposta alternativa RP 23-

B. Já a Figura 63 mostra os volumes de embarques e desembarques de passagei-

ros por estação, além do carregamento do serviço alternativo de trem regional, 

entre Divinópolis e Oliveira, nos dois sentidos do percurso.

Proposta RP 23-B (Divinópolis / Oliveira)

Extensão (km) 78

Demanda mensal (passageiros) 16.060 

Demanda anual (passageiros) 209.215 

Tabela 75 – Extensão da linha e volumes mensal e anual de passageiros

Figura 63 – Perfil de embarques e desembarques por estação e sentido: 
demanda do mês típico na proposta alternativa RP 23-B
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5.1.2.5 Pré-dimensionamento das composições dos trens 
regionais

Previstas as demandas, pode-se passar às etapas de pré-dimensionamento das 

composições dos trens regionais de passageiros propostos e de estimativa dos 

valores de receita arrecadados anualmente por cada um deles. Para tanto, as 

seguintes premissas são consideradas:

• a oferta de viagens por dia e sentido em cada um dos serviços propostos 

é limitada pela capacidade ociosa das respectivas linhas férreas, conforme 

consta da Declaração de Rede – ANTT/2020. A referência básica, para cada 

proposta, é, portanto, a quantidade mínima diária de “janelas” operacionais 

disponíveis em toda a extensão da linha a ser utilizada; 

• os tempos médios de percurso em cada linha são estimados com base na 

velocidade média operacional do trem de passageiros da EFVM, da ordem 

de 56 km/h;

• o tempo médio de parada nas estações para embarque e desembarque de 

passageiros é de 2 minutos (a referência é novamente a EFVM).

Partindo destas premissas, o processo de pré-dimensionamento das composi-

ções dos trens regionais de passageiros tem por referência a demanda de trans-

porte no trecho mais carregado da linha, também chamado “trecho crítico”. 

Ademais, são considerados os números de dias úteis equivalentes por mês e 

ano, que são, respectivamente, 27 e 326 dias (estimados com base em médias 

históricas do trem de passageiros da EFVM). Assim, chega-se aos montantes da 

demanda no trecho crítico de cada proposta, por sentido de tráfego, que são 

apresentados na Tabela 76.

Proposta

Demanda no trecho  
crítico  

(no. de passageiros)

Mensal Diária

RP 12-33 – Araguari / Uberaba / Araxá / Campos Altos 7.595 305

RP 14-26 – Belo Horizonte / Montes Claros / Janaúba 6.235 250

RP 15 – Belo Horizonte / Conselheiro Lafaiete / Mariana 7.300 290

RP 17 – João Monlevade / Governador Valadares 100 5

RP 22 – Divinópolis / Belo Horizonte / Cordisburgo 12.705 510

RP 23 – Divinópolis / Lavras 8.655 345

RP 27 – Poços de Caldas / Campinas (SP) 17.855 715

RP 28 – Mariana / Ponte Nova / Ubá / Além Paraíba 2.930 120

Tabela 76 - Demanda de transporte por trem no trecho crítico de cada 
proposta 

Para balizar o pré-dimensionamento das composições, são consideradas duas 

alternativas de material rodante: i) material rodante similar ao do trem de passa-

geiros da EFVM; ii) veículo leve sobre trilhos (VLT) de fabricação nacional. Segue 

descrição destes materiais rodantes:

• Alternativa Trem EFVM: 

• Composição: 

• 1 locomotiva;

• 1 carro gerador;

• 1 carro adaptado para portadores de necessidades especiais;

• 3 carros executivos e 8 carros econômicos;
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• 1 carro restaurante (exigência para viagens com mais de 6 horas de 

duração) e 1 carro lanchonete.

• Capacidade dos vagões:

• Classe executiva: 57 lugares

• Classe econômica: 75 lugares.

• Alternativa VLT Nacional:

• Composição: 2, 3 e até 4 carros;

• Capacidade dos vagões:

• Classe executiva: 50 lugares

• Classe econômica: 68 lugares.

Para ambas as alternativas de material rodante, apresenta-se a seguir o pré-

-dimensionamento em totais de carros e de composições. Cabe aqui fazer três 

observações:

• em geral, ao optar pela alternativa VLT Nacional, torna-se necessária a oferta 

de duas ou mais viagens ao dia para atendimento à demanda crítica;

• a alternativa VLT Nacional mostrou-se inviável para a RP 14-26 (Belo Ho-

rizonte / Montes Claros / Janaúba), devido às características operacionais 

desta proposta, especialmente a duração da viagem, superior a seis horas, e 

à necessidade de carro restaurante na composição. Desse modo, foi dimen-

sionada apenas a alternativa Trem EFVM; 

• devido à baixa demanda captada por um serviço complementar de trem 

de passageiros na EFVM (RP 17 - João Monlevade / Governador Valadares), 

foi especificada uma viagem semanal para essa proposta. Evidentemente, 

desconsiderou-se a alternativa VLT Nacional, para manter um padrão único 

de material rodante nesta linha.

Proposta Extensão (km) Número de estações Duração da viagem

RP 12-33 503 8 9h15

RP 14-26 665 19 12h30

RP 15 238 9 4h30

RP 17 201 9 4h00

RP 22 306 18 5h50

RP 23 183 9 3h30

RP 27 193 11 3h45

RP 28 384 17 7h30

Tabela 77 - Parâmetros para especificações da oferta dos trens regionais 
propostos

Proposta

Alternativa de material rodante

Trem EFVM VLT Nacional

Total de 
carros

Composi-
ções

Viagens 
por dia

Total de 
carros

Composi-
ções

Viagens 
por dia

RP 12-33 6 1 1 4 2 2

RP 14-26 10 1 1 Não comporta VLT Nacional

RP 15 5 1 1 4 1 2

RP 17 4 1 1/semana Manter Trem EFVM

RP 22 8 1 1 4 1 2

RP 23 6 1 1 4 1 2

RP 27 10 1 1 4 1 3

RP 28 4 1 1 2 2 2

Tabela 78 - Pré-dimensionamento das propostas de trens regionais
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Importa ressaltar que esse dimensionamento diz respeito à demanda crítica ini-

cial e que o mesmo, para cada proposta de trem regional de passageiros, deverá 

ser revisto e ajustado à medida que evolua a demanda no decorrer dos anos da 

operação.

5.1.2.6 Estimativa da receita operacional dos trens 
regionais

A estimativa da receita operacional das distintas propostas de trens regionais de 

passageiros tem por base os valores das atuais tarifas praticadas no transporte 

de passageiros da Estrada de Ferro Vitória a Minas. Elas são compostas por uma 

parcela fixa e outra quilométrica e variam segundo a classe do serviço ofertado, 

como mostra a próxima tabela.

Classe de serviço Tarifa fixa (R$) Tarifa quilométrica (R$/km)

Econômica 6,98 0,1447

Executiva 18,72 0,2685

Tabela 79 - Tarifas praticadas no trem de passageiros da EFVM , por classe de 
serviços

A repartição da demanda entre essas duas classes de serviço relaciona-se com a 

oferta de assentos nas composições. Para tanto, por simplificação, foram adota-

das taxas constantes ao longo do ano, para ambas as classes, considerando que 

78% dos passageiros optam pela classe econômica e 22% pela executiva.

Assim, conhecendo a distribuição da demanda entre pares OD de estações de 

todas as propostas, é possível calcular a receita mensal por proposta e, em se-

guida, expandi-la para o período de um ano, aplicando, para tanto, um fator de 

expansão de 13,03 (considerando que a demanda do mês típico equivale a 7,7% 

da demanda anual). A Tabela 80 consolida os valores de demanda e receitas 

operacionais anuais de cada trem regional de passageiros e também apresenta, 

para cada um, dois indicadores de produtividade anual: o número de passageiros 

por quilômetro e a receita gerada por quilômetro. Comparando esses resultados, 

destacam-se as propostas RP 14-26 (Belo Horizonte / Montes Claros / Janaúba), 

RP 22 (Divinópolis / Belo Horizonte / Cordisburgo) e RP 27 (Poços de Caldas / 

Campinas), por seus melhores índices de receita por quilômetro rodado.

De maneira similar, foram também estimadas as receitas das quatro propostas 

alternativas, antes abordadas, a saber: RP 14-26-B, RP 15-B, RP 22-B e RP 23-B. 

Os resultados são apresentados na Tabela 81.

É de se notar que a redução de percurso feita nas propostas RP 15-B, RP 22-B e 

RP 23-B levou à melhoria de seus indicadores de produtividade, se comparados 

com os indicadores das respectivas propostas originais. Esse ganho de eficiência 

comprova a assertividade das adequações indicadas em seus itinerários.

Contudo, não se verifica ganho de eficiência no caso da proposta alternativa RP 

14-26-B, como não poderia deixar de ser, pois havia dupla contagem da deman-

da de transporte entre Belo Horizonte e Cordisburgo nesta proposta e na RP 22.

Proposta
Demanda anual 
(passageiros)

Receita anual 
(R$)

Passag./ano 
por km

Receita anual            
por km (R$)

RP 12-33 470.930 15.155.658,19 2,87 92,24

RP 14-26 640.340 22.110.233,10 2,95 101,99

RP 15 184.970 4.041.626,91 2,38 52,07

RP 17 3.680 78.806,09 0,35 7,52

RP 22 446.520 10.139.977,29 4,46 101,32

RP 23 245.045 4.681.156,97 4,09 78,04

RP 27 558.045 11.201.232,33 8,87 178,03

RP 28 159.720 2.459.474,72 1,27 19,60

Tabela 80 – Demanda, receita anual e indicadores de produtividade, por 
proposta
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Desta forma, o ajuste da demanda que resultou na RP 14-26-B (“retirada” do 

volume de passageiros do subtrecho antes referido, que é contado apenas na 

proposta alternativa RP 22-B) leva, necessariamente, à redução dos indicadores 

de produtividade, uma vez que, enquanto se reduz a demanda e, consequente-

mente, a receita, sua produção quilométrica se mantém no mesmo patamar da 

proposta original.

Proposta
Demanda anual 
(passageiros)

Receita anual 
(R$)

Passag./ano 
por km

Receita  
anual por km 

(R$)

RP 15-B 139.540 3.158.218,57 2,89 65,46

RP 14-26- B 280.260 13.932.631,18 1,29 64,27

RP 22-B 439.710 9.967.663,32 5,37 121,80

RP 23-B 209.215 3.815.521,21 8,20 149,49

Tabela 81 – Demanda, receita anual e indicadores de produtividade, por 
proposta alternativa

Vale lembrar que as implicações da adoção destas propostas alternativas serão 

mais bem avaliadas adiante, no decorrer das análises de pré-viabilidade dos 

serviços de trens regionais de passageiros.

5.1.3 Trens metropolitanos

5.1.3.1 Calibração do modelo de alocação da demanda

O processo de calibração do modelo de alocação da demanda consiste em testá-

-lo com jogos de dados que representam a situação atual do sistema público de 

transporte coletivo da Região Metropolitana de Belo Horizonte, a fim de:

• corrigir eventuais erros da rede de simulação (layout e atributos da rede 

viária, itinerários, PED e atributos da rede de linhas, modalidades de inte-

gração tarifária etc.); 

• ajustar os parâmetros de cálculo do custo generalizado de forma a adequar 

os resultados da simulação aos dados de referência.

O valor do tempo, expresso em R$/min, é um dos parâmetros considerados no 

cálculo do custo generalizado de transporte. Esse parâmetro é de suma impor-

tância para o modelo de alocação, pois permite converter os tempos em valor 

monetário e comparar opções de itinerário de tarifas e tempos diferentes.

O valor do tempo é determinado para fins de avaliação das propostas de linhas 

de trens metropolitanos com base no salário-mínimo nacional vigente em 2018 

(igual a R$ 954,00) e nos resultados da última pesquisa de origem-destino da 

RMBH, realizada em 2012.

A partir da matriz OD de transporte, decorrente da referida pesquisa, determina-

-se a distribuição das viagens diárias por faixa de renda dos passageiros, sendo 

retirados da amostra os usuários que não quiseram informá-la. Essa distribuição 

é representada no Gráfico 24.
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Gráfico 24 – Representação gráfica da distribuição de viagens em transporte 
coletivo, por faixa de renda dos usuários, segundo a Pesquisa OD da RMBH-

2012

A faixa de renda 3 (entre 1 e 2 salários-mínimos) é a que corresponde à maior 

quantidade de viagens, sendo a mediana da distribuição, conforme também 

demonstrado na Tabela 82.

Faixa Descrição da faixa Quantidade de viagens % % acum.

1 Sem Renda 434.292 21,2% 21,2%

2 Até 1 SM 480.707 23,5% 44,8%

3 De 1 até 2 SM 797.556 39,0% 83,8%

4 De 2 até 3 SM 213.883 10,5% 94,3%

5 De 3 até 5 SM 88.629 4,3% 98,6%

6 De 5 até 10 SM 24.353 1,2% 99,8%

7 De 10 até 15 SM 4.549 0,2% 100,0%

8 De 15 até 20 SM 893 0,0% 100,0%

9 De 20 SM 681 0,0% 100,0%

Total 2.045.544 100,0% 100,0%

Tabela 82 - Distribuição das viagens em transporte coletivo, por faixa de renda 
dos usuários, segundo a Pesquisa OD da RMBH-2012

Para estimativa do valor do “tempo produtivo” dos usuários do transporte coleti-

vo, que é uma variável de entrada no modelo de simulação, parte-se do salário 

médio dos usuários de transporte coletivo, calculado com base na distribuição 

antes apresentada e no valor vigente do salário-mínimo em 2018 (que é o ano 

de simulação). Chega-se, assim, ao valor do “tempo produtivo”, estimado em R$ 

1.431,00 por mês, o que equivale a R$ 0,14 por minuto, como registra a tabela 

seguinte.

Faixa
Descrição da 

Faixa
Quant. média 

de SM
Valor médio men-

sal (R$)
Valor do Tempo 

(R$/min)

3 De 1 até 2 SM 1,5 1.431 0,14

Tabela 83 - Determinação do valor médio do tempo dos usuários

A conversão do valor mensal para reais por minuto fez-se considerando a média 

de 176 horas trabalhadas por mês por pessoa. O resultado alcançado indica, para 

a presente simulação, que cada minuto gasto em viagem pelo passageiro típico 

do sistema de  transporte coletivo corresponde um custo de tempo parado da 

ordem de R$ 0,14.

No processo de calibração, um conjunto de pesos e penalidades é aplicado aos 

stops (pontos de embarque e de desembarque) ou a linhas específicas, em 

função do modal empenhado na linha que é utilizada ou, então, de forma glo-

bal para melhor representar a dinâmica própria do transporte coletivo. De igual 

forma, os tempos passados a bordo do veículo são normalmente atribuídos aos 

links componentes do itinerário de cada linha. Em função do modal empenhado 

em cada linha, o software pode ler a informação a partir de campos diferentes 

da base de dados.

Esses pesos e penalidades são ajustados gradualmente, através de testes de 

itinerários, assim como através de simulações completas. Os valores finais en-
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contrados são apresentados na Tabela 84. Um ajuste importante é o peso atri-

buído ao tempo a bordo das linhas de transporte coletivo, em função do modal 

correspondente a essas linhas (Mode Impedance Weight; vide Tabela 85). Assim, 

pode-se ajustar o número total de embarques, modo por modo, especialmente 

em alguns modos com volume de embarques simulado muito abaixo ou muito 

acima do dado de referência e com forte impacto na demanda do Metrô-BH 

(situações de concorrência ou de alimentação).

Após o ajuste da demanda de cada modo (volume global), busca-se também 

ajustar os volumes de embarques por estação, principalmente as de metrô, e 

por tipo de acesso à mesma: a pé ou por ônibus. No primeiro caso, o passageiro 

paga a tarifa cheia do metrô e, no segundo caso, o passageiro pode beneficiar-

-se de um desconto. Além das correções previamente realizadas (nas linhas de 

alimentação e linhas concorrentes ao metrô), são aplicadas penalidades a cada 

estação do Metrô BH, com valores diferentes para acesso a pé e por ônibus, de 

forma a ajustar o volume respectivo de embarques dessas duas formas de aces-

so. O valor das penalidades é acertado progressivamente a partir do valor default 

3, através de múltiplas iterações. Um valor inferior a 3 incentiva os embarques, 

enquanto um valor superior a 3 os dificulta (vide Tabela 86).

Parâmetro Aplicado a ...
Valores por 

modo/linha?
Valor 

default

Valor final 
após  

calibração

Wait Weight Tempo de espera Não 2 2

Impedance Weight Tempo a bordo
Sim (ver  

Tabela 85)
1 1

Transfer Weight Tempo de transbordo Não 1 1

Dwell Weight Tempo de parada Não 2 1

Walk Weight Tempo de caminhada Não 3 3

Parâmetro Aplicado a ...
Valores por 

modo/linha?
Valor 

default

Valor final 
após  

calibração

Max Initial Wait Tempo de espera Não 60

Min Initial Wait Tempo de espera Não 60

Max Transfer Wait Tempo de espera Não 0

Min Transfer Wait Tempo de espera Não 0

Max Transfer 
Number

Transbordos (número 
limite)

Não 5 3

Interarrival Para-
meter

Tempo de espera 
(cálculo a partir do 

headway)
Não 0,5 0,5

Alpha Tempo a bordo (fun-
ção de atraso)

Não 0,15 0,15

Beta Não 4 4

Iterations Procedimento de 
alocação

Não 100

Convergence Não 0,0001

Tabela 84 - Pesos e limites adotados no final do processo de calibração

Mode Mode Name Descrição
TIME_WEIGHT 
(Default = 1)

2 METRO_1.80 Metrô 1,65

7 1_TR_4.50 Linhas Troncais Convencionais (BHTRANS) 0,80

9 1_FAV_1.00 Linhas de Vilas e Favelas (BHTRANS) 2,20

10 1_EXE_6.75 Linhas Executivas (BHTRANS) 0,80

Tabela 85 - Pesos atribuídos ao tempo a bordo em função do modo utilizado  
(Mode Impedance Weights) 

(Continua)

(Continuação)
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Estação do Metrô-BH

Sentido Vilarinho Sentido Eldorado

Initial 
Penalty

Transfer 
Penalty

Initial 
Penalty

Transfer 
Penalty

Vilarinho 18 13 100 100

Floramar 3 16 20 20

Waldomiro Lobo 3 12 3 3

Primeiro de Maio 5 12 3 3

São Gabriel 15 5 6 0

Minas Shopping 3 4 3 3

José Cândido da Silveira 4 3 5 3

Santa Inês 0 9 3 5

Horto Florestal 4 8 4 3

Santa Teresa 0 9 0 6

Santa Efigênia 25 3 25 3

Central 10 4 6 8

Lagoinha 14 4 15 6

Carlos Prates 4 3 0 6

Calafate 3 6 0 4

Gameleira 3 6 0 10

Vila Oeste 8 20 12 22

Cidade Industrial 20 20 25 18

Eldorado 100 100 3 10

Tabela 86 - Pesos e penalidades aplicados ao final do processo de calibração

Demonstrativos dos resultados da calibração do modelo de aloca-
ção da demanda

Na tabela seguinte são apresentados, para comparação, os volumes reais de 

embarques (referência CBTU) e os volumes modelados (saídas do modelo de 

alocação devidamente calibrado), por estação do Metrô-BH. 

Código Estação
Embarques (pico da manhã)

Referência CBTU Modelado

UEL Eldorado 10.696 10.915

UCI Cidade Industrial 1.144 1.220

UVO Vila Oeste 1.453 1.391

UGM Gameleira 1.265 809

UCL Calafate 1.005 831

UCP Carlos Prates 557 440

ULG Lagoinha 925 821

UCT Central 1.041 824

USE Santa Efigênia 534 503

UST Santa Teresa 1.494 1.640

UHF Horto Florestal 773 923

USI Santa Inês 1.177 1.076

UJC José Cândido da Silveira 1.693 1.881

UMS Minas Shopping 1.257 1.225

USG São Gabriel 4.598 4.440

UPM Primeiro de Maio 720 826

UWL Waldomiro Lobo 1.654 1.589

UFL Floramar 1.456 1.465

UVL Vilarinho 8.347 8.615

TOTAL 41.789 41.434

Tabela 87 - Volumes de embarques reais e modelados de passageiros  nas 
estações do Metrô- BH
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Gráfico 25 - Comparação gráfica dos volumes reais e modelados de 
embarques nas estações do Metrô- BH (entre 6h00 e 7h59 de um dia típico)

O consistente nível de calibração do modelo é demonstrado pela análise de 

regressão das duas séries de dados de embarques nas estações do Metrô-BH 

(valores reais e modelados), da qual resulta um coeficiente de determinação 

(R²) de 0,9969, assumindo como linha de tendência a equação da reta.

Gráfico 26 - Carregamento do metrô no sentido Vilarinho - Eldorado



334  PEF – Plano Estratégico Ferroviário de Minas Gerais

Gráfico 27 - Carregamento do metrô no sentido Eldorado - Vilarinho

Ainda com o objetivo de garantir a boa calibração do modelo de alocação da 

demanda, pela aproximação dos volumes de passageiros obtidos no processo 

de simulação com os volumes reais contidos na base de dados de referência, 

utiliza-se a fórmula empírica desenvolvida pelo engenheiro de tráfego Geoffrey 

E. Havers, nos anos 1970. A estatística GEH possibilita a comparação de dois 

conjuntos de dados de tráfego, real e simulado, através da seguinte equação:

sendo, M é o volume obtido do modelo em questão e C é o volume de referência 

(obtido de uma base de dados reais).

O método GEH apresenta tolerância a maiores diferenças em baixos fluxos do 

que em fluxos principais. Um GEH menor que 5 indica uma boa aproximação 

entre volumes modelados e observados (referência) quando se trabalha com 

um cenário “baseline”. Para validação de uma rede, pelo menos 85% dos volu-

mes de um modelo de tráfego devem apresentar valores de GEH inferiores a 5. 

Valores entre 5 e 10, podem exigir mais investigação, mediante a uma revisão 

de possíveis erros na modelagem. Se a estatística GEH é maior que 10 é bem 

provável que haja problemas com o modelo de demanda ou com a base de 

dados de referência

A B C D

]0, 5[ [5, 10[ [10, 12[ [12, ∞[

Tabela 88 - Intervalo de valores do GEH

Para o estudo da demanda das três propostas de linhas de trens metropolitanos 

de passageiros, além da calibração do volume de passageiros da Linha 1 do 

Metrô-BH, são também avaliadas as aderências à realidade de outras saídas 

importantes do modelo de alocação da demanda, a exemplo dos volumes de 

passageiros nos terminais metropolitanos (vide Tabela 89) e em pontos de em-

barque nos principais corredores da RMBH (Gráfico 28). Ademais, são avaliados 

os volumes de trocas entre linhas de ônibus do sistema metropolitano e o metrô, 

e também vice-versa (Tabela 90).
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Terminal Embarques referência Embarques simulação GEH

Ibirité 1.535 1.946 B

Justinópolis 5.252 5.232 A

Morro Alto 4.631 4.571 A

São Gabriel 3.381 3.128 A

São Benedito 5.533 5.127 B

Sarzedo 1.099 1.051 A

Vilarinho 3.518 3.709 A

Eldorado 2.093 2.437 B

Tabela 89 - Volumes de embarques reais e modelados de passageiros nos terminais do sistema metropolitano de ônibus 

Gráfico 28 - Comparação gráfica dos volumes reais e modelados de embarques nos terminais de ônibus do sistema 
metropolitano
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Corredor Ponto de Referência Embarques Referência Embarques Simulação GEH

BR 381
1 FIAT Betim 81 47 A

2 Hípica Ball 279 347 A

BR 262 3 MG-05 96 129 A

Via Expressa 4 Trevo com Av. João César (Contagem) 13 66 B

Anel  
Rodoviário

5 Entre Via Expressa e Av. Amazonas 16 2 A

6 Com Av. Waldyr Emrich (Via do Minério) 24 14 A

7 Próximo à interseção com BR 356 23 76 B

MG-010
8 Estação de metrô Waldomiro Lobo 30 55 A

9 Estação de metrô Floramar 21 6 A

MG-020
10 Av. Risoleta Neves (São Gabriel) 43 65 A

11 Bairro Santa Rita (Santa Luzia) 113 243 B

MG-030 12 Faculdade Milton Campos 97 44 B

Tabela 90 - Volumes de embarques de passageiros reais e modelados em pontos nos principais corredores de transporte 
da RMBH 
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Figura 64 - Localização geográfica dos pontos de calibração da demanda nos principais corredores da RMBH
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Estação Metrô
Metrô - Ônibus Metropolitano Ônibus Metropolitano - Metrô

Referência
Simula-

ção
GEH Referência Simulação GEH

Eldorado 269 213 A 4.852 4.602 A

Horto Florestal 7  2 A 26 0 B

São Gabriel 110 67 A 775 713 A

Vilarinho 168 38 B 2.271 2.165 A

Tabela 91 - Volumes reais e modelados de trocas entre o Metrô-BH e linhas 
de ônibus do sistema metropolitano em estações de integração (nos dois 

sentidos)

Os resultados da etapa de calibração do modelo de alocação da demanda, apre-

sentados nesta seção, demonstram o elevado nível de aderência entre os dados 

de referência (retirados de bases de dados reais) e os dados modelados (saídas 

do modelo de simulação), o que é estatisticamente comprovado pelos coeficien-

tes de determinação em análises de regressão e pelos testes GEH efetuados. Po-

de-se, portanto, considerar o modelo de alocação adotado bastante consistente 

e plenamente apto para realizar os processos de simulação necessários para a 

análise da demanda de propostas de linhas de trens metropolitanos considera-

das neste PEF Minas.

5.1.3.2 Previsão de demanda e receita das linhas 
metropolitanas A, B e C

Para a previsão da demanda dos trens metropolitanos de passageiros, as opera-

ções das linhas propostas – A, B e C – foram simuladas em um cenário base e em 

dois cenários alternativos. Esse procedimento visa à identificação dos aspectos 

físicos e operacionais que têm mais impacto na captação de demanda por estas 

linhas e, consequentemente, maior geração de receita. As premissas considera-

das e os resultados das simulações são apresentados a seguir.

Cenário Base

Para caracterização deste cenário, são considerados os seguintes aspectos:

• replicação das regras de integração tarifária praticadas no Metrô BH - Linha 

1 para os trens metropolitanos propostos;

• implantação do Metrô BH - Linha 2 (Nova Suíça – Barreiro) e consequente 

readequação das redes de ônibus metropolitana e municipal de Belo Hori-

zonte, na sua área de influência;

• implantação de linhas de ônibus do tipo BRS ao longo do corredor Sudoeste;

• o valor da tarifa de qualquer uma das três linhas de trem metropolitano é 

R$ 6,45;

• redução de 30% no tempo de caminhada para acesso às estações de trem, 

simulando, assim, os efeitos dos tratamentos de calçadas e melhoria das 

condições de caminhabilidade no entorno delas;

• redução de 3 minutos (default) no tempo gasto para transferências entre os 

modos metrô e trem metropolitano, retratando a maior precisão dos horá-

rios especificados para esses dois modos.

Os resultados numéricos da simulação das três linhas propostas (A, B e C), no 

Cenário Base, são apresentados na Tabela 92, em três marcos temporais (pico da 

manhã, dia útil e média anual).
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Pico da manhã: 06h00 às 07h59

Linha de trem Demanda (pass.) Receita (R$)

Linha A 9.747 44.951

Linha B 1.298 7.586 

Linha C 2.471 14.389 

Total 13.516 66.926

Dia útil típico

Linha de trem Demanda (pass.) Receita (R$)

Linha A 58.239 268.590

Linha B 7.757 45.327

Linha C 14.764 85.976

Total   80.760 399.894

Média anual

Linha de trem Demanda (pass.) Receita (R$)

Linha A 17.122.167 78.965.601

Linha B 2.280.607 13.326.210

Linha C 4.340.786 25.276.967

Total 23.743.561 117.568.779

Tabela 92 – Volumes de demanda e de receita das linhas de trem metropolitano no Cenário Base

Os graficos seguintes representam os volumes previstos de embarques e desembarques de passageiros por estação nas 

linhas do sistema de trens metropolitanos, além do carregamento de passageiros ao longo de cada uma delas, por sentido 

de percurso.
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Gráfico 29 – Cenário Base: perfil de embarques e desembarques na Linha A, por estação, e carregamento dos passageiros, 
no sentido de Nova Lima para Betim (pico da manhã)
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Gráfico 30 – Cenário Base: perfil de embarques e desembarques na Linha A, por estação, e carregamento dos passageiros, 
no sentido de Betim para Nova Lima (pico da manhã)
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Gráfico 31 – Cenário Base: perfil de embarques  e desembarques na Linha B, por estação, e carregamento, no sentido do 
Horto para Nova Lima (pico da manhã)
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Gráfico 32 – Cenário Base: perfil de embarques  e desembarques na Linha B, por estação, e carregamento, no sentido de 
Nova Lima para o Horto (pico da manhã)
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Gráfico 33 – Cenário Base: perfil de embarques  e desembarques na Linha C, por estação, e carregamento, no sentido de 
São Gabriel para Pedro Leopoldo (pico da manhã)



345

Gráfico 34 – Cenário Base: perfil de embarques  e desembarques na Linha C, por estação, e carregamento, no sentido de 
Pedro Leopoldo para São Gabriel (pico da manhã)
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Cenário 1: inclusão de benefício tarifário nas integrações intermo-
dais

Mantidos todos os aspectos físicos, operacionais e regulatórios que caracterizam 

o cenário base, o Cenário 1 pressupõe também a inclusão de um benefício tari-

fário na integração entre os trens metropolitanos e as chamadas “linhas diretas” 

de ônibus (que fazem a ligação entre determinados bairros e as centralidades 

da RMBH sem necessidade de baldeação). Nestas integrações intermodais, o 

passageiro paga uma tarifa integrada equivalente à soma da maior tarifa com a 

metade da menor tarifa (regra mais frequente na política tarifária praticada na 

RMBH).

Os resultados numéricos da simulação das três linhas propostas (A, B e C), no 

Cenário 1, são apresentados na Tabela 93, em três marcos temporais (pico da 

manhã, dia útil e média anual).

Pico da manhã: 06h00 às 07h59

Linha de trem Demanda (pass.) Receita (R$)

Linha A 10.619 47.094

Linha B 1.590 8.248

Linha C 2.563 14.589

Total 14.772 69.931

Dia útil típico

Linha de trem Demanda (pass.) Receita (R$)

Linha A 63.453 281.392

Linha B 9.499 49.281

Linha C 15.314 87.174

Total   88.266   417.849

Média anual

Linha de trem Demanda (pass.) Receita (R$)

Linha A 18.655.188 82.729.476

Linha B 2.792.609 14.488.880

Linha C 4.502.293 25.629.182

Total 25.950.090 122.847.539

Tabela 93 – Volumes de demanda e de receita das linhas de trem 
metropolitano no Cenário 1

Observa-se que, na comparação com os resultados do Cenário Base, nesse cená-

rio há um aumento de cerca de 10% no número de passageiros embarcados na 

Linha A, de 22% na Linha B e de apenas 2% na Linha C. Em valores absolutos, 

o maior acréscimo de passageiros se verifica na demanda captada pela Linha 

A. No entanto, esse aumento da demanda transportada, ao gerar um acréscimo 

de receita de apenas 5%, não compensa o desproporcional aumento dos custos 

operacionais dessa linha.

A Figura 65 mostra os itinerários das três linhas metropolitanas analisadas, so-

brepostos à malha das linhas de ônibus “diretas”, ilustrando a grande concentra-

ção de linhas dessa natureza no entorno da extensão da Linha A, o que elucida 

os resultados da simulação no Cenário 1.

(Continuação)

(Continua)
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Figura 65 - Localização das três linhas de trem metropolitano em relação à malha de linhas de ônibus diretas na RMBH
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Gráfico 35 – Cenário 1: perfil de embarques e desembarques na Linha A, por estação, e carregamento dos passageiros, no 
sentido de Nova Lima para Betim (pico da manhã)
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Gráfico 36 – Cenário 1: perfil de embarques e desembarques na Linha A, por estação, e carregamento dos passageiros, no 
sentido de Betim para Nova Lima (pico da manhã)
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Gráfico 37 – Cenário 1: perfil de embarques e desembarques na Linha B, por estação, e carregamento dos passageiros, no 
sentido do Horto para Nova Lima (pico da manhã)
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Gráfico 38 – Cenário 1: perfil de embarques e desembarques na Linha B, por estação,  e carregamento dos passageiros, no 
sentido de Nova Lima para o Horto (pico da manhã)
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Gráfico 39 – Cenário 1: perfil de embarques e desembarques na Linha C, por estação, e carregamento dos passageiros, no 
sentido de São Gabriel para Pedro Leopoldo (pico da manhã)
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Gráfico 40 – Cenário 1: perfil de embarques e desembarques na Linha C, por estação,  e carregamento dos passageiros, no 
sentido de Pedro Leopoldo para São Gabriel (pico da manhã)
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Cenário 2: implantação dissociada das linhas de trem metropolitano

Nesse cenário, busca-se simular o impacto da implantação dissociada das linhas propostas de trens metropolitanos, de modo 

que possa ser avaliada a influência da implantação isolada destas linhas no montante de demanda captada por cada uma 

delas. Para cada linha são apresentados os montantes alcançados de demanda e receita, bem como os perfis de embarque e 

desembarque de passageiros nas estações, por sentido de percurso, e os carregamentos ao longo deste. 

• Implantação da Linha A

Marco temporal Demanda (pass.) Receita (R$)

Pico da manhã 9.709 44.827

Dia útil típico 58.011 267.846

Média anual 17.055.287 78.746.865

Tabela 94 – Volumes de demanda e de receita da Linha A no Cenário 2
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Gráfico 41 – Cenário 2: perfil de embarques e desembarques na Linha A, por estação, e carregamento dos passageiros, no 
sentido de Nova Lima para Betim (pico da manhã)
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Gráfico 42 – Cenário 2: perfil de embarques e desembarques na Linha A, por estação, e carregamento dos passageiros, no 
sentido de Betim para Nova Lima (pico da manhã)mplantação da Linha B
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• Implantação da Linha B

Marco temporal Demanda (pass.) Receita (R$)

Pico da manhã 1.292 7.545

Dia útil típico 7.718 45.084

Média anual 2.269.027 13.254.622

Tabela 95 – Volumes de demanda e de receita da Linha B no Cenário 2
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Gráfico 43 – Cenário 2: perfil de embarques e desembarques na Linha B, por estação, e carregamento dos passageiros, no 
sentido do Horto para Nova Lima (pico da manhã)
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Gráfico 44 – Cenário 2: perfil de embarques e desembarques na Linha B, por estação, e carregamento dos passageiros, no 
sentido de Nova Lima para o Horto (pico da manhã)
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• Implantação da Linha C

Marco temporal Demanda (pass.) Receita (R$)

Pico da manhã 2.408 14.295

Dia útil típico 14.389 85.413

Média anual 4.230.410 25.111.520

Tabela 96 – Volumes de demanda e de receita da Linha C no Cenário 2
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Gráfico 45 – Cenário 2: perfil de embarques e desembarques na Linha C, por estação, e carregamento dos passageiros, no 
sentido de São Gabriel para Pedro Leopoldo (pico da manhã)
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Gráfico 46 – Cenário 2: perfil de embarques e desembarques na Linha C, por estação, e carregamento dos passageiros, no 
sentido de Pedro Leopoldo para São Gabriel (pico da manhã)
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5.1.3.3 Comparação dos resultados entre cenários

Comparando os resultados apresentados nos cenários 1 e 2 com aqueles do cenário base, observa-se que não houve alte-

rações significativas na demanda em nenhuma situação. Conclui-se, portanto, que qualquer uma das três linhas em análise 

pode ser implantada separadamente, sem impacto expressivo no volume de passageiros que ela irá captar.

Por outro lado, observou-se também que, em todos os cenários de implantação das linhas metropolitanas A, B e C, há con-

comitante aumento do volume de passageiros transportados nas Linhas 1 e 2 do Metrô-BH. No cenário base, por exemplo, 

constatou-se um acréscimo da ordem de 20% na demanda diária da Linha 1, em comparação com a média de passageiros 

registrada em 2019, além do aumento de 7% na demanda diária da Linha 2, em relação aos resultados do último estudo 

acerca desta projetada linha do Metrô-BH.
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Gráfico 47 – Volumes de passageiros embarcados em estações da Linha A, no pico manhã, por cenário de avaliação
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Gráfico 48 – Volumes de passageiros embarcados em estações da Linha B, no pico manhã, por cenário de avaliação
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Gráfico 49 – Volumes de passageiros embarcados em estações da Linha C, no pico manhã, por cenário de avaliação
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5.1.3.4 Propostas alternativas: descrição e resultados

Buscando verificar o potencial de alcance de resultados superiores em termos de geração de demanda e receita, foram 

avaliadas cinco implantações alternativas de linhas metropolitanas de transporte coletivo sobre trilhos na RMBH, sendo três 

propostas alternativas ao traçado e operação da Linha A, uma proposta alternativa ao traçado da linha C e uma proposta de 

tarifa a R$8,45 para linhas de trens. Cabe ressaltar que não foram propostas alternativas de itinerário e operação para a Linha 

B. Para esse serviço não se identificou, de avanço, vantagens na redução do itinerário (dado que cerca de 40% da demanda da 

linha original realizam o trajeto entre Nova Lima e Raposos até a outra ponta da linha - estação Horto) e nem em quaisquer 

outras medidas que visassem reduzir custos, mas que acarretariam em consequente redução de demanda (como desativação 

de estações intermediárias ou aumento dos intervalos de operação).

• Implantação da Linha A1

Nessa alternativa, considera-se a expansão da Linha 1 do Metrô-BH, do Eldorado até Bernardo Monteiro, além da implantação 

de sua planejada Linha 4, entre Bernardo Monteiro e Betim. Com isso, pode-se reduzir o itinerário inicialmente proposto para 

a Linha A, que passa a operar apenas entre o Eldorado e Nova Lima, passando pelo Barreiro e Ibirité e atendendo 14 estações. 

Sua extensão será de aproximadamente 28 quilômetros, como mostrado na Figura 66. 
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F igura 66 – Representação do itinerário da linha metropolitana A1 e das extensões planejadas do Metrô-BH nos municípios de Contagem e Betim
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Os resultados da avaliação da Linha A1, em termos de demanda e receita, para o pico da manhã, por dia útil e por ano, são 

apresentados a seguir. Com o itinerário reduzido em cerca de 50% em relação à Linha A do cenário base, observa-se que a 

receita também reduz consideravelmente, em torno de 62%. 

Marco temporal Demanda (pass.) Receita (R$)

Pico da manhã 5.136 28.969

Dia útil típico 30.691 147.775

Média anual 9.023.154 43.445.885

Tabela 97 – Volumes de demanda e de receita da Linha A1 (Eldorado / Nova Lima)

Apesar de essa linha apresentar custos de implantação e operação reduzidos, em relação a Linha A do cenário base, seu 

funcionamento depende da expansão da Linha 1 do Metrô-BH e implantação da Linha 4, projetos que não tem previsão or-

çamentária. 

• Implantação da Linha A2

Nessa alternativa é eliminada grande parte do itinerário original da Linha A, com a operação do trem metropolitano se res-

tringindo ao trecho entre Betim e o Barreiro. Assim, o itinerário da linha alternativa A2 tem extensão total de 22 quilômetros 

e irá atender 11 estações, distribuídas entre os municípios de Betim, Contagem e Belo Horizonte. A Figura 67 – Representação 

do itinerário da linha metropolitana A2 mostra graficamente o itinerário proposto para a Linha A2, assim como outros serviços 

considerados nesta avaliação.
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Fi gura 67 – Representação do itinerário da linha metropolitana A2
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Os resultados da avaliação da Linha A2 são apresentados a seguir, para o pico da manhã, por dia útil e por ano. Observa-se 

que, com uma redução ainda maior de itinerário, em relação à Linha A do cenário base, a Linha A2 apresentou uma receita, 

aproximadamente, 68% menor.

Marco temporal Demanda (pass.) Receita (R$)

Pico da manhã 6.043 28.230

Dia útil típico 36.108 144.005

Média anual 10.615.752 42.337.528

Tabela 98 – Volumes de demanda e de receita da Linha A2 (Betim / Barreiro)

Contudo, em função da redução do itinerário da Linha A original, esse cenário alternativo apresenta diminuição dos custos de 

implantação e operação em relação ao cenário base. Além disso, a operacionalização da Linha A2 independe da introdução 

de outros serviços ou expansão da Linha 1 do Metrô-BH.

• Implantação das Linhas A3a e A3b (com operação em carrossel)

Nessa alternativa, a Linha A, antes proposta, se desdobra em duas outras, que irão operar em carrossel. Intituladas Linha A3a 

e Linha A3b, seus itinerários são representados na Figura 68. A Linha A3a circula entre Betim e o Eldorado, em um percurso 

de 24 quilômetros, com atendimento a sete estações, enquanto a Linha A3b percorre cerca de 52 quilômetros entre Betim e 

Nova Lima (estação Alameda da Serra), servindo a 20 estações. 
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Figura 68 – Representação dos itinerários das linhas metropolitanas A3a e A3b
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Os resultados da avaliação conjunta das linhas A3a e A3b são apresentados a seguir, para o pico da manhã, por dia útil e por 

ano. Observa-se que houve um aumento da receita de, aproximadamente, 11% em relação à Linha A do cenário base.

Marco temporal
Demanda 

A3a (pass.)
Demanda 

A3b (pass.)
Receita A3a                    

(R$)
Receita A3b                    

(R$)

Pico da manhã 2.305 7.441 10.630 34.317

Dia útil típico 13.774 44.465 63.524 112.825

Média anual 4.049.556 13.072.710 18.676.117 60.289.936

Tabela 99 – Volumes de demanda e de receita das Linhas A3a (Betim / Eldorado) e A3b (Betim / Nova Lima) 

Essa alternativa se propôs a preservar o atendimento original da Linha A, com distribuição das viagens entre dois serviços 

previstos para operar em carrossel. Dessa forma, preservou-se a ordem de grandeza de demanda e receita no cenário, com 

redução da produção quilométrica diária, devido ao trajeto reduzido da Linha A3a, com extensão 53% menor do que a do 

serviço A3b.

• Implantação da Linha C1

Essa alternativa corresponde à eliminação de grande extensão do itinerário original da Linha C. Assim, a proposta da alterna-

tiva C1 se restringe ao trecho ferroviário entre a estação intermodal de São Gabriel, em Belo Horizonte, e a cidade de Santa 

Luzia, com extensão da ordem de 17 quilômetros e atendimento a seis estações ao longo do percurso. A figura seguinte ilustra 

o itinerário proposto para a Linha C1.
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Figura 69 – Representação do itinerário da linha metropolitana C1
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Os resultados da avaliação da Linha C1 são apresentados na Tabela 100, para o 

pico da manhã, por dia útil e por ano.

Marco temporal Demanda (pass.) Receita (R$)

Pico da manhã 1.602 9.650

Dia útil típico 9.569 56.765

Média anual 2.813.407 16.689.036

Tabela 100 – Volumes de demanda e de receita da Linha C1 (São  
Gabriel / Santa Luzia)

• Operação das linhas propostas com adequação tarifária para 
R$ 8,45

Nessa alternativa, as três linhas de trens metropolitanos voltam a ser avaliadas 

no cenário Base, modificado, porém, com a adequação da tarifa de referência, 

que passa a ser de R$ 8,45, em qualquer uma delas. A adequação tarifária 

considerada se justifica pela maior semelhança das linhas propostas de trens 

metropolitanos, no tocante ao perfil da demanda e condições operacionais, com 

as linhas de transporte coletivo por ônibus cujas tarifas são da ordem de R$ 8,45. 

Pico da manhã: 06h00 às 07h59

Linha de trem Demanda (pass.) Receita (R$)

Linha A 9.394 52.654

Linha A1 4.950 28.970

Linha A2 5.824 28.230

Linha A3 9.394 48.315

Linha B 1.298 8.886

Linha C 2.426 16.855

Linha C1 1.543 11.128

Total   13.118   78.395

Dia útil típico

Linha de trem Demanda (pass.) Receita (R$)

Linha A 56.128 314.606

Linha A1 29.578 173.092

Linha A2 34.799 168.676

Linha A3 56.128 288.681

Linha B 7.757 53.093

Linha C 14.494 100.706

Linha C1 9.222 66.490

Total   78.379   468.405

Média anual

Linha de trem Demanda (pass.) Receita(R$)

Linha A 16.501.632 92.494.188

Linha A1 8.696.139 50.889.143

Linha A2 10.231.019 49.590.900

Linha A3 16.501.726 92.494.187

Linha B 2.280.607 15.609.291

Linha C 4.261.145 29.607.481

Linha C1 2.711.444 19.548.244

Total 23.043.384   137.710.960

Tabela 101 – Volumes de demanda e de receita das linhas de trem 
metropolitano no Cenário Base, com adequação tarifária para R$ 8,45
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Os resultados da avaliação conjunta das linhas A, B e C no cenário Base Modifica-

do são apresentados na Tabela 102, para o pico da manhã, por dia útil e por ano. 

Na tabela seguinte, são registrados os carregamentos máximos de cada uma 

destas linhas, em volumes de passageiros na hora de pico da manhã, no sentido 

mais carregado do percurso. Esses valores são de fundamental relevância para a 

especificação dos serviços.

Linha
Carregamento  

máximo (pass./h)
Sentido do fluxo

Linha A 4.136 Betim – Nova Lima

Linha B 682 Nova Lima – Horto

Linha C 1.480 Pedro Leopoldo – São Gabriel

Tabela 102 – Carregamento máximo das linhas propostas de trens 
metropolitanos na hora de pico da manhã

5.1.3.5 Pré-dimensionamento das composições de trens 
metropolitanos

Previstas as demandas, pode-se passar às etapas de pré-dimensionamento das 

composições dos trens metropolitanos de passageiros propostos. Para tanto, as 

seguintes premissas são consideradas:

• Número de dias de operação no ano: 294;

• Horas de operação das linhas por dia: 17;

• Fator de expansão Pico Manhã (2hrs) para o dia: 5,97.

Partindo destas premissas, o processo de pré-dimensionamento das composi-

ções dos trens metropolitanos tem por referência a demanda de transporte no 

trecho mais carregado da linha, também chamado “trecho crítico”. A tabela, a 

seguir, apresenta os dados operacionais determinados por proposta.

Extensão (km)
Total de  
estações

Tempo de ciclo (horas)

Linha A 52 20 2,41

Linha A1 28 14 1,28

Linha A2 22 11 1,40

Linha A3 24 (A3a) e 52 (A3b) 20 1,12 (A3a) e 2,41 (A3b)

Linha B 36 9 1,34

Linha C 49 9 1,86

Linha C1 17 6 0,64

Tabela 103 - Parâmetros para especificações da oferta dos trens 
metropolitanos propostos

Capacidade 
do Trem  

(Passageiros)

Número de 
Carros / 

Trem

Headway 
adotado

Nº Trens / 
hora /  
sentido  

(adotado)

Número de 
trens em 

operação (No 
Pico Manhã)

Linha A 720 4,00 10,45 5,74 14

Linha A1 720 4,00 23,55 2,55 4

Linha A2 720 4,00 13,17 4,56 7

Linha A3 720 4,00 20,89 2,87 11

Linha B 360 2,00 31,65 1,90 3

Linha C 360 2,00 14,60 4,11 8

Linha C1 360 2,00 21,20 2,83 2

Tabela 104 - Pré-dimensionamento das propostas de trens metropolitanos
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5.2 Análise de pré-viabilidade econômico-
financeira dos trens de passageiros

5.2.1 Considerações preliminares
No que tange aos serviços de transporte de passageiros, o objetivo inicial do 

PEF Minas é o de analisar as características e condições prévias necessárias 

para viabilização das propostas, organizadas nas três categorias distintas de 

serviços, para apoiar a definição de políticas de transporte no Estado e a toma-

da de decisão na aplicação de recursos em projetos ferroviários.

Tendo em vista a escassez de recursos disponíveis para investir em diversos 

projetos ao mesmo tempo e procurando manter as propostas estudadas, 

mesmo que de forma latente, o foco da análise de pré-viabilidade foi o 

de não eliminar de antemão qualquer destas propostas. Assim, a partir de 

estimativa preliminar, embora abrangente e consistente, dos investimentos 

(Capex) e dos custos de operação (Opex), busca-se identificar as propostas 

que se sustentam com o menor investimento público e, ao mesmo tempo, 

atraiam o interesse de potenciais operadores privados.

Considerando a dificuldade de projeções de demanda futuras, que se ado-

tadas as tendências atuais, foram fortemente impactadas pela pandemia 

da COVID-19, poderiam indicar redução gradual de passageiros, e sabendo 

também que o atual quadro de queda na demanda dos serviços públicos 

de transporte não deve se manter por muito tempo, mas sem uma previsão 

concreta de reversão desta situação, optou-se por realizar as estimativas de 

Capex e de Opex para o primeiro ano de operação, identificando-se, desse 

modo, os níveis de cobertura dos investimentos e dos custos pelas receitas 

operacionais estimadas.

Identificadas as tendências de autofinanciamento de cada proposta em nível 

de plano estratégico, será possível, para aquelas que se mostram com maior 

sustentabilidade econômico-financeira, avançar para uma fase de avaliação 

completa em nível de projeto, sem, contudo, descartar as propostas que 

apresentam potencial de captação de demanda menos significativo. Estas 

se manterão no PEF Minas, possibilitando reavaliações posteriores, em con-

junturas diversas, que serão possíveis pelas funcionalidades que esse instru-

mento de planejamento proporcionará.

As estruturas detalhadas dos investimentos (Capex) e dos custos de operação 

(Opex) consideradas na análise de pré-viabilidade são apresentadas nos itens 

subsequentes e os procedimentos de cálculo, juntamente com as premissas ado-

tadas, constam do Anexo B. Destaca-se que, durante a fase de pesquisas de 

preços dos insumos, que compõem a estrutura dos investimentos e dos custos, 

identificou-se a possibilidade de utilização de Material Rodante do tipo VLT, fa-

bricado no Brasil, mais leve que o equipamento tradicional utilizado em trens de 

passageiros. Diante disso, as análises de Capex e de Opex das propostas avalia-

das levam em conta duas alternativas de composição dos trens:

• Tradicional: com valores dos investimentos e de custos de operação 

baseados em equipamentos distintos segundo a categoria de serviço:

• Turística: Trem a vapor (“Maria Fumaça”) e a Diesel, reutilizados e 

obtidos em doação;

• Regional: locomotivas e carros similares aos do trem de passageiros 

da EFVM;

• Metropolitana: similar aos carros utilizados nos estudos da Linha 2 

do Metrô-BH;
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• VLT Nacional: com respectivos valores de aquisição e custos de ope-

ração baseados no modelo de VLT a diesel, informados pelo fabricante 

brasileiro.

5.2.2 Estimativa do CAPEX
Os elementos que compõem a base do cálculo dos valores de investimentos 

aqui apresentados foram estimados a partir das informações disponibilizadas em 

estudos de assessoramento técnico feitos à ANTT, na supervisão de obras realiza-

das em trechos concedidos, e em projetos e estudos já desenvolvidos por órgãos 

públicos (municipais ou estadual) para algumas das propostas que integram a 

carteira inicial do PEF Minas.

Basicamente, a estrutura do Capex, relativo aos elementos que compõem a in-

fraestrutura necessária para colocar em operação os serviços propostos de trens 

de passageiros, está organizada nas seguintes parcelas:

• Projetos de engenharia: elementos e respectivas quantidades para a 

construção da via, das instalações, em conformidade com os equipa-

mentos necessários, para cada uma das propostas;

• Infraestrutura da via férrea: constituída por (i) infraestrutura, composta pelo 

conjunto das obras civis necessárias à construção do leito sobre o qual se 

assentam a plataforma e a via propriamente dita, incluindo as obras de arte 

correntes (sarjetas, valetas, drenos) e especiais (pontes, viadutos, túneis, 

linhas de energia e comunicação) e de terraplenagem (cortes e aterros); 

e (ii) superestrutura (denominada nas tabelas de dados apenas como via 

permanente), composta pela via permanente com seus desvios (lastro, dor-

mentes e trilhos) e pela plataforma (superfície superior da infraestrutura, 

função da bitola da via);

• Material rodante: locomotivas e vagões de passageiros (“carros”);

• Instalações e equipamentos: estações e pátios;

• Sistemas: sinalizações e passagens em nível;

• Invasões: remoção ou, se for o caso, desapropriações de ocupações irre-

gulares da faixa de domínio das linhas férreas.

Sob a ótica da infraestrutura viária, foi adotada a premissa de compartilha-

mento do uso da via com a respectiva concessionária, quando há operações 

de carga no trecho. Nestes casos, não foram considerados valores de investi-

mentos em infraestrutura, mas sim uma parcela mensal, incluída nos custos 

operacionais (Opex), a ser paga pelo operador do transporte de passageiros 

à concessionária, a título de manutenção da via, sob a rubrica do “Direito de 

Passagem”.

Vale lembrar que, os estudos de pré-viabilidade visam identificar, em um pri-

meiro estágio, as propostas que apresentam tendência de sustentabilidade 

econômico-financeira, que contemple, pelo menos, a cobertura dos custos de 

operação. Estas propostas, contudo, deverão passar para as fases seguintes 

de projetos básicos e executivos de engenharia, para uma avaliação mais 

acurada, em que se analisarão, à luz das obrigações estabelecidas nos ter-

mos de renovação das concessões de carga, os valores dos investimentos 

necessários à adequação das vias para a operação compartilhada de carga e 

de passageiros, tendo em vista que são maiores os requisitos de segurança 

da operação de passageiros em relação à carga, e, portanto, os investimen-

tos adicionais deverão compor os estudos de viabilidade definitivos.

Todos os trechos de Via Permanente foram categorizados por classes indica-

tivas do seu atual estado de conservação, quais sejam:

• Classe 1: a via está em bom estado de conservação, cabendo somente 

uma manutenção;
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• Classe 2: a via necessita de melhorias para reabilitação da infraestrutura;

• Classe 3: a via encontra-se em estado de degradação e requer esforço 

de reconstrução ou, então, o transporte de cargas é intensivo e a ope-

ração compartilhada representa prejuízo para ambos os serviços (carga 

e passageiros), indicando a necessidade de duplicação do trecho (com 

segregações de usos).

Quanto ao Material Rodante, suas quantidades e especificações foram de-

terminadas em função dos estudos de demanda, adequadas a cada um dos 

trechos, de acordo com as características e preços fornecidos por operadores 

dos serviços de trens de passageiros no país e ou por fabricantes desse ma-

terial.

Tendo em vista que cada componente da estrutura de custos possui caracte-

rísticas e especificações próprias, apresenta-se, na sequência, as premissas 

adotadas para cada um deles.

5.2.2.1 Projetos de Engenharia

Por se tratar de um estudo preliminar de viabilidade, prevendo-se a possível 

evolução do estudo de cada proposta para o nível detalhado de projeto execu-

tivo, os gastos com o seu desenvolvimento serão de fundamental importância 

para refinar a estruturação, as quantidades e os valores do Capex. Em geral, os 

custos de execução de projetos, em relação ao valor total de um empreendi-

mento, podem variar entre 3% e 8%. Para efeito do estudo de pré-viabilidade, 

adotou-se o patamar de 5% sobre o valor do investimento de cada linha.

5.2.2.2 Infraestrutura Viária

Para avaliação da infraestrutura viária, os trechos foram classificados e precifica-

dos em três categorias, segundo seu estado de conservação. Além da via perma-

nente em si, inclui-se nesta parcela do Capex os desvios ferroviários, trechos de 

via adjacentes à linha principal, destinados às ultrapassagens de trens, na altura 

das estações, já que eles circularão em vias singelas.

Os quantitativos de extensão dos trechos e das obras civis, necessárias tanto à 

recuperação quanto à construção das vias e dos desvios, foram determinados a 

partir de levantamentos prévios, caso a caso, identificando o nível de interven-

ção necessário para a adequação à operação de trens de passageiros, aos quais 

foi associado um custo por quilômetro.

No que tange às obras de artes especiais (OAE), foram considerados somente os 

custos de manutenção, que foram incorporados aos custos da via permanente. 

No entanto, é importante que os futuros projetos de engenharia aprofundem na 

avaliação das estruturas das OAE de forma a identificar a necessidade de recupe-

ração estrutural ou mesmo de sua substituição.

Ressalta-se que os valores calculados para este tópico contemplaram somente 

os trechos que se enquadram nas seguintes condições:

• construção de linha nova (greenfield);

• duplicação, nos casos de saturação ou incompatibilidade de operação con-

junta com a de cargas; e 

• recuperação em trechos devolvidos à União.

Quanto aos demais trechos, incluindo as OAE, os sistemas de sinalização e as de-

sapropriações, estes permanecem sob responsabilidade das concessionárias do 

transporte de carga. Para fazer jus às despesas com manutenção e recuperação 

da via e da faixa de domínio, esses operadores logísticos serão ressarcidos pelos 
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operadores dos trens de passageiros, com o pagamento do Direito de Passagem, 

que, no cálculo dos gastos de cada categoria de transporte de passageiros, foi 

considerado como custeio.

Para o caso de linhas metropolitanas, os valores de custo por quilômetro abran-

gem a implantação de túneis, viadutos ferroviários e rodoviários, transposições 

ferroviárias, obras nas faixas de domínio, passarelas e outras obras necessárias 

ao longo da via. Nas linhas turísticas e regionais, para as situações em que há 

disponibilidade de Via Permanente, partiu-se da premissa de que a faixa de 

domínio encontra-se pronta para uso ou reabilitação do trecho. Nestes casos, o 

custo por quilômetro representa o montante para reabilitação da linha, incluindo 

a troca de trilhos, dormentes, lastro e acessórios, uma vez que deverão ser refor-

madas na totalidade de seus trechos.

5.2.2.3 Material Rodante

Os investimentos previstos neste item foram baseados no dimensionamento 

da frota decorrente dos estudos de demanda, que indicaram a quantidade de 

composições necessária a cada uma das propostas com suas respectivas carac-

terísticas. O dimensionamento final da frota levou em conta, ainda, para cada 

proposta, a disponibilidade de 10% de unidades de reserva, considerando como 

unidade as locomotivas, para o equipamento tradicional, e os carros, para o VLT 

Nacional. Os valores unitários considerados são preços de mercados referentes 

às aquisições mais recentes de equipamentos de trens de passageiros similares 

a cada categoria, atualizados para agosto de 2020.

É aconselhável que, quando do detalhamento destes estudos, visando à im-

plantação das propostas, seja considerada a possibilidade de agrupamento de 

conjuntos de linhas/ramais que operam em vias contíguas, visando o comparti-

lhamento da reserva técnica dos trens.

No caso dos serviços turísticos, não foram considerados investimentos em Material 

Rodante, por ser este normalmente objeto de doação, seja por parte de concessio-

nárias de transporte de carga, havendo disponibilidade de locomotivas e vagões para 

doação, seja por entidades do Governo Federal, como se observa nas operações de 

serviços similares em funcionamento. Portanto, a viabilidade das propostas depende 

da doação do Material Rodante. Ressalta-se ainda que, sendo as locomotivas e os 

vagões de passageiros geralmente materiais em desuso, eles precisam ser reabilita-

dos para atender ao fim a que se destinam. Assim, os valores estimados para esse 

item consideram apenas uma verba para reabilitação e um valor adicional referente 

ao transporte de locomotiva e ou vagões do local em que se encontram até aquele 

onde serão operados, cujas referências foram obtidas junto aos operadores de ser-

viços similares.

No caso das propostas de transporte regional de passageiros, à exceção da RP 

17 - João Monlevade/ Governador Valadares, que, por ser uma complementação 

do serviço atualmente prestado pela EFVM e por questão de economia de escala, 

não comporta equipamentos distintos dos atuais, foram analisadas alternativas 

de uso tanto do Material Rodante Tradicional quanto do VLT Nacional, visando à 

comparação de custos e identificação do tipo de composição mais adequado a 

cada caso.

As linhas metropolitanas tiveram seus investimentos previstos com base na 

quantidade máxima de passageiros, no sentido mais carregado do período de 

pico da manhã. No caso de opção pelo VLT Nacional, considerou-se a compo-

sição de 4 carros, para Linha A, e de 2 carros, para as Linhas B e C, com carros 

motores, dotados de cabines, em cada extremidade do trem. A capacidade é de 

180 passageiros por carro, com um nível de conforto de 6 passageiros por metro 

quadrado. Os valores das composições correspondem aos preços de mercado, 

conforme informação do fabricante.
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5.2.2.4 Instalações e Equipamentos

A situação das instalações de estações e pátios é específica para cada caso. Para os 

serviços turísticos, identificou-se que, nas propostas em que a infraestrutura viária 

está minimamente preservada, a maior parte das estações se mantém, embora 

requeiram alguma readequação para a finalidade turística e cultural. Já no caso dos 

pátios, a situação se inverte, sendo poucos os casos em que se pode compartilhar 

pátios de linhas turísticas próximas em operação ou mesmo dos serviços de car-

gas. Em função de cada caso, foi utilizado um valor por metro quadrado (m2) para 

reforma e, caso a estrutura esteja comprometida ou seja inexistente, um valor 

específico para construção nova.

Para as propostas de transporte regional e metropolitano, os levantamentos in-

dicaram que, na maioria dos casos, as estações existem, mas encontram-se em 

diferentes estados de conservação. Assim, foram definidos níveis representativos 

do estado de preservação destas estruturas, cujas intervenções podem variar de 

90% a 20%, daquelas em bom estado às mais desgastadas, com valores por 

metro quadrado (m²) variando entre R$ 7.000,00 e R$ 1.400,00, para as mais 

conservadas.

Com relação aos pátios, as premissas estabelecidas para os serviços regionais 

intercidades diferem das previstas para os metropolitanos. Para os primeiros, foi 

considerada a premissa de que os serviços que circularão em vias sob concessão 

deverão compartilhar o pátio dos serviços de carga, sendo necessária a constru-

ção deste tipo de instalação para as demais linhas.

Quanto ao transporte metropolitano, dada a maior frequência de viagens e, também, 

a quantidade de carros, a manutenção exige mais requisitos, havendo a necessidade 

de organizar áreas distintas para estacionamento, limpeza e oficinas de manutenção 

mecânica e dos componentes elétricos e eletrônicos. Assim, tanto para o pátio quan-

to para oficina, determinou-se uma unidade em cada linha e foram estimadas as 

suas áreas, baseado na quantidade de Material Rodante operante nas linhas. Essas 

áreas foram multiplicadas por valores monetários de construção (por m2), adotados 

em projetos semelhantes mais recentes, respectivamente R$ 1.000,00/ m2 para os 

pátios e R$ 1.200,00/ m2 para as oficinas.

Como nesta fase dos estudos as dimensões das oficinas ainda não foram defini-

das precisamente, esse item foi calculado a partir de uma referência padrão, em 

função do número de trens usados em cada linha: para a Linha A, estimou-se 

um tamanho médio de 90.000 m², e para as linhas B e C, um padrão menor de 

60.000 m². Para o sistema de sinalização das oficinas (CBTC) foi considerado um 

valor fixo em função de suas áreas. Além disso, foram considerados os seguintes 

equipamentos de oficina:

• Máquina de Lavar Automática de Trens

• Colunas de Levantamento Sincronizadas

• Torno de Rodeiros

• Elevador de Truques

• Veículos para Transbordo de Truques

• Pontes Rolantes

• Outros Equipamentos Específicos

Também levou-se em conta que será necessária a aquisição de veículos leves, 

para as equipes de manutenção e de operação, do tipo utilitários e automóveis, 

orçados a preços médios do mercado veículos automotores.

5.2.2.5 Sistemas

Neste quesito, como as operações de transporte turístico e regional são mais sim-

ples, são adotados dois tipos de sinalização, adequados à segurança nas interse-

ções com vias de trânsito de automóveis e de pedestres, com ou sem cancela, de-
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pendendo da densidade do tráfego – nos centros urbanos, sinalização com cancela, 

e, fora deles, somente a sinalização com placas regulamentares.

No transporte metropolitano, como seu funcionamento depende de padrões de 

segurança específicos, são considerados os seguintes sistemas de controle e de 

apoio à operação das linhas:

• Sistema de Sinalização: compreende uma proteção automática do trem 

(ATP), para controle da velocidade máxima, o controle da posição correta e 

o travamento dos aparelhos de via (IXL) e um sistema de controle das parti-

das, dos itinerários e de acompanhamento dos trens nas telas do CCO (ATS);

• Sistema de Comunicação: composto por um sistema de rádio e um sistema 

de câmeras, com 10 câmeras por estação (CCTV);

• Sistema de Bilhetagem: composto por um sistema central localizado no CCO, 

guichês de vendas (PV) e máquinas de venda automática (MVA), e, em cada 

estação, portas de controle.

Além de um sistema de sinalização mais robusto, o transporte metropolitano re-

quer o uso de um sistema de energia elétrica, para as instalações, e um sistema 

de gestão. Deste modo, estabeleceu-se que cada estação terá sua alimentação 

própria para energia elétrica, além de um gerador de eletricidade para prover 

o fornecimento de energia em casos de emergência, estimado o custo de R$ 

40.000,00 por gerador. Da mesma forma, previu-se um sistema de gestão admi-

nistrativa completo para Linha A, e um percentual deste sistema, proporcional à 

mão de obra, para as Linhas B (20%) e para Linha C (50%).

5.2.2.6 Invasões da faixa de domínio

É necessário também estimar os recursos necessários para fazer remoções, de-

molições, ou mesmo desapropriações, em locais em que se identificaram in-

vasões da faixa de domínio. Os quantitativos de área invadida foram obtidos 

na etapa de levantamento de dados, junto às concessionárias do transporte de 

cargas e em imagens de satélite, estando estes associados a um valor por metro 

quadrado (m2), partindo da premissa  de que essas áreas invadidas se encon-

tram em áreas urbanas adensadas.

No caso das propostas regionais e turísticas que usam linhas compartilhadas com 

o transporte de carga, esse custo não foi considerado, mas é compensado no 

valor a pagar pelo Direito de Passagem.

5.2.2.7 Resumo dos Investimentos

Neste item são descritas as características e premissas que distinguem cada 

uma das três categorias de propostas de trens de passageiros, sendo também 

apresentados os resultados de cada uma das parcelas que conformam a estru-

tura de custos do investimento  (Capex) necessário para a implantação de cada 

proposta.

Transporte Turístico

A premissa básica que norteou o cálculo do Capex desta categoria está relacio-

nada com o uso e as condições da via por onde deve circular cada um dos trens 

propostos, quais sejam:

• há operação de cargas e a via é mantida pela respectiva concessionária: 

caso das propostas TUR 57 e TUR 58, que se enquadram na Classe 1, de 

investimentos;



383

• na segunda categoria de investimentos, que se enquadram na Classe 2, há duas situações relativas às condições da via: 

(i) a operação de cargas foi encerrada e a linha devolvida à União, caso da proposta TUR 59 (na parcela, que contém 

ainda alguma infraestrutura) e (ii) não há operação de carga, mas o trecho encontra-se ainda sob a responsabilidade da 

concessionária, caso das propostas TUR 50, TUR 54 e TUR 61 – em ambos os casos, há sinais de degradação em parte da 

infraestrutura, que precisará ser revitalizada;

• não há mais infraestrutura instalada e a faixa de domínio é quase inexistente, caso em que será preciso a reconstrução da 

via (considerada Greenfield): propostas TUR 52, TUR 56 e TUR 59 (na parcela, em que não resta infraestrutura), que se en-

quadram na Classe 3, de investimentos – embora a proposta da TUR 60 utilize infraestrutura que ainda se encontra sob a 

responsabilidade da concessionária, dado o nível de degradação da via, esta proposta foi incluída na categoria Greenfield.

Importa ressaltar ainda que as análises de pré-viabilidade foram conduzidas de forma a avaliar as propostas de cada ramal iso-

ladamente. Contudo, ao mesmo tempo em que se delineavam os primeiros resultados, foram sendo incorporadas considerações 

procurando integrar as propostas estudadas com a infraestrutura da rede ferroviária existente, especialmente nos serviços turís-

ticos em operação em parte do trecho viário ou no prolongamento das linhas objeto do estudo.

Neste sentido, visando aumentar a sinergia entre propostas que se enquadraram nesta situação, as seguintes considerações 

foram incorporadas nas análises de pré-viabilidade:

• proposta TUR 50: levando em conta que o trecho da via que será utilizada por este trem é superposto ao da TUR 54 (Cataguases / 

Além Paraíba / Três Rios), foi considerada , então, mais uma alternativa a partir do compartilhamento do Material Rodante e dos 

custos de manutenção da via e de mão de obra administrativa e operacional com a TUR 54, restando, como custo próprio da TUR 

50b, os gastos com conservação, manutenção e mão de obra próprios das viagens exclusivas deste serviço;

• proposta TUR 59: tendo em vista que, no prolongamento do trajeto desta proposta já se encontra em operação um serviço 

de trens turísticos, o Trem da Mantiqueira (entre Passa Quatro e Coronel Fulgêncio), foi considerada uma alternativa dita 

7B, que pressupõe uma operação conjunta, como um serviço único, compartilhando Material Rodante e os custos de mão 

de obra administrativa e operacional, restando, pois, como custo próprio da TUR 59, apenas a conservação, manutenção 

e mão de obra das estações localizadas no trecho a ser reconstruído entre São Sebastião do Rio Verde e Passa Quatro.

Os resultados das análises preliminares de cada uma das propostas de trens turísticos constam da Tabela 105, que mostra 

os valores de cada item de custo e suas respectivas parcelas de participação no Capex. Os resultados relativos às propostas 

alternativas 1b e 7b, comparados com os das respectivas propostas originais, são apresentados na Tabela 106.
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Valores em R$ (Ano 2020)

TURÍSTICAS
1

TUR 50

2

TUR 52

3

TUR 54

4

TUR 56

5

TUR 57

6

TUR 58

7

TUR 59

8

TUR 60

9

TUR 61

Origem / 

Destino

ALÉM PARAÍBA 

(Porto Novo) / 

(Simplício)

CAPARAÓ /  

ESPERA FELIZ

CATAGUASES / 

ALÉM PARAÍBA / 

TRÊS RIOS

JACUTINGA  

(Sapucaí) / 

(Mons. Dutra)

PERDÕES / 

LAVRAS / 

CARRANCAS

POÇOS DE CALDAS/ 

ÁGUAS DA PRATA

SÃO SEBASTIÃO 

DO RIO VERDE / 

PASSA QUATRO

VIÇOSA / CAJURI

LAVRAS / TRÊS 

CORAÇÕES / 

VARGINHA

 CAPEX 100% 28.396.914 100% 49.678.608 100% 193.287.423 100% 39.842.544 100% 15.391.425 100% 10.199.356 100% 53.009.922 100% 42.970.872 100% 112.459.116 

 Projeto 5% 1.352.234 5% 2.365.648 5% 9.204.163 5% 1.897.264 5% 732.925 5% 485.684 5% 2.524.282 5% 2.046.232 5% 5.355.196 

 Via Perma-
nente 

28% 8.015.240 64% 31.784.480 53% 101.833.320 61% 24.138.800 0% -   0% -   66% 35.009.160 52% 22.336.160 67% 75.830.940 

Locomotivas 7% 2.000.000 4% 2.000.000 3% 5.240.500 5% 2.000.000 20% 3.144.300 39% 4.000.000 8% 4.000.000 9% 4.000.000 5% 5.240.500 

Carros da 
Composição

2% 600.000 4% 1.800.000 5% 9.600.000 2% 600.000 23% 3.600.000 18% 1.800.000 3% 1.800.000 4% 1.800.000 6% 7.200.000 

Estações e 
Pátios

5% 1.500.000 7% 3.600.000 6% 11.650.000 6% 2.550.000 11% 1.750.000 7% 700.000 2% 1.050.000 17% 7.450.000 3% 3.150.000 

Sinalizações e 
Passagens de 

Nível
31% 8.700.000 13% 6.600.000 22% 42.900.000 18% 7.200.000 0% -   0% -   13% 6.900.000 9% 3.900.000 11% 12.000.000 

Desvios 13% 3.667.440 2% 1.222.480 2% 3.667.440 3% 1.222.480 40% 6.164.200 32% 3.213.672 2% 1.222.480 3% 1.222.480 1% 1.222.480 

Invasões 9% 2.562.000 1% 306.000 5% 9.192.000 1% 234.000 0% -   0% -   1% 504.000 1% 216.000 2% 2.460.000 

Tabela 105 - Resumo CAPEX – Trens Turísticos

       Valores em R$ (Ano 2020)

TURÍSTICAS
1

TUR 50
1b

TUR 50b
7

TUR 59
7b

TUR 59b

Origem / Destino
ALÉM PARAÍBA (Porto Novo) / 

(Simplício)
ALÉM PARAÍBA (Porto Novo) / 

(Simplício)
SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE / 

PASSA QUATRO
SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE / 

PASSA QUATRO

 CAPEX 100% 28.396.914 100% 5.950.812 100% 53.009.922 100% 46.919.922 

 Projeto 5% 1.352.234 5% 283.372 5% 2.524.282 5% 2.234.282 

 Via Permanente 28% 8.015.240 0% -   66% 35.009.160 75% 35.009.160 

Locomotivas 7% 2.000.000 34% 2.000.000 8% 4.000.000 0% -   

Carros da Composição 2% 600.000 0% - 3% 1.800.000 0% -   

Estações e Pátios 5% 1.500.000 0% -   2% 1.050.000 2% 1.050.000 

Sinalizações e Passagens de Nível 31% 8.700.000 0% -   13% 6.900.000 15% 6.900.000 

Desvios 13% 3.667.440 62% 3.667.440 2% 1.222.480 3% 1.222.480 

Invasões 9% 2.562.000 0% -   1% 504.000 1% 504.000 

Tabela 106 - Resumo CAPEX – Trens Turísticos - Comparação das Propostas Alternativas
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Transporte Regional

Os valores de investimentos aqui apresentados foram estimados a partir de informações disponibilizadas pelas concessionárias de 

ferrovias que operam linhas por onde devem circular os trens regionais de passageiros que são objeto do presente Plano, levando 

em conta o estado de conservação de cada trecho.

As citadas informações foram complementadas por levantamentos em estudos existentes e em observações das imagens de sa-

télite georreferenciadas, disponíveis na internet, as quais se sobrepõem ao traçado das linhas. Tais levantamentos e observações 

permitiram identificar o estado da via permanente e das estações, além de quantificar as obras de arte especiais (OAE) e as pas-

sagens de nível.

As estações foram avaliadas segundo seu estado de conservação. As condições destas foram enquadradas em oito níveis, rece-

bendo classificações em termos percentuais que variam de 100%, correspondente a uma estação existente em ótima condição, 

a 0%, para as estações que se encontram em ruínas. Excluindo a classe de 100%, que dispensa investimentos, às demais foram 

associados valores de gastos necessários, mensurados por metro quadrado (m²), variando de R$ 700,00, para as mais conserva-

das, até R$ 7.000,00, para as degradadas.

Considerando os investimentos em ativos fixos (infraestrutura viária, instalações e sistemas) e em material rodante, foram cal-

culados os montantes correspondentes aos itens que compõem o Capex das propostas analisadas. Os resultados preliminares 

para cada uma das propostas inicialmente apresentadas, utilizando o material rodante tradicional, constam da Tabela 107. As 

estimativas para as propostas alternativas, descritas no item 5.1.2.4 - Proposição de alternativas para otimização do desempe-

nho, podem ser comparadas com os valores das propostas originais na Tabela 108. O resumo dos investimentos, apresentados 

no item 5.2.4, juntamente com as receitas e os custos operacionais, contempla ainda a versão dos investimentos que adota 

como material rodante a alternativa do VLT Nacional.

Embora, sob a ótica da infraestrutura viária, tenha sido adotada a premissa de que não seriam estimados custos de investi-

mentos, havendo compartilhamento do uso da via com o operador logístico, considerou-se a inclusão no Capex de eventuais 

reparos exclusivos da operação de passageiros, com duplicações da via para atendimento a requisitos de segurança em 

relação à carga, seja para ajustes de bitola, seja para possibilitar manobras em trechos onde ocorrerá conflito das operações 

de passageiros com as de carga. Este é o caso das propostas RP 14-26, RP 14-26b, RP 22, RP 27, em que foram identificados 

investimentos para garantir a segurança da operação de passageiros, que não seriam feitos se a operação fosse exclusiva-

mente da carga.

Valores em R$ (Ano 2020)
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REGIONAIS 1
RP 12-33

2
RP 14-26

3
RP 15 

4
RP 17

5
RP 22 

6
RP 23 

7
RP 27 

8
RP 28

Origem / Destino
ARAGUARI / 

CAMPOS ALTOS
BELO HORIZONTE / 

JANAÚBA
BH / CONSELHEIRO 

LAFAIETE/ MARIANA
JOÃO MONLEVADE/ 
GOV. VALADARES

DIVINÓPOLIS / 
CORDISBURGO

DIVINÓPOLIS / 
LAVRAS

POÇOS DE CALDAS 
/ CAMPINAS (SP)

MARIANA / ALÉM 
PARAÍBA

 CAPEX 100% 80.394.188 100% 520.480.437 100% 703.997.133 100% 49.153.302 100% 514.169.814 100% 123.889.448 100% 211.537.354 100% 1.220.431.733 

 Projeto (% sobre 
total Capex) 

5% 3.828.295 5% 24.784.783 5% 33.523.673 5% 2.340.633 5% 24.484.277 5% 5.899.498 5% 10.073.207 5% 58.115.797 

 Via Permanente 0% -   66% 344.409.081 79% 555.097.892 0% -   70% 361.629.535 0% -   44% 93.936.978 83% 1.011.601.797 

Locomotivas 25% 19.885.098 4% 19.885.098 3% 19.885.098 40% 19.885.098 4% 19.885.098 16% 19.885.098 9% 19.885.098 2% 19.885.098 

Carros da Composição 39% 31.708.833 10% 51.002.382 4% 26.687.461 55% 26.927.571 8% 41.157.623 25% 31.552.973 24% 51.002.382 2% 22.062.059 

Estações e Pátios 10% 7.761.840 8% 40.278.880 6% 44.301.600 0% -   6% 32.527.600 35% 43.710.640 7% 14.153.220 5% 56.108.880 

Sinalizações e Pas-
sagens de Nível

0% -   0% -   0,4% 3.000.000 0% -   0% -   5% 5.700.000 0% -   2% 20.100.000 

Desvios 21% 17.210.122 8% 40.120.214 2% 15.498.409 0% -   7% 34.485.681 14% 17.141.240 11% 22.486.469 2% 29.274.772 

Invasões 0% -   0% -   1% 6.003.000 0% -   0% -   0% -   0% -   0,3% 3.283.331 

Tabela 107 - Resumo CAPEX – Trens Regionais

Valores em R$ (Ano 2020)

REGIONAIS
2

RP 14-26

2b

RP 14-26b

3

RP 15 

3b

RP 15b 

5

RP 22 

5c

RP 22b

Origem / Destino
BELO HORIZONTE / 

JANAÚBA

BELO HORIZONTE / 

JANAÚBA

BH / CONSELHEIRO 

LAFAIETE/ MARIANA
BH / OURO PRETO

DIVINÓPOLIS / 

CORDISBURGO

DIVINÓPOLIS / BELO 

HORIZONTE/ SETE LAGOAS

 CAPEX 100% 520.480.437 100% 475.714.667 100% 703.997.133 100% 600.158.828 100% 514.169.814 100% 505.954.400 

 Projeto (% sobre total Capex) 5% 24.784.783 5% 22.653.079 5% 33.523.673 5% 28.578.992 5% 24.484.277 5% 24.093.067 

 Via Permanente 66% 344.409.081 72% 344.409.081 79% 555.097.892 77% 459.648.360 70% 361.629.535 71% 361.629.535 

Locomotivas 4% 19.885.098 4% 19.885.098 3% 19.885.098 3% 19.885.098 4% 19.885.098 4% 19.885.098 

Carros da Composição 10% 51.002.382 7% 31.708.833 4% 26.687.461 4% 26.687.461 8% 41.157.623 8% 41.157.623 

Estações e Pátios 8% 40.278.880 6% 29.161.440 6% 44.301.600 7% 44.301.600 6% 32.527.600 6% 28.781.200 

Sinalizações e Passagens de Nível 0% -   0% -   0,4% 3.000.000 0,5% 3.000.000 0% -   0% -   

Desvios 8% 40.120.214 6% 27.897.136 2% 15.498.409 2% 12.054.318 7% 34.485.681 6% 30.407.878 

Invasões 0% -   0% -   1% 6.003.000 1% 6.003.000 0% -   0% -   

Tabela 108 - Resumo CAPEX – Trens Regionais - Comparação das Propostas Alternativas
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Transporte Metropolitano

A região metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), por sua posição estratégica em relação à malha ferroviária nacional, cor-

responde a um importante entroncamento logístico que se caracteriza pela utilização de quase toda a capacidade instalada 

das linhas férreas, especialmente naquelas que correm no sentido leste/ oeste e nas que formam o ramal do Paraopeba. 

Além do mais, as características da operação ferroviária no território metropolitano que, na maior parte dos trajetos, transcorre 

por áreas muito adensadas, diferentemente das demais categorias de transporte de passageiros, requer maiores volumes de 

oferta, situação que torna a operação compartilhada da via permanente bem arriscada, além de poder gerar interferências na 

regularidade de ambos os serviços (cargas e passageiros).

Assim sendo, a premissa adotada na análise dos serviços metropolitanos de trens de passageiros é a da segregação das atuais 

linhas destinadas ao transporte de cargas, com a consequente construção de linhas singelas específicas para as operações 

de transporte de passageiros. Tomou-se, como referência para as estimativas dos investimentos em obras civis, o custo por 

quilômetro informado nos estudos de pré-viabilidade de trens metropolitanos, fornecidos pela Agência RMBH, e da Linha 2 

do Metrô-BH, desenvolvido pela antiga SETOP (hoje SEINFRA), tendo seus valores atualizados, da data de março de 2013 para 

agosto de 2020 (data base do presente estudo), com a correção de 1,44 do “CUB” – indicador de custos no setor da constru-

ção. Já os equipamentos, que possuem componentes importados, foram atualizados pela taxa do Dólar em relação ao Real de 

agosto/2020, US$ 5,40 por R$1,00. No entanto, recomenda-se que as estimativas ora apresentadas sejam refinadas à luz dos 

estudos e projetos de engenharia (básico e executivo) que precisarão ser contratados em uma etapa posterior.

Quanto ao material rodante, foi considerada a alternativa do VLT Nacional, pois este, além de oferecer a vantagem de menor 

custo de aquisição, em relação aos trens usuais para transporte urbano, é movido a óleo Diesel, o que dispensa investimentos 

em eletrificação das linhas. Embora o uso de tecnologias movidas a combustíveis fósseis seja contestado por seu impacto na 

qualidade do ar, os custos de eletrificação das linhas concorrem em muito para o aumento do Capex, razão pela qual, nesta 

etapa de estudos de pré-viabilidade, optou-se por considerar sempre as opções menos custosas.

Contudo, em uma etapa mais avançada dos estudos de implantação das propostas agora avaliadas no PEF Minas, é possível 

considerar a possibilidade de investimentos em trens elétricos ou mesmo a utilização do VLT Nacional na sua versão híbrida, 

menos poluente, que pode utilizar a energia elétrica em áreas mais adensadas e óleo Diesel em trechos rurais.

Os resultados preliminares dos valores de Capex, para cada uma das propostas de trens metropolitanos estudadas, constam 

da Tabela 109. Os montantes calculados para as propostas alternativas, descritas no item 5.1.3.4 - Propostas alternativas: 

descrição e resultados, são comparados com os das respectivas propostas originais na Tabela 110.
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Valores em R$ (Ano 2020)

METROPOLITANAS Linha A Linha B Linha C

Origem / Destino NOVA LIMA-IBIRITÉ-BETIM
NOVA LIMA-SABARÁ-BELO 

HORIZONTE
PEDRO LEOPOLDO- STA LUZIA-

BELO HORIZONTE 

 CAPEX 100% 2.355.412.384 100% 1.269.222.566 100% 1.740.410.593 

 Projetos 5% 112.162.494 5% 60.439.170 5% 82.876.695 

 Construção da Infraestrutura 44% 1.024.800.768 56% 715.497.984 56% 977.246.208 

 Via Permanente 11% 260.668.800 14% 181.994.400 14% 248.572.800 

 Construção de Desvio  4% 96.932.160 4% 52.194.240 3% 52.194.240 

 Material Rodante 18% 428.800.000 4% 53.600.000 7% 120.600.000 

 Estações - Construção  2% 47.600.000 1% 17.500.000 1% 19.250.000 

 Estações - Plataforma  0,1% 3.456.000 0,1% 777.600 0,04% 777.600 

 Pátios  4% 90.000.000 5% 60.000.000 3% 60.000.000 

 Oficinas 1% 14.760.000 1% 12.600.000 1% 12.600.000 

 Sistema de Sinalização CBTC 4% 101.000.000 3% 41.000.000 3% 53.000.000 

 Sistema COM 0,4% 10.424.000 0,3% 3.642.800 0,3% 4.952.800 

 Sistema de Bilhetagem 1% 20.282.400 1% 15.285.600 1% 15.904.800 

 Energia Elétrica 0,05% 1.152.000 0,04% 518.400 0,03% 518.400 

 Sistema de Gestão 0,3% 7.139.761 0,1% 1.427.952 0,2% 3.569.881 

 Equipamentos de Via 1% 34.704.000 2% 27.576.000 2% 27.846.000 

 Veículos Leves 0,1% 1.530.000 0,1% 900.000 0,1% 1.080.000 

 Desapropriações 4% 100.000.000 2% 24.268.420 3% 59.421.170 

Tabela 109 - Resumo CAPEX – Trens Metropolitanos
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Valores em R$ (Ano2020)

METROPOLITANAS Linha A Linha A1 Linha A2 Linha A3 Linha C Linha C1

Origem / Destino
NOVA LIMA-IBIRITÉ-

BETIM
NOVA LIMA-IBIRITÉ-

ELDORADO
BARREIRO-BETIM

NOVA LIMA-
ELDORADO-BETIM

PEDRO LEOPOLDO-STA 
LUZIA- 

BELO HORIZONTE 

SÃO GABRIEL- 
STA LUZIA 

 CAPEX 100% 2.355.412.384 100% 1.388.289.152 100% 1.538.322.207 100% 2.270.992.384 100% 1.740.410.593 100% 782.081.970 

 Projetos 5% 112.162.494 5% 66.109.007 5% 73.253.438 5% 108.142.494 5% 82.876.695 5% 37.241.999 

 Construção da Infraestrutura 44% 1.024.800.768 39% 545.688.576 39% 594.432.000 45% 1.024.800.768 56% 977.246.208 43% 334.863.360 

 Via Permanente 11% 260.668.800 10% 138.801.600 10% 151.200.000 11% 260.668.800 14% 248.572.800 11% 85.176.000 

 Construção de Desvio  4% 96.932.160 7% 96.932.160 6% 96.932.160 4% 96.932.160 3% 52.194.240 7% 52.194.240 

 Material Rodante 18% 428.800.000 10% 134.000.000 14% 214.400.000 15% 348.400.000 7% 120.600.000 5% 40.200.000 

 Estações - Construção  2% 47.600.000 2% 28.000.000 2% 29.750.000 2% 47.600.000 1% 19.250.000 2% 14.000.000 

 Estações - Plataforma  0,1% 3.456.000 0,2% 2.419.200 0,1% 1.900.800 0,2% 3.456.000 0,04% 777.600 0,1% 518.400 

 Pátios  4% 90.000.000 6% 90.000.000 6% 90.000.000 4% 90.000.000 3% 60.000.000 8% 60.000.000 

 Oficinas 1% 14.760.000 1% 14.760.000 1% 14.760.000 1% 14.760.000 1% 12.600.000 2% 12.600.000 

 Sistema de Sinalização CBTC 4% 101.000.000 7% 101.000.000 7% 101.000.000 4% 101.000.000 3% 53.000.000 7% 53.000.000 

 Sistema COM 0,4% 10.424.000 1% 8.868.800 1% 8.091.200 0,5% 10.424.000 0,3% 4.952.800 1% 4.175.200 

 Sistema de Bilhetagem 1% 20.282.400 1% 20.109.600 1% 20.023.200 1% 20.282.400 1% 15.904.800 2% 15.818.400 

 Energia Elétrica 0,05% 1.152.000 0,1% 806.400 0,04% 633.600 0,1% 1.152.000 0,03% 518.400 0,04% 345.600 

 Sistema de Gestão 0,3% 7.139.761 0,4% 5.711.809 0,4% 5.711.809 0,3% 7.139.761 0,2% 3.569.881 0,2% 1.427.952 

 Equipamentos de Via 1% 34.704.000 2% 33.732.000 2% 34.704.000 2% 34.704.000 2% 27.846.000 4% 27.846.000 

 Veículos Leves 0,1% 1.530.000 0,1% 1.350.000 0,1% 1.530.000 0,1% 1.530.000 0,1% 1.080.000 0,1% 1.080.000 

 Desapropriações 4% 100.000.000 7% 100.000.000 7% 100.000.000 4% 100.000.000 3% 59.421.170 5% 41.594.819 

Tabela 110 - Resumo CAPEX -Trens Metropolitanos - Comparação com as Propostas Alternativas
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5.2.3 Estimativa do OPEX
Esta seção tem por objetivo apresentar as bases das estimativas, análises de 

valores e avaliações dos custos de exploração dos trens de passageiros (Opex), 

contemplando a operação, a manutenção e as despesas administrativas perti-

nentes a cada uma das categorias de serviço (trem turístico, regional e metropo-

litano), calculados individualmente para cada proposta, tendo como premissa a 

independência funcional de cada uma delas, levando-se em conta suas respec-

tivas especificações.

As referências dos indicadores e valores aqui utilizados tiveram por base as 

informações fornecidas por operadores de serviços similares e ou contidas 

em estudos e projetos já desenvolvidos por órgãos públicos (municipais ou 

estadual) para algumas das propostas que integram a carteira inicial do PEF 

Minas.

Notadamente no que se refere ao transporte turístico, as referências que deram 

suporte aos estudos de Opex se baseiam em informações fornecidas por 15 dos 

18 operadores destes serviços em funcionamento no País. Destes, 13 operado-

res, que são responsáveis por mais de 70% dos serviços em operação e pelo 

transporte médio mensal de 95.000 passageiros, nos ofereceram informações 

estratificadas de uma gama variada de características operacionais. Assim, tor-

nou-se possível elencar e estimar os custos operacionais desta categoria, já que 

as operações de trens turísticos de passageiros são bem atípicas, com frequên-

cias variadas, de baixa velocidade e têm por alvo um público que busca o lazer 

e/ou uma atividade cultural.

Com relação ao transporte regional (ou intercidades), a fonte de informações foi 

a Vale S.A., concessionária da Estrada de Ferro Vitória-Minas (EFVM), na qual é 

operado o único serviço de transporte de passageiros de longa distância ofertado 

em Minas Gerais e um dos poucos em nosso País.

Por fim, as estimativas de Opex dos serviços metropolitanos avaliados tiveram como 

referência estudos anteriores de linhas de trens suburbanos e de metrôs, adaptados 

às especificações técnicas do projeto das Linhas de Trens Metropolitanos, desenvol-

vido pela Agência Metropolitana da RMBH, entre 2013 e 2014.

Nesta perspectiva, a estrutura de custos de operação dos serviços de trens de 

passageiros, para efeito dos estudos de pré-viabilidade ora apresentados, consi-

dera três parcelas de gastos:

• Custos e despesas;

• Seguros e garantias; e

• Contingências.

As principais premissas adotadas para cada uma destas parcelas estão descritas 

nos itens subsequentes.

5.2.3.1 Custos e despesas

Os custos e as despesas constituem os gastos relativos com a produção da oferta 

dos serviços propriamente dita e levam em conta a seguinte composição:

• Custos de mão de obra;

• Comissão de vendas;

• Combustível e lubrificantes;

• Peças, partes e componentes;

• Manutenção; e

• Despesas administrativas.
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Custos de mão de obra 

A estrutura de mão de obra contempla equipes que atuam nas áreas administra-

tiva, operacional e de manutenção. O cálculo do custo da mão de obra foi basea-

do em salários praticados em agosto de 2020, no mercado local próprio de cada 

categoria, acrescidos dos devidos encargos sociais e benefícios, de acordo com 

cada função e com o número de efetivos estabelecido com base em distinções 

por categoria de serviço e volume de passageiros das linhas.

Quanto ao tamanho da equipe, devido às características distintas da oferta de 

serviços, que varia de poucas viagens na semana, no caso de serviços turísticos 

e regionais, a muitas viagens diárias, como acontece com o transporte metropo-

litano, a definição da estrutura das equipes seguiu arranjos diferentes e, embora 

possam variar de proposta para proposta, procurou-se definir um padrão para 

cada um destes conjuntos.

Desta forma, para os serviços turísticos e regionais, que possuem frequência 

semanal ou até menor, foram estabelecidos patamares para os três principais 

setores de uma empresa operadora (administrativo, operação e manutenção), 

assim considerados:

a) Setor Administrativo - considera uma organização que conta com equipes 

do seguinte porte:

• demanda anual maior que 200.000 passageiros: de 11 a 8 pessoas de 

acordo com as condições de cada serviço;

• demanda anual entre 200.000 e 70.000: considerada nível médio, de 7 a 4 

pessoas;

• demanda anual entre 70.000 e 10.000: apenas 3 pessoas;

• demanda anual menor que 10.000: só admitida equipe de contabilidade e 

terceirizada.

b) Setor de Operação:

• Equipe de bordo: varia de acordo com a frequência, com o tempo e com 

o número de passageiros na viagem, sendo que a quantidade de pessoas 

foi obtida a partir de uma ponderação entre esses três fatores. Além disso, 

para viagens com tempo de duração superior a 8 horas, foi considerada a 

operação em dois turnos;

• Equipe de estações: o dimensionamento das equipes levou em conta o 

tamanho e a  movimentação de passageiros por estação, adotando-se, para 

os serviços que operam menos de três dias na semana, uma equipe mínima 

nas estações de ponta e funcionários terceirizados complementares para 

atender os eventuais picos de passageiros.

c)  Setor de Manutenção - o dimensionamento de pessoal deste setor guarda 

relação com o número e o tamanho das composições e com a quilometra-

gem a ser percorrida.

Do lado dos serviços metropolitanos, por suas características de operação em 

meio urbano, ficou definida para a Linha A (MP 1), que requer uma oferta maior 

de viagens em relação às outras duas linhas metropolitanas estudadas, uma es-

trutura de pessoal baseada na do Metrô-BH, assumindo, contudo, reduções nas 

duas outras linhas, na proporção da demanda e da oferta de viagens e de trens 

operantes. Para as estações, o critério adotado foi o mesmo, sendo as equipes 

dimensionadas em função do porte e do número de estações e do volume de 

passageiros em trânsito.

Comissão de vendas

Item de custo válido para os serviços de trens turísticos, representa o pagamento 

feito ao pessoal externo à empresa operadora, tais como agentes de turismo, 

agentes de recreação dos hotéis e agentes que trabalham em pontos turísticos 

típicos da região. A comissão de vendas é estimada em 5% sobre as vendas efe-

tivadas por eles, considerando que estas representam 80% do total das vendas.
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Combustível e lubrificantes

O cálculo dos gastos com combustível é feito a partir da multiplicação do preço 

unitário do combustível usado nos trens pelo índice de consumo e pela respec-

tiva quilometragem percorrida, para cada uma das propostas, anualmente. O 

índice considera tanto o consumo para a energia motriz quanto a produção de 

energia para o consumo interno à composição.

Quanto aos lubrificantes, sua base de cálculo considera a parcela de 3,2% sobre 

os gastos com combustível.

Os preços dos combustíveis foram cotados junto a agências públicas que 

acompanham os preços de cada um destes insumos e, quando necessário, 

junto aos próprios operadores de trens, na data de referência de agosto 

2020. Os custos foram calculados, portanto, a partir das seguintes referên-

cias:

• Transporte turístico: como o material rodante utilizado na prestação destes 

serviços são locomotivas antigas, fora de linha, não havendo, portanto, 

referências no mercado, seus custos são baseados no consumo médio real 

de operações semelhantes, considerando-se dois tipos de locomotiva:

• Litorina, locomotiva a diesel utilizada em percursos maiores que 60 

Km, com consumo médio de 2,5 litros/km;

• “Maria Fumaça”, locomotiva a vapor, movida a lenha e água, usual em 

percursos de curta distância, consumindo, em geral, 4 m3 de lenha e 

10 litros de água a cada 10 quilômetros percorridos.

• Transporte regional: a referência para o trem tradicional é o consumo de 

óleo Diesel no serviço de trens de passageiros da EFVM, e, para opção VLT 

Nacional, a especificação do fabricante, expressa em litros/km;

• Transporte metropolitano: o índice de consumo de óleo Diesel seguiu a 

especificação do fabricante do material rodante.

Peças, partes e componentes

As referências adotadas no cálculo dos gastos com sobressalentes foram as seguintes:

• Transporte turístico: 50% dos gastos com a equipe de manutenção 

prevista na estrutura de mão de obra;

• Transporte regional: 0,65% sobre o valor de aquisição de material 

rodante (locomotivas e vagões);

• Transporte metropolitano: gasto mensal com consumíveis com manutenção 

preventiva, de R$ 4.000,00/ carro (referência do fornecedor).

Manutenção

Este item inclui os gastos com a manutenção das vias férreas (via permanente 

e OAE), do material rodante, das instalações (estações e pátios), da sinalização 

(para o transporte regional e metropolitano) e demais sistemas (somente para 

o metropolitano), adotando-se premissas distintas para cada uma das categorias 

de serviços:

• Transporte turístico: são considerados valores anuais por quilômetro 

percorrido, para a via permanente, e, por metro quadrado, para as instalações. 

Para o material rodante considerou-se uma equipe fixa e, à parte, os serviços 

de terceiros, como despesas administrativas; os sobressalentes, em item 

próprio. Por sua vez, para as obras de arte especiais, foi considerada apenas 

a manutenção da linha sobre elas.

• Transporte regional: da mesma forma que nos serviços turísticos, os 

custos de manutenção das estações foram estimados por metro quadrado, 

de acordo com seu estado de conservação e com o fluxo de movimentação 

de passageiros. Para a via permanente viária, a base da estimativa é um 

valor monetário por quilômetro de linha, tendo como referência básica as 

informações prestadas pela EFVM. Contudo, na maior parte das propostas 

desta categoria, pressupõe-se que os trens regionais farão uso de linhas 
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férreas utilizadas para transporte de cargas, cuja manutenção encontra-

se a cargo das respectivas concessionárias. Nestes casos, ao operador do 

transporte de passageiros caberá o  pagamento à concessionária pelo uso da 

linha, a título de Direito de Passagem. Tal valor é determinado por negociação 

entre as partes, mas, para efeito deste estudo de pré-viabilidade, estimou-

se um valor de R$ 3,90 por quilômetro percorrido durante o ano.

Também, os valores estimados para a manutenção do material rodante 

tiveram por base os custos atualmente praticados pela EFVM, que inclui os 

custos com serviços de terceiros, e foram calculados pelo valor anual real 

gasto por locomotiva e por vagão de passageiros.

• Transporte metropolitano: Os montantes previstos para custear a 

manutenção resultam da soma dos gastos com mão de obra e peças 

sobressalentes. No caso dos serviços metropolitanos, uma parcela 

importante da mão de obra foi considerada na estrutura de pessoal da 

empresa, restando, nesse item, os valores gastos com peças e serviços 

de terceiros, estimados a partir dos seguintes percentuais sobre o valor 

investido anualmente em cada um dos seguintes itens:

• Via Permanente: 1%;

• Sistemas:

• CBTC: 1%;

• TELECOM: 2,5%;

• Bilhetagem:

• Sistema Central 1%;

• PV 2%;

• MVA 3,5%;

• Portas 2,5%;e

• Edificações: 0,2% para manutenção preventiva e 0,4% para corretiva;

Despesas administrativas

Contempla os custos necessários para cobrir as despesas gerais com manutenção 

de escritórios, materiais de consumo diversos, serviços de terceiros, dispêndios 

com água, luz, telefone, internet, além de aluguéis, treinamentos, marketing 

e demais gastos administrativos. Para a determinação dessa categoria de des-

pesas, considerou-se um valor percentual calculado sobre os custos da mão de 

obra, que representa os gastos praticados pelos operadores das categorias turís-

tica e regional, assim definidos:

• Transporte turístico: 16% sobre o valor dos custos da mão de obra 

administrativa;

• Transporte regional: 16% sobre o valor dos custos totais de mão de obra.

No caso das propostas de transporte metropolitano de passageiros por trem, a 

determinação das despesas administrativas também resultou de fatores percen-

tuais aplicados sobre o custo da mão-de-obra total, englobando dois conjuntos:

• Despesas com serviços públicos:

• Energia para instalações: corresponde aos consumos de energia 

elétrica em estações, pátios e oficinas (que compõem o conjunto 

das instalações de cada linha), multiplicados pelo valor do kWh e da 

potência requerida (KW), de acordo com as tarifas da CEMIG vigentes 

em agosto de 2020.

• Água e lixo: parte do consumo estimado de água na lavagem dos 

trens, limpeza das estações e demais instalações, e limpeza técnica, 

considerando as tarifas de água e de esgoto praticadas pela COPASA 

em agosto de 2020. Além disso, neste item, foi alocada uma verba para 
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custeio do recolhimento de lixo, baseada nos gastos observados em 

operações semelhantes.

• Despesas de escritório: são considerados, além das despesas de aluguéis 

e de consumo de escritório, os seguintes gastos:

• Limpeza: considerado apenas o consumo de produtos e materiais de 

limpeza, já que os gastos com água são apropriados no item anterior.

• Veículos leves: corresponde aos custos com manutenção, combustíveis 

e lubrificantes, taxas e impostos relativos aos veículos leves utilizados 

pela empresa operadora.

• Serviços terceirizados: representam os gastos com consultorias 

diversas e com serviços específicos, contratados temporariamente ou 

de longa duração.

5.2.3.2 Seguros e garantias

Contempla o montante de recursos financeiros despendidos com seguros exi-

gidos pela ANTT ou necessários ao adequado desempenho da atividade, como 

seguros contra danos a terceiros e patrimonial, seguros para cobertura de riscos 

de engenharia, entre outros. Esses custos foram estimados  em 0,6% da receita 

bruta auferida pela operadora do serviço.

5.2.3.3 Contingências

Na fase de estudo de pré-viabilidade, típica de um plano estratégico que visa a 

identificação preliminar do potencial de diferentes propostas de trens de passa-

geiros, para orientar a posterior elaboração de projetos detalhados, estimar um 

valor para custeio de possíveis contingências é um passo bastante relevante. Sig-

nifica sobretudo prever uma reserva para cobrir certos custos não considerados 

em nível de pré-viabilidade, como gastos com licenças ambientais, desenvolvi-

mento dos projetos básicos e executivos, entre outros. Para tanto, foram consi-

derados os fatores de 2%, para as propostas de transportes turístico e regional, 

e de 5%, para as de transporte metropolitano, aplicados sobre o valor total do 

Opex de cada proposta.

5.2.3.4 Resumo dos Custos Operacionais

Como antes dito, as referências para o cálculo dos preços e os coeficientes de 

consumo para estimativas de Opex vieram de fontes distintas, considerando as 

características próprias de cada uma das três categorias de serviços ferroviários 

estudadas, mas tendo sempre em conta os resultados de estudos e projetos 

similares e, ainda, a experiência atual dos operadores de serviços assemelhados.

Propostas de Trens Turísticos

Nessa categoria, as referências adotadas na análise de pré-viabilidade dos nove 

trens turísticos considerados, dando suporte aos resultados apresentados na Tabela 

111, vieram de um conjunto de informações recebidas de 15 dos 18 atuais opera-

dores de serviços de trens turísticos no Brasil. Destes, 13 são operadores e foram 

responsáveis por mais de 70% dos serviços ofertados e pelo transporte médio 

mensal de 95.000 passageiros. Além disso, forneceram informações estratificadas 

de uma gama variada de características operacionais. Esta base informacional nos 

possibilitou elencar e estimar, sobretudo, os montantes de Opex, já que os serviços 

turísticos têm características muito distintas de serviços regulares de transporte 

ferroviário de passageiros, pois operam cada qual com distintas frequências, baixa 

velocidade e têm por alvo um público que busca o lazer e a cultura (ou seja, esse 

transporte é a própria atração turística).

Vale destacar que, no caso de trens que devem circular em linhas onde há opera-

ção de transporte de cargas, caso das propostas TUR 57 e TUR 58, considerou-se 

que o custeio total da manutenção da via (superestrutura e infraestrutura) estará 
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a cargo da respectiva concessionária da ferrovia, cabendo ao operador do transporte de passageiros compensá-la pelo uso da 

linha mediante o pagamento do Direito de Passagem.

Os valores de Opex, estimados para as propostas alternativas já referidas, que buscam incorporar a sinergia com a operação 

de linhas existentes ou que possam compartilhar parte ou a totalidade a infraestrutura da rede ferroviária, comparados com 

os das respectivas propostas originais, são apresentados na Tabela 112.

Valores em R$ / ano - Ano 2020

TURÍSTICAS
1

TUR 50
2

TUR 52
3

TUR 54
4

TUR 56
5

TUR 57
6

TUR 58
7

TUR 59
8

TUR 60
9

TUR 61

Origem / Destino
ALÉM PARAÍBA 
(Porto Novo) / 

(Simplício)

CAPARAÓ / 
ESPERA FELIZ

CATAGUASES / 
ALÉM PARAÍBA / 

TRÊS RIOS

JACUTINGA 
(Sapucaí) / 

(Mons. Dutra)

PERDÕES / 
LAVRAS / 

CARRANCAS

POÇOS DE 
CALDAS / ÁGUAS 

DA PRATA

SÃO SEBASTIÃO 
DO RIO VERDE / 
PASSA QUATRO

VIÇOSA / 
CAJURI

LAVRAS / TRÊS 
CORAÇÕES / 
VARGINHA

OPEX - ANO 100% 2.688.683 100% 1.575.858 100% 11.914.038 100% 2.638.461 100% 5.599.599 100% 7.114.624 100% 2.694.170 100% 4.747.837 100% 11.784.974 

Mão de Obra 55% 1.491.006 36% 563.673 43% 5.127.606 54% 1.418.274 57% 3.182.025 45% 3.182.025 57% 1.527.372 45% 2.145.594 43% 5.109.423 

Direito de Passagem 0% -   0% -   0% -   0% -   3% 186.676 2% 144.174 0% -   0% -   0% -   

Comissão de Vendas 2% 43.526 1% 9.610 7% 883.013 1% 27.924 11% 590.529 10% 711.503 2% 60.029 4% 170.570 13% 1.493.568 

Combustível e Lubrificantes 3% 88.287 1% 21.809 6% 696.769 3% 82.813 7% 411.233 31% 2.189.847 7% 179.701 5% 229.886 9% 1.018.761 

Peças e Sobressalentes 10% 272.745 8% 127.281 10% 1.163.712 10% 272.745 13% 727.320 6% 409.118 10% 272.745 6% 272.745 10% 1.163.712 

Manutenção 25% 661.140 51% 800.780 29% 3.502.320 27% 708.050 3% 150.000 1% 60.000 19% 519.760 35% 1.653.260 20% 2.369.840 

Despesas Administrativas 3% 72.732 1% 20.365 1% 174.557 3% 72.732 3% 157.101 2% 174.557 3% 72.732 3% 157.101 1% 174.557 

Seguros e Garantias 0% 6.529 0% 1.441 1% 132.452 0% 4.189 2% 88.579 2% 106.725 0% 9.004 1% 25.586 2% 224.035 

Contingências 2% 52.719 2% 30.899 2% 233.609 2% 51.735 2% 106.136 2% 136.675 2% 52.827 2% 93.095 2% 231.078

Tabela 111 - Resumo do OPEX dos Trens Turísticos
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Valores em R$ / ano - Ano 2020

TURÍSTICAS
1

TUR 50
1b

TUR 50b
7

TUR 59
7b

TUR 59b

Origem / Destino
ALÉM PARAÍBA (Porto Novo) 

/ (Simplício)
ALÉM PARAÍBA (Porto 
Novo) / (Simplício)

SÃO SEBASTIÃO DO RIO 
VERDE / PASSA QUATRO

SÃO SEBASTIÃO DO RIO 
VERDE / PASSA QUATRO

OPEX - ANO 100% 2.688.683 100% 476.815 100% 2.694.170 100% 1.555.985 

Mão de Obra 55% 1.491.006 38% 181.830 57% 1.527.372 8% 127.281 

Direito de Passagem 0% -   0% -   0% -   0% -   

Comissão de Vendas 2% 43.526 9% 43.526 2% 60.029 4% 60.029 

Combustível e Lubrificantes 3% 88.287 3% 12.805 7% 179.701 23% 359.402 

Peças e Sobressalentes 10% 272.745 0% -   10% 272.745 0% -   

Manutenção 25% 661.140 44% 211.140 19% 519.760 62% 969.760 

Despesas Administrativas 3% 72.732 2% 11.637 3% 72.732 0% -   

Seguros e Garantias 0% 6.529 1% 6.529 0% 9.004 0,6% 9.004 

Contingências 2% 52.719 2% 9.349 2% 52.827 2% 30.510 

Tabela 112 - Resumo do OPEX de propostas alternativas de Trens Turísticos
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Propostas de Trens Regionais

Os resultados da estimativa e análise do Opex das propostas de transporte regional de passageiros tiveram como fonte prin-

cipal os dados operacionais fornecidos pela EFVM. Tais informações constituíram, assim, a base para as premissas e valores 

unitários adotados no presente estudo para essa categoria de trens.

Vale lembrar que as propostas foram analisadas levando-se em conta tanto a alternativa de operação com o material rodante 

tradicional, cujos montantes de custos constam na Tabela 113 e decorrem das informações prestadas pela EFVM, quanto com 

o VLT Nacional. Os montantes de custos associados a esta opção de material rodante levam em conta os valores fornecidos 

pelo fabricante e são apresentados na Tabela 114. A opção de se utilizar o VLT Nacional não foi considerada para a proposta 

RP 17, uma vez que tal serviço deve acompanhar as características atuais de operação da EFVM.

À semelhança da premissa adotada para algumas propostas de trens turísticos, aos serviços de trens regionais que devem 

utilizar linhas férreas em que há operações de cargas não são atribuídos custos de manutenção da via (superestrutura e 

infraestrutura), que se mantém sob a responsabilidade da respectiva concessionária, sendo esta compensada mediante o pa-

gamento do Direito de Passagem, pelo operador do transporte de passageiros. Essa situação só não se verifica nos casos das 

propostas RP 15 e RP 28, que utilizarão linhas férreas devolvidas à União e desprovidas de operações de cargas. Destaca-se 

que a porção da via a ser utilizada pela RP-28, relativa ao trecho devolvido, corresponde à ligação entre Mariana e Cataguases.
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Valores em R$ (Ano 2020)

REGIONAIS
1

RP 12-33
2

RP 14-26
3

RP 15 
4

RP 17
5

RP 22 
6

RP 23 
7

RP 27 
8

RP 28

Origem / 
Destino

Araguari / 
Campos Altos

Belo Horizonte / 
Janaúba

BH / Conselheiro 
Lafaiete/ Mariana

João Monlevade/ 
Gov. Valadares

Divinópolis / 
Cordisburgo

Divinópolis / 
Lavras

Poços de Caldas / 
Campinas (SP)

Mariana / Além 
Paraíba

OPEX - ANO 100% 13.348.143 100% 18.916.208 100% 55.385.948 100% 3.048.999 100% 12.376.085 100% 7.496.520 100% 10.440.595 100% 87.402.052

Mão de Obra 57% 7.625.492 55% 10.438.011 7% 3.981.102 38% 1.148.775 58% 7.189.750 61% 4.555.489 61% 6.377.684 5% 4.555.489

Direito de  
Passagem 10% 1.279.944 9% 1.690.301 0% 0 17% 512.196 6% 779.088 6% 465.460 5% 490.277 0% 0

Combustível e 
Lubrificantes 10% 1.363.631 10% 1.800.819 1% 644.972 18% 545.686 7% 830.028 7% 495.893 5% 522.333 1% 1.040.766

Peças e Sobres-
salentes 3% 382.898 3% 560.262 1% 336.737 11% 338.944 4% 469.760 5% 381.465 5% 560.262 0% 294.216

Manutenção 9% 1.147.533 12% 2.285.999 88% 48.688.917 16% 502.917 14% 1.676.766 9% 709.133 12% 1.217.999 90% 79.069.300

Despesas
Administrativas 9% 1.194.317 9% 1.634.819 1% 623.527 0% 0 9% 1.126.071 10% 713.488 10% 998.884 1% 713.488

Seguros e Ga-
rantias 1% 92.600 1% 135.091 0% 24.694 0% 481 1% 61.954 0% 28.601 1% 68.438 0% 15.027

Contingências 2% 261.728 2% 370.906 2% 1.085.999 0% 0 2% 242.668 2% 146.991 2% 204.718 2% 1.713.766

Tabela 113 - Resumo do OPEX de Trens Regionais – material rodante Tradicional 
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Valores em R$ (Ano 2020)

REGIONAIS
1

RP 12-33
2

RP 14-26
3

RP 15 
5

RP 22 
6

RP 23 
7

RP 27 
8

RP 28

Origem / Destino
Araguari / Campos 

Altos
Belo Horizonte / 

Janaúba

BH / Conselheiro 
Lafaiete/ 
Mariana

Divinópolis / 
Cordisburgo

Divinópolis / Lavras
Poços de Caldas / 

Campinas (SP)
Mariana / Além 

Paraíba

OPEX - ANO 100% 10.863.831 100% 18.892.302 100% 54.162.789 100% 11.237.026 100% 6.572.670 100% 9.246.621 100% 85.717.864

Mão de Obra 58% 6.278.652 47% 8.853.493 6% 3.466.133 57% 6.397.491 66% 4.317.811 66% 6.140.007 4% 3.763.230

Direito de Passagem 12% 1.279.944 18% 3.380.602 0% 0 7% 779.088 7% 465.460 5% 490.277 0% 0

Combustível e Lubrificantes 9% 1.015.468 14% 2.682.066 1% 480.298 11% 1.236.210 6% 369.281 4% 388.971 1% 753.684

Peças e Sobressalentes 8% 184.778 9% 307.963 89% 184.778 11% 307.963 6% 184.778 8% 307.963 92% 184.778

Manutenção 2% 816.000 2% 1.776.000 0% 48.402.000 3% 1.232.000 3% 401.600 3% 708.000 0% 78.731.000

Despesas Administrativas 9% 983.373 7% 1.386.649 1% 542.872 9% 1.001.986 10% 676.263 10% 961.658 1% 589.403

Seguros e Garantias 1% 92.600 1% 135.091 0% 24.694 1% 61.954 0% 28.601 1% 68.438 0% 15.027

Contingências 2% 213.016 2% 370.437 2% 1.062.015 2% 220.334 2% 128.876 2% 181.306 2% 1.680.742

Tabela 114 - Resumo do OPEX de Trens Regionais – material rodante tipo VLT Nacional
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Como exposto no capítulo que trata da previsão da demanda e pré-dimensionamento dos serviços, foram consideradas propos-

tas alternativas às inicialmente avaliadas. Elas possibilitam a redução de percursos, indicando, para consideração numa etapa 

de detalhamento dos estudos de viabilidade, a possibilidade de implantação das propostas de trens regionais por fases. Dessa 

forma, seria viabilizada a implantação inicial de trechos mais curtos, com menores montantes de investimentos e de custos 

operacionais, para, posteriormente, fazer a complementação final dos itinerários propostos.

Das quatro alternativas assim avaliadas, três apresentaram melhor relação entre redução de percurso e redução da demanda, 

gerando, para as assim chamadas alternativas 2b, 3b e 5b, os resultados apresentados na Tabela 115, considerando a opção 

do material rodante Tradicional. 

Valores em R$ (Ano 2020)

REGIONAIS
2

RP 14-26
2b

RP 14-26b
3

RP 15 
3b

RP 15b 
5

RP 22 
5b

RP 22b

Origem / Destino
Belo Horizonte / 

Janaúba
Belo Horizonte / 

Janaúba

Belo Horizonte / 
Conselheiro Lafaiete/ 

Mariana

Belo Horizonte / 
Ouro Preto

Divinópolis / 
Cordisburgo

Divinópolis / Belo 
Horizonte/ Sete Lagoas

OPEX - ANO 100% 18.916.208 100% 16.524.639 100% 55.385.948 100% 36.010.388 100% 12.376.085 100% 11.002.031

Mão de Obra 55% 10.438.011 56% 9.328.849 7% 3.981.102 10% 3.505.747 58% 7.189.750 57% 6.278.652

Direito de Passagem 9% 1.690.301 10% 1.690.301 0% 0 0% 0 6% 779.088 6% 637.073

Combustível e Lubrificantes 10% 1.800.819 11% 1.800.819 1% 644.972 1% 398.529 7% 830.028 6% 678.727

Peças e Sobressalentes 3% 560.262 2% 382.898 1% 336.737 1% 336.737 4% 469.760 4% 469.760

Manutenção 12% 2.285.999 9% 1.451.533 88% 48.688.917 85% 30.494.917 14% 1.676.766 15% 1.676.766

Despesas Administrativas 9% 1.634.819 9% 1.461.100 1% 623.527 2% 549.076 9% 1.126.071 9% 983.373

Seguros e Garantias 1% 135.091 1% 85.127 0% 24.694 0% 19.296 1% 61.954 1% 61.954

Contingências 2% 370.906 2% 324.013 2% 1.085.999 2% 706.086 2% 242.668 2% 215.726

Tabela 115 - Resumo do OPEX de Trens Regionais com material rodante Tradicional – Propostas alternativas comparadas com as originais
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Vale destacar que, em uma primeira abordagem, a alternativa de eliminação de parte do itinerário da proposta RP 23, entre 

Lavras e Oliveira, não se mostrou vantajosa, vez que a redução de custos associada à diminuição da produção quilométrica 

não foi capaz de compensar a perda de receita decorrente. Além disso, a proposta original já considerava uma equipe mínima, 

que não poderia ser reduzida na alternativa estudada, confirmando uma queda dos custos operacionais insuficiente para fazer 

frente à perda de receita.

No entanto, na busca de soluções que contribuíssem para melhorar o equilíbrio da relação Receita sobre Opex na proposta RP 

23, foram considerados arranjos operacionais alternativos, optando pelo VLT Nacional (e não mais pelo equipamento Tradicio-

nal) e pelo compartilhamento de certos ativos e recursos com a proposta RP 22, medida capaz de gerar ganhos de sinergia 

para esses serviços. Neste arranjo, considera-se que as duas propostas (RP 22b e RP 23b) poderão compartilhar custos admi-

nistrativos e de mão de obra administrativa e de manutenção, além de instalações comuns, de sede e de pátios, e, ainda, que 

a proposta RP 23b poderia começar a operar em apenas quatro dias da semana. Feitos esses ajustes, o resultado pretendido 

foi alcançado, como demonstrado na Tabela 116.

Valores em R$ (Ano 2020)

REGIONAIS 2
RP 14-26

2b
RP 14-26b

3
RP 15 

3b
RP 15b 

5
RP 22 

5b
RP 22b

6
RP 23 

6b
RP 23b

Origem / Destino Belo Horizonte / 
Janaúba

Belo Horizonte / 
Janaúba

BH / Conselheiro 
Lafaiete/ Mariana

Belo Horizonte / 
Ouro Preto

Divinópolis / 
Cordisburgo

Divinópolis / BH/ 
Sete Lagoas

Divinópolis /   
Lavras

Divinópolis / 
Oliveira

OPEX - ANO 100% 18.892.302 100% 13.646.070 100% 54.162.789 100% 35.503.510 100% 11.237.026 100% 10.067.661 100% 6.572.670 100% 2.822.921

Mão de Obra 47% 8.853.493 57% 7.744.331 6% 3.466.133 9% 3.307.681 57% 6.397.491 57% 5.724.071 66% 4.317.811 59% 1.663.744

Direito de Passagem 18% 3.380.602 12% 1.690.301 0% 0 0% 0 7% 779.088 6% 637.073 7% 465.460 4% 126.716

Combustível e Lubrificantes 14% 2.682.066 10% 1.341.033 1% 480.298 2% 593.553 11% 1.236.210 10% 1.010.869 6% 369.281 4% 106.842

Peças e Sobressalentes 9% 307.963 8% 184.778 89% 184.778 85% 184.778 11% 307.963 12% 307.963 6% 184.778 14% 184.778

Manutenção 2% 1.776.000 1% 1.120.000 0% 48.402.000 1% 30.184.000 3% 1.232.000 3% 1.232.000 3% 401.600 7% 401.600

Despesas Administrativas 7% 1.386.649 9% 1.212.930 1% 542.872 1% 518.055 9% 1.001.986 9% 896.514 10% 676.263 9% 260.578

Seguros e Garantias 1% 135.091 1% 85.127 0% 24.694 0% 19.296 1% 61.954 1% 61.767 0% 28.601 1% 23.312

Contingências 2% 370.437 2% 267.570 2% 1.062.015 2% 696.147 2% 220.334 2% 197.405 2% 128.876 2% 55.351

Tabela 116 - Resumo do OPEX de Trens Regionais com VLT Nacional -Propostas alternativas comparadas com as originais
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Propostas de Trens Metropolitanos

Os resultados alcançados para as três propostas iniciais desta categoria, constantes na Tabela 117, tiveram como referência 

básica os estudos mais recentes de linhas de trens suburbanos e de metrôs, adaptados às especificações técnicas do Projeto 

de Trens Metropolitanos, desenvolvido pela Agência da RMBH entre 2013 e 2014.

Ressalta-se que as análises de pré-viabilidade das propostas dessa categoria consideraram a operação com o VLT Nacional, e 

não com o material rodante tradicional de trens urbanos. Os índices de consumo e os custos de manutenção e de investimen-

tos desta modalidade foram fornecidos pelo fabricante, bem como os valores relativos à instalação da infraestrutura viária, 

considerados para atender à premissa de duplicação das linhas, que permitirá a segregação das operações de passageiros e 

cargas.

Valores em R$ (Ano2020)

METROPOLITANOS
1

Linha A
2

Linha B
3

Linha C

Origem / Destino
Nova Lima/ 

Ibirité/ Betim
Nova Lima/ Sabará/ BH 

(Horto)
Pedro Leopoldo/ Sta Luzia/ 

BH (São Gabriel)

TOTAL OPEX - ANO - R$ 100% 116.615.234 100% 41.351.307 100% 67.478.744

Mão de Obra 53% 62.044.033 56% 23.201.508 58% 39.322.556

Combustível e Lubrificantes 13% 14.822.092 4% 1.806.089 7% 5.046.822

Manutenção - Material Rodante 2% 2.688.000 1% 288.000 1% 768.000

Manutenção - Via Permanente 3% 3.576.010 6% 2.341.886 4% 3.007.670

Manutenção - Sistemas 1% 1.647.772 2% 743.674 1% 916.224

Manutenção - Edificações 0% 285.600 0% 105.000 0% 115.500

Despesas Ad. - Serviços Públicos 8% 9.206.401 8% 3.289.137 6% 3.784.922

Despesas Adm. - Escritório 14% 16.223.533 18% 7.510.932 16% 11.121.738

Seguros e Garantias 0% 568.688 0% 95.972 0% 182.037

Contingência 5% 5.553.106 5% 1.969.110 5% 3.213.274

Tabela 117 -  Resumo do OPEX de Trens Metropolitanos
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Os resultados das avaliações das propostas alternativas (linhas A1, A2, A3 e C1), que incorporaram arranjos operacionais com 

o objetivo de obter um melhor equilíbrio entre Receita e Opex, são apresentados na Tabela 118, e comparados com os resul-

tados de suas propostas originais contidas.

Valores em R$ (Ano 2020)

METROPOLITANOS
1

Linha A
1b

Linha A1
1c

Linha A2
1d

Linha A3
3

Linha C
3b

Linha C1

Origem / Destino
Nova Lima/ Ibirité/ 

Betim
Nova Lima/ Ibirité/ 

Eldorado
Barreiro/ Betim

Nova Lima/ Ibirité/ 
Betim (2 carrocéis)

Pedro Leopoldo/ 
Sta Luzia/ BH (São 

Gabriel)

Sta Luzia/ BH (São 
Gabriel)

TOTAL OPEX - ANO - R$ 100% 116.615.234 100% 71.846.805 100% 80.083.736 100% 100.962.302 100% 67.478.744 100% 46.577.313

Mão de Obra 53% 62.044.033 53% 37.882.462 53% 42.242.746 51% 51.883.372 58% 39.322.556 61% 28.321.841

Combustível e Lubrificantes 13% 14.822.092 6% 3.951.595 9% 6.985.470 11% 11.376.170 7% 5.046.822 3% 1.172.840

Manutenção de Material Rodante 2% 2.688.000 1% 768.000 2% 1.344.000 2% 2.112.000 1% 768.000 0% 192.000

Manutenção de Via Permanente 3% 3.576.010 3% 2.357.338 3% 2.481.322 4% 3.576.010 4% 3.007.670 3% 1.373.702

Manutenção de Sistemas 1% 1.647.772 2% 1.605.436 2% 1.584.268 2% 1.647.772 1% 916.224 2% 895.056

Manutenção de Edificações 0% 285.600 0% 168.000 0% 178.500 0% 285.600 0% 115.500 0% 84.000

Despesas Ad. - Serviços Públicos 8% 9.206.401 7% 5.297.240 6% 5.046.444 9% 8.612.470 6% 3.784.922 5% 2.319.067

Despesas Adm. - Escritório 14% 16.223.533 22% 16.082.573 20% 16.102.573 16% 16.092.493 16% 11.121.738 21% 9.880.650

Seguros e Garantias 0% 568.688 0% 312.885 0% 304.903 1% 568.688 0% 182.037 0% 120.190

Contingência 5% 5.553.106 5% 3.421.276 5% 3.813.511 5% 4.807.729 5% 3.213.274 5% 2.217.967

Tabela 118 – Resumo do  OPEX de alternativas de Trens Metropolitanos, comparado com o de propostas originais
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5.2.4 Receitas, investimentos e custos: resumo dos resultados de pré-
viabilidade das propostas de trens de passageiros
Nesta seção, são compiladas as estimativas de receitas, investimentos e custos operacionais no horizonte temporal de refe-

rência (ano 2020). A partir destes dados são definidos indicadores de pré-viabilidade das propostas avaliadas. O objetivo é que 

esses resultados possam orientar o tomador de decisões na designação das propostas que reúnem condições mais favoráveis 

para passar a uma segunda etapa de estudos detalhados de engenharia e de viabilidade econômico-financeira. Somente 

assim poderá ser finalizada a estruturação de projetos de empreendimentos viáveis, sob o ponto de vista de sua exploração 

pela iniciativa privada, podendo também nortear a definição, por parte do setor público, de políticas de incentivos e parcerias 

destinadas ao fomento do transporte ferroviário de passageiros em Minas Gerais.

As tabelas adiante apresentadas consolidam as principais características das propostas estudadas, para cada uma das três 

categorias de serviços ferroviários, e incluem  os seguintes indicadores de pré-viabilidade:

• relação Receita/Opex: indica a capacidade de a receita gerada cobrir os custos totais de operação da proposta avaliada. 

Sendo a relação menor que 1, significa que a receita não é suficiente sequer para compensar os custos de operação;

• relação Capex/Receita: indica a quantidade de anos de operação que são necessários para arrecadar o montante de 

recursos requeridos para cobrir a totalidade dos investimentos de implantação de cada proposta.

• Receita/Pax: corresponde ao valor da tarifa média paga pelo serviço  prestado;

• Opex/Pax: corresponde ao custo médio de operação por passageiro transportado. Quando confrontado com a tarifa média 

(receita/pax), é também um indicativo de sustentabilidade do serviço.

• (Capex + Opex)/Pax: indica o valor da tarifa requerida para gerar uma receita capaz de cobrir a totalidade dos investimentos 

e dos custos de operação do serviço avaliado, considerando um horizonte de projeto de 35 anos.
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Valores em R$/ano - Ano 2020

TURÍSTICAS
1

TUR 50
1b

TUR 50b
2

TUR 52
3

TUR 54
4

TUR 56
5

TUR 57
6

TUR 58
7

TUR 59
7b

TUR 59b
8

TUR 60
9

TUR 61

Origem / Destino

ALÉM 
PARAÍBA 
(Porto 

Novo) / 
(Simplício)

ALÉM 
PARAÍBA 
(Porto 

Novo) / 
(Simplício)

CAPARAÓ/ 
ESPERA 
FELIZ

CATAGUASES/ 
ALÉM PARAÍBA/ 

TRÊS RIOS

JACUTINGA 
(Sapucaí) 
/ (Mons. 
Dutra)

PERDÕES / 
LAVRAS / 

CARRANCAS

POÇOS DE 
CALDAS / 
ÁGUAS DA 

PRATA

SÃO 
SEBASTIÃO DO 

RIO  
VERDE / PASSA 

QUATRO

SÃO 
SEBASTIÃO 

DO RIO VERDE 
/ PASSA 
QUATRO

VIÇOSA / 
CAJURI

LAVRAS/ 
TRÊS 

CORAÇÕES / 
VARGINHA

Compartilhamento TUR 54 VLI VLI
Trem da 

Mantiqueira

RECEITA (ano) R$ 1.088.139 1.088.139 240.240 22.075.321 698.103 14.763.224 17.787.564 1.500.720 1.558.440 4.264.260 37.339.200 

OPEX (ano) R$ 2.688.683 476.815 1.575.858 11.914.038 2.638.461 5.599.599 7.114.624 2.694.170 1.555.985 4.747.837 11.784.974

CAPEX R$ 28.396.914 5.950.812 49.678.608 193.287.423 39.842.544 15.391.425 10.199.356 53.009.922 46.919.922 42.970.872 112.459.116 

trecho km 12,42 12,42 15,34 168,96 11,65 99,72 32,09 25,28 25,28 10,78 123,52 

número de passageiros pax/ano 19.784 19.784 4.368 220.753 12.693 147.632 273.655 23.088 23.088 77.532 373.392 

número de estações qtde 2 * 3 7 2 5 2 3 3 2 3 

distância percorrida km/ano 1.490 1.490 368 81.101 1.398 47.866 36.968 3.034 6.067 3.881 118.579

número de locomotivas qtde 2 2 1 5 1 3 2 2 2 2 5 

número total de vagões qtde 3 3 3 16 1 6 3 3 3 3 12

número de viagens/mês qtde 5 5 1 20 5 20 48 5 10 5 30 

RECEITA / OPEX 0,40 2,28 0,15 1,85 0,26 2,64 2,50 0,56 1,00 0,90 3,17

CAPEX / RECEITA 26,10 5,47 206,79 8,76 57,07 1,04 0,57 35,32 30,11 10,08 3,01

35

Receita / pax R$/ pax 55,00 55,00 55,00 100,00 55,00 100,00 65,00 65,00 67,50 55,00 100,00 

Opex / pax R$/ pax 135,90 24,10 360,77 53,97 207,87 37,93 26,00 116,69 67,39 61,24 31,56 

Capex + Opex / pax R$/ pax 176,91 32,69 685,72 78,99 297,56 40,91 27,06 182,29 125,46 77,07 40,17

* No caso de compartilhamento, o custo de manutenção das estações será suportado pela operação da TUR 54.

Tabela 119 - Resumo Geral de Pré-viabilidade dos Trens Turísticos
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Como antes abordado, a proposta TUR 51 não é objeto de avaliação no âmbito do PEF Minas, uma vez que, concomitante a sua elaboração, foi 

finalizado, por uma consultoria especializada, um estudo de viabilidade específico para o trem de passageiros entre Belo Horizonte e Brumadinho 

(Inhotim). Os resultados alcançados no referido estudo são apresentados a seguir, na Tabela 120, devidamente adaptados ao padrão analítico de 

indicadores adotado no PEF Minas.

Valores em R$/ano - Ano 2020

TURÍSTICAS
Estudo Sysfer70

2A
Padrão PEF (Capex/Opex) 71

2A
Estudo Sysfer70

2B
Padrão PEF (Capex/Opex)71

2B

Origem / Destino BH/ BRUMADINHO BARREIRO/ BRUMADINHO BELVEDERE/ BRUMADINHO BELVEDERE/ BRUMADINHO

Compartilhamento VLI/ MRS Duplicação/ segregação da via MRS (parte do trecho) Duplicação/ segregação da via

RECEITA (ano) R$ 3.238.679 3.238.679 3.746.395 3.746.395 

OPEX (ano) R$ 2.579.101 4.923.661 2.067.283 4.411.843 

CAPEX R$ 156.336.872 939.773.856 126.713.271 939.773.856 

trecho km 60,60 48,60 48,90 48,90 

número de passageiros pax/ano 71.971 71.971 83.253 83.253 

número de estações qtde 6 5 6 6 

distância percorrida km/ano 37.814 30.326 30.514 30.514 

número de locomotivas qtde 2 2 2 2 

número total de vagões qtde 7 7 7 7 

número de viagens/mês qtde 52 52 52 52 

RECEITA / OPEX 1,26 0,66 1,81 0,85 

CAPEX / RECEITA 48,27 290,17 33,82 250,85 

35

Receita / pax R$/ pax 45,00 45,00 45,00 45,00 

Opex / pax R$/ pax 35,84 68,41 24,83 52,99 

Capex + Opex / pax R$/ pax 97,90 441,49 68,32 375,51 

Obs.: Em função das restrições de circulação já existentes no trecho em destaque, não se deve considerar o compartilhamento das vias férreas entre as 
operações hoje existentes e eventuais trens turísticos, e sim, a circulação definida em linhas segregadas.

Tabela 120 - Resumo Geral do Estudo do Trem Turístico entre Belo Horizonte e Brumadinho

70 Estudo Sysfer (2019)

71 Dados Sysfer com valores de Capex e Opex adaptados ao padrão analítico do PEF Minas.
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Valores em R$/ano - Ano 2020

REGIONAIS 1
RP 12-33I

2
RP 14-26

2b
RP 14-26b

3
RP 15 

3b
RP 15b 

4
RP 17

5
RP 22 

5b
RP 22b

6
RP 23 

7
RP 27 

8
RP 28

Origem / Destino
Araguari/ 
Campos 

Altos

Belo 
Horizonte / 

Janaúba

BH / 
Janaúba 

(direto SL/
BH)

BH / 
Conselheiro 
Lafaiete/ 
Mariana

Belo 
Horizonte / 
Ouro Preto

João 
Monlevade/ 

Gov. 
Valadares

Divinópolis/ 
Cordisburgo

Divinópolis 
/ BH/ Sete 

Lagoas

Divinópolis/ 
Lavras

Poços de 
Caldas / 

Campinas 
(SP)

Mariana/ 
Além 

Paraíba

Compartilhamento sim sim sim não não sim sim sim sim sim não

RECEITA ANUAL R$ 15.155.658 22.110.233 13.932.631 4.041.627 3.158.219 78.806 10.139.977 10.109.340 4.681.157 11.201.232 2.459.475 

OPEX ANUAL R$ 13.348.143 18.916.208 16.524.639 55.385.948 36.010.388 3.048.999 12.376.085 11.002.031 7.496.520 10.440.595 87.402.052 

CAPEX R$ 80.394.188 520.480.437 475.714.667 703.997.133 600.158.828 49.153.302 514.169.814 505.954.400 123.889.448 211.537.354 1.220.431.733 

trecho km 503,36 664,74 664,74 238,08 147,11 201,43 306,39 250,54 183,05 192,81 384,18 

número de passageiros pax/ano 470.929 640.341 280.258 184.969 139.543 3.683 446.517 445.168 245.043 558.044 159.723 

número de estações qtde 8 19 14 9 7 9 18 16 9 11 17 

distância percorrida km/ano 328.191 433.410 433.410 155.228 95.916 131.332 199.766 163.352 119.349 125.712 250.485 

número de locomotivas qtde 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

número total de vagões qtde 6 10 6 5 5 5 8 8 6 10 4 

número de viagens/dia qtde 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 RECEITA / OPEX 1,14 1,17 0,84 0,07 0,09 0,03 0,82 0,92 0,62 1,07 0,03 

CAPEX / RECEITA 5,30 23,54 34,14 174,19 190,03 623,72 50,71 50,05 26,47 18,89 496,22 

35

Receita anual / pax R$ / pax 32,18 34,53 49,71 21,85 22,63 21,40 22,71 22,71 19,10 20,07 15,40 

Opex anual / pax R$ / pax 28,34 29,54 58,96 299,43 258,06 827,86 27,72 24,71 30,59 18,71 547,21 

(Capex + Opex anual)/ 
pax

R$ / pax 33,22 52,76 107,46 408,18 380,94 1.209,18 60,62 57,19 45,04 29,54 765,52 

Tabela 121 - Resumo Geral de Pré-viabilidade dos Trens Regionais – com material rodante Tradicional
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Valores em R$/ano - Ano 2020

REGIONAIS
1 2 2b 3 3b 5 5b 6 6b 7 8

RP 12-33I RP 14-26 RP 14-26b RP 15 RP 15b RP 22 RP 22b RP 23 RP 23b RP 27 RP 28

Origem / Destino
Araguari/ 
Campos 

Altos

Belo 
Horizonte / 

Janaúba

BH / Janaúba 
(direto SL/BH)

BH / 
Conselheiro 
Lafaiete/ 
Mariana

Belo 
Horizonte / 
Ouro Preto

Divinópolis / 
Cordisburgo

Divinópolis/ 
BH/ Sete 
Lagoas

Divinópolis/ 
Lavras

Divinópolis / 
Oliveira

Poços de 
Caldas/ 

Campinas (SP)

Mariana / 
Além Paraíba

Compartilhamento sim sim sim não não sim sim sim RP22b sim não

RECEITA ANUAL R$ 15.155.658 22.110.233 13.932.631 4.841.627 3.158.219 10.139.977 10.109.340 4.681.157 3.815.521 11.201.232 2.459.475 

OPEX ANUAL R$ 10.863.831 18.892.302 13.646.070 54.162.789 35.503.510 11.237.026 10.067.661 6.572.670 2.822.921 9.246.621 85.717.864 

CAPEX R$ 68.123.288 516.216.640 461.306.807 699.174.946 585.004.473 507.477.365 499.802.239 110.068.182 110.068.182 209.870.164 1.202.470.898 

trecho km 503,36 664,74 664,74 238,08 147,11 306,39 250,54 183,05 77,89 192,81 384,18 

número de passageiros pax/ano 470.929 640.341 280.258 184.969 139.543 446.517 445.168 245.043 209.213 558.044 159.723 

número de estações un 8 19 14 9 7 18 16 9 5 11 17 

distância percorrida km/ano 328.191 866.821 433.410 155.228 95.916 199.766 163.352 119.349 32.491 125.712 250.485 

número de locomotivas un 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 

número total de vagões un 5 9 5 5 4 8 8 5 5 9 3 

número de viagens/dia un 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 RECEITA / OPEX 1,40 1,17 1,02 0,09 0,09 0,90 1,00 0,71 1,35 1,21 0,03 

CAPEX / RECEITA 4,49 23,35 33,11 144,41 185,23 50,05 49,44 23,51 28,85 18,74 488,91 

35

Receita anual / pax R$ / pax 32,18 34,53 49,71 26,18 22,63 22,71 22,71 19,10 18,24 20,07 15,40 

Opex anual / pax R$ / pax 23,07 29,50 48,69 292,82 254,43 25,17 22,62 26,82 13,49 16,57 536,66 

(Capex + Opex anual) 
/ pax

R$ / pax 27,20 52,54 95,72 400,82 374,21 57,64 54,69 39,66 28,52 27,31 751,76 

Tabela 122 - Resumo Geral de Pré-viabilidade dos Trens Regionais – com material rodante VLT Nacional
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METROPOLITANAS
1

Linha A
1a

Linha A1
1b

Linha A2
1c

Linha A3
2

Linha B
3

Linha C
3a

Linha C1

Origem / Destino
Nova Lima/ 

Ibirité/ Betim
Nova Lima/ 

Ibirité/ Eldorado
Nova Lima/ Ibirité/ 
Betim (2 carrocéis)

Nova Lima-
Eldorado-Betim

Nova Lima/ Sabará/ 
BH (Horto)

Pedro Leopoldo/ Sta 
Luzia/ BH (São Gabriel)

Sta Luzia/ BH 
(São Gabriel)

Compartilhamento
Duplicação/ 

segregação da via
Duplicação/ 

segregação da via
Duplicação/ 

segregação da via
Duplicação/ 

segregação da via
Duplicação/ 

segregação da via
Duplicação/ 

segregação da via
Duplicação/ 

segregação da via

RECEITA ANUAL R$ 92.494.188 50.889.144 49.590.901 92.494.188 15.609.291 29.607.481 19.548.244 

OPEX ANUAL R$ 116.615.234 71.846.805 80.083.736 100.962.302 41.351.307 67.478.744 46.577.313 

CAPEX R$ 2.355.412.384 1.388.289.152 1.538.322.207 2.270.992.384 1.269.222.566 1.740.410.593 782.081.970 

trecho km 51,72 27,54 30,00 51,72 36,11 49,32 16,90 

número de passageiros/ano pax/ano 17.122.168 9.023.154 1.270.433 17.122.266 2.280.607 4.261.145 2.813.407 

número de estações qtde 20 14 11 20 9 9 6 

distância percorrida km/ano 2.695.663 718.668 28 2.068.960 656.939 1.835.710 426.604 

número de carros qtde 56 16 91 44 6 16 4 

número de viagens/dia qtde 112 56 10.615.752 88 39 80 54 

número de pax/h/sentido pax/h 4.136 1.835 3.281 2.068 682 1.480 1.019 

 RECEITA / OPEX 0,79 0,71 0,62 0,92 0,38 0,44 0,42 

CAPEX / RECEITA 25,47 27,28 31,02 24,55 81,31 58,78 40,01 

35

Receita anual / pax R$ /pax 5,40 5,64 4,67 5,40 6,84 6,95 6,95 

Opex anual / pax R$ /pax 6,81 7,96 7,54 5,90 18,13 15,84 16,56 

Capex + Opex anual / pax R$ /pax 10,74 12,36 11,68 9,69 34,03 27,51 24,50 

Tabela 123 - Resumo Geral de Pré-viabilidade dos Trens Metropolitanos - com material rodante VLT Nacional
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Os indicadores Receita/Opex e Capex/Receita são os principais balizadores da 

análise de pré-viabilidade das propostas de trens de passageiros constantes da 

carteira do PEF Minas. O primeiro deles, como referido anteriormente, indica o 

potencial de cobertura dos custos operacionais totais incorridos pela receita total 

arrecadada. Recomenda-se que as propostas que alcançam um índice maior ou 

igual a 0,9 sejam consideradas em análises de viabilidade futuras.

O segundo indicador permite avaliar qual é o grau de dependência de recursos 

públicos para a concretização dos investimentos previstos em cada proposta de 

trem de passageiros. Deve ser entendido, em uma aproximação simplificada, 

como um conceito de “tempo de retorno”, em que se consideram as receitas e 

não o caixa do projeto, com a finalidade de estimar a quantidade necessária em 

anos de arrecadação de receitas tarifárias para que o investimento, exclusiva-

mente, se pague.

Não custa lembrar que resultados favoráveis dos indicadores devem ser enten-

didos como um bom sinalizador do potencial de sustentabilidade financeira das 

propostas avaliadas. Isto porque são consideradas estimativas que, para retratar 

sua completa exequibilidade, devem se pautar em uma análise acurada e abran-

gente de viabilidade econômico-financeira, estruturada ao longo do tempo e 

configurada como um fluxo de caixa. Este, por sua vez,  necessita ter seus itens 

de investimentos embasados por projetos de engenharia básicos e executivos, 

que devem ser desenvolvidos para cada proposta isoladamente ou para conjun-

tos que apresentam alguma sinergia.

5.2.5 Pontos de Atenção
Certos aspectos da avaliação de pré-viabilidade das propostas consideradas nes-

te PEF Minas irão requerer algum nível de atenção numa abordagem posterior 

de análise da viabilidade técnico-econômica e financeira. Destacadamente, os 

custos relativos à depreciação de ativos, que não foram considerados nos re-

sultados até então apresentados, por não constituírem uma saída real de caixa. 

Nesta etapa de estimativas de receitas e de custos, a depreciação não tem re-

presentatividade, mas deverá ser considerada quando for elaborado o fluxo de 

caixa do projeto ao longo dos anos, situação em que a depreciação é relevante, 

já que representa um incentivo fiscal.

Como destacado anteriormente, os custos de manutenção da infra e da supe-

restrutura (abrangendo obras de arte especiais, via permanente e o conjunto de 

passagens em nível e utensílios de sinalização, etc.) e também das instalações 

compartilhadas (tais como pátios, postos de abastecimento, equipamentos de 

via, etc.) continuarão a ser de responsabilidade das concessionárias transporta-

doras de cargas, sempre que suas linhas forem compartilhadas com  trens de 

passageiros, devendo estes ressarci-las pela utilização, em termos de custeio, 

sob a rubrica “Direito de Passagem”.

Entretanto, para aqueles trechos ferroviários utilizados exclusivamente pelos 

trens de passageiros propostos, esses custos de manutenção e os investimen-

tos que precisarão ser feitos já foram devidamente apropriados nesta fase de 

pré-viabilidade. Ressalta-se, porém, que, para as obras de artes especiais, foram 

considerados somente os custos de manutenção do tabuleiro sobre o qual se 

assenta a linha férrea, pois a definição dos investimentos para recuperação e a 

própria manutenção destas estruturas requerem investigações mais aprofunda-

das. Para tanto, em fase posterior, se tornarão necessários levantamentos in loco 

e desenvolvimento de projetos de engenharia capazes de identificar as situações 

de substituição, recuperação ou, apenas, de manutenção estrutural.

Vale considerar, também, quando do desenvolvimento detalhado de estudos de 

viabilidade, os ganhos de delegação conjunta de dois ou mais trens de passagei-

ros para um mesmo operador, haja vista a possibilidade de diluição de investi-

mentos e de custos operacionais comuns, principalmente no quadro de mão de 

obra, custos administrativos e de utilidades, serviços, etc.
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Importante ainda ressaltar que, quando for considerada uma implantação con-

junta ou superposição de duas ou mais propostas, dever-se-á observar os pontos 

de estrangulamento que possam vir a ocorrer em alguns espaços comuns de 

compartilhamento. Cita-se, a título de exemplo, a convergência de linhas para 

a Estação Central de Belo Horizonte, o que provocará um substancial aumento, 

tanto do fluxo de trens nas vias, como do volume de passageiros circulando na 

Estação. Outra situação que pode gerar estrangulamentos futuros refere-se à 

pouca disponibilidade de “janelas temporais” em trechos de linhas em que há o 

transporte de cargas. Nestes segmentos poderá ser necessária a duplicação da 

linha.

Um exemplo típico que merecerá avaliação específica é o compartilhamento 

da ferrovia entre Belo Horizonte e Sete Lagoas pelos trens regionais RP14 -26 

(Janaúba- Montes Claros-Belo Horizonte) e RP22 (Divinópolis-Sete Lagoas). Os 

recursos operacionais passíveis de serem compartilhados neste caso deverão 

ser levados em conta numa etapa de estudos mais detalhados, otimização que 

concorreria em muito para a maior viabilidade destes serviços. Essa mesma es-

tratégia pode ser adotada para propostas que, no todo ou em parte, não se 

mostraram exequíveis na fase de estudos de pré-viabilidade.

5.2.6 Considerações finais
O objetivo inicial do PEF Minas, no que tange aos serviços de transporte de 

passageiros, foi o de estabelecer, a partir de um conjunto de empreendimentos 

identificados, sugeridos e até mesmo sonhados por instituições ou por movi-

mentos da sociedade civil organizada que defendem o incremento do transporte 

ferroviário em Minas Gerais, as condições prévias de viabilização de tais pro-

postas, organizadas em três categorias distintas de serviço: turístico, regional ou 

intercidades e metropolitano.

No entanto, o PEF Minas deve ir além da avaliação destas propostas iniciais e de 

seus estágios de maturação, por ter a ambição e ser um instrumento dinâmico 

que, retroalimentado ao longo do tempo, seja capaz de incorporar novas propos-

tas ou de reavaliar propostas que em um primeiro momento não se mostraram 

exequíveis, mas que, em decorrência de fatores supervenientes que impulsio-

nam o desenvolvimento econômico, podem agregar novas demandas, alterando 

o seu quadro inicial de viabilidade.

Portanto, a dinâmica do PEF Minas, a partir dos resultados das avaliações das 

propostas para o transporte de passageiros sobre trilhos, deverá, na esteira do 

desenvolvimento regional, absorver novas demandas, projetos e soluções que 

apresentam consistência socioeconômica e coerência estrutural com os objetivos 

estratégicos do Estado, atualizando-se continuamente.

De fato, os indicadores resultantes das análises de pré-viabilidade, demonstrados 

no Resumo Geral anterior, nos fornecem uma visão de um ano inicial de ope-

ração, considerando que as condições estabelecidas neste ano se reproduzirão 

para os demais. No entanto, essa simplificação metodológica deve ser tomada 

como um indicativo para a estruturação de empreendimentos a partir de estudos 

e avaliações mais detalhados, que considerem os efeitos das variações ao longo 

do tempo de itens que influenciam o fluxo de caixa de projetos de investimento 

em transporte, tais como:

• Crescimento da Demanda: em grande parte dos casos analisados, as re-

ceitas tarifárias são insuficientes, ou possuem uma margem bruta pequena, 

sequer para cobrir os custos operacionais. Assim, quando da etapa de ela-

boração dos projetos de engenharia, recomenda-se incorporar aos estudos 

de demanda uma análise de projeção ao longo do prazo da concessão dos 

empreendimentos, visto que as projeções de demanda no momento de im-

pacto da pandemia do novo coronavírus, por se correlacionarem fortemente 

com fatores econômicos, como o PIB, sinalizam uma tendência de queda ao 

longo do tempo.
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• Distribuição dos Custos: em função das análises de projeção do cresci-

mento da demanda, os custos fixos de cada proposta deverão ser diluí-

dos, otimizando assim sua margem operacional, podendo gerar melhores 

resultados, em alguns casos, com impactos positivos na sustentabilidade 

financeira do projeto.

• Sinergia com outros empreendimentos: inicialmente, cada proposta 

foi analisada como um empreendimento único e, no decorrer dos estu-

dos, identificaram-se possíveis situações de sinergias entre algumas das 

propostas ou destas com empreendimentos já existentes, o que concorre 

para a diluição dos custos entre serviços que podem compartilhar parte da 

infraestrutura viária ou mesmo outros ativos, como instalações ou material 

rodante.

• Cronograma de implantação: é importante também avaliar a implan-

tação dos empreendimentos por etapas, iniciando-se pelos trechos que 

atraem mais demanda e gradativamente ir incorporando os trechos sub-

sequentes, à medida da consolidação dos primeiros, impactando, assim, 

positivamente, os resultados.

• Cronograma de investimentos: os investimentos deverão seguir um cro-

nograma de desembolso, desobrigando assim o desencaixe financeiro em 

um único ano, como o aqui apresentado. Os montantes quantificados, espe-

cialmente onde não ocorre a operação compartilhada com o transporte de 

cargas, terão provavelmente que ser realizados através de aporte público, 

em parte ou em sua totalidade, considerando-se as especificidades de cada 

projeto e sua respectiva capacidade de pagamento.

• Financiamentos para projetos de infraestrutura: há no mercado finan-

ciamentos disponíveis que deverão ser considerados em projetos como os 

de transporte de passageiros do PEF Minas, por terem baixo custo de capital, 

podendo assim alavancá-los financeiramente.

• Impostos e Taxas: outro ponto importante a ser avaliado é a incidência 

de impostos e taxas, tema que requer um estudo específico, considerando, 

inclusive, a análise de uma política de incentivos em função dos ganhos 

sociais, para fazer frente aos valores anuais da incidência de impostos e ta-

xas que, na ausência de incentivos, terão que ser totalmente cobertos pela 

geração de caixa de cada projeto.
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5.3 Previsão e análise da demanda de 
transporte de carga por proposta de ferrovia

5.3.1 Considerações metodológicas
Na análise de sistemas de transportes, procedimentos de fundamental impor-

tância são a identificação e a quantificação da demanda em determinado perí-

odo de tempo e em um recorte geográfico específico. Trata-se, antes de tudo, 

de prever a resposta de potenciais usuários às proposições de mudanças na 

configuração física e nos atributos funcionais e de custo da rede de transporte.

A abordagem metodológica aqui adotada, cujo objetivo é a previsão e análise da 

demanda de transporte do conjunto de propostas de ferrovias consideradas no 

PEF Minas, tem por base o tradicional “Modelo de Quatro Etapas”. Este permite 

ao analista estimar os fluxos interzonais de transporte, passando pelas etapas 

de geração e distribuição de viagens, de repartição modal e da alocação desses 

fluxos na rede simulada.

Nessa abordagem metodológica, a rede de simulação deve ser inicialmente ca-

librada para representar as condições de oferta e demanda no ano-base do pro-

cesso analítico. Somente após tal calibração é que se pode passar às fases sub-

sequentes de simulação da operação da rede em horizontes temporais futuros.

Para simular a configuração física e funcional da rede multimodal em horizontes 

futuros (ou “cenário de infraestrutura”), são utilizados “gatilhos”, que nela intro-

duzem, ou dela retiram, determinados arcos ou nós, representativos das ligações 

viárias e entroncamentos que compõem os novos projetos de infraestrutura de 

transporte que se espera materializar-se em anos vindouros. Portanto, é possível 

simular a presença de novas vias de transporte e de instalações logísticas, de 

diversas formas no tempo e no espaço, conforme o modelo de análise da oferta 

trabalhado.

Considerando as matrizes OD de cargas disponíveis (fornecidas pela EPL/IPEA), 

as propostas de ferrovias avaliadas foram inicialmente carregadas nos horizon-

tes de 2025, 2030 e 2035. Para tanto, à rede de simulação inicial vão sendo 

acrescidos os shapes geográficos digitais representativos de projetos futuros de 

diferentes modalidades em âmbito nacional, com perspectiva de início de ope-

ração entre 2025 e 2035. Tal procedimento se justifica, pois, se efetivados, eles 

poderão impactar o desempenho operacional da proposta de ferrovia em estudo 

na estado de Minas Gerais.

Os projetos considerados nas configurações futuras da rede de simulação de 

âmbito nacional são os seguintes:
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Projeto Trecho(s) Observações
Horizonte 

de entrada

Ferrovias

Norte-Sul
Porto Nacional (TO)/Estrela D'Oeste (SP) Trecho concedido em 2019 à iniciativa privada. 2025

Açailândia (MA)/ Barcarena (PA) Ainda não incluído no pipeline do governo atual (PPI). 2035

Integração Oeste-Leste 
(FIOL)

Ilhéus (BA)/ Caetité (BA) Trecho concedido à empresa BAMIN S/A em abril de 2021.. 2025
Caetité (BA)/ Barreiras (BA) Parcialmente concluída; obras restantes devem ser finalizadas com a concessão do trecho inicial. 2030

Barreiras (BA) / Figueirópolis (TO) Em fase de estudos e projetos no MINFRA 2035

Integração do Centro-Oeste 
(FICO)

Água Boa (MT)/Mara Rosa (GO) Programado como “investimento cruzado” compensatório da renovação antecipada da concessão 
da EFVM. 2025

Água Boa (MT)/Lucas do Rio Verde (MT) Em fase de estudos; ainda não incluída no pipeline do governo atual (PPI).  2030

Ferrogrão Sinop (MT)/ Miritituba (PA) Encontra-se no pipeline do governo atual (PPI); há obstáculos ambientais. 2030

RUMO - Malha Paulista Colômbia (SP)/ Pradópolis (SP) e Panorama 
(SP)/Bauru (SP)

Trechos com reativação programada como “investimentos cruzados” compensatórios da renovação 
antecipada da concessão da RUMO-MP. 2025

Transnordestina

Eliseu Martins (PI)/Salgueiro (PE)/Pecém (CE) Trecho parcialmente construído, com licença ambiental (segundo site da TLSA). 2025

Salgueiro (PE)/ Porto de Suape (PE) Parte do trecho entre Salgueiro e Suape ainda não tem licença ambiental (segundo site da TLSA). 2030

Entr. c/FNS (MA)/Eliseu Martins (PI) Extensão para permitir a conexão com a FNS. 2035

EF 118 (Nova Rio – Vitória) Rio de Janeiro (RJ)/Vitória (ES) Substituição da atual por ferrovia em bitola mista de Vitória a Açu e larga até o Rio de Janeiro 
(entro. MRS). 2035

Dutovia

Mineroduto da Samarco Mariana (MG)/ Anchieta – Porto de Ubu (ES) Retorno da operação, interrompida devido ao rompimento de barragem em Mariana. 2025

Portos

Porto Sul – Bahia Ilhéus (BA) Implantação de um novo porto em Ilhéus, necessário para a operação da FIOL. 2025

Porto Central – Espírito Santo Presidente Kennedy (ES) Integrado à operação da EF 118 (nova Rio – Vitória). 2035

Quadro 15 – Grandes projetos de infraestrutura de transporte com perspectiva de entrada em operação no Brasil entre 2025 e 2035, considerados na simulação da rede 
multimodal em cenários futuros

Obs.: Quanto ao projeto “EF 118 (Nova Rio – Vitória)”, é importante esclarecer que constitui interesse do Ministério da Infraestrutura (Ofício Conjunto 2/2019/DTFER/SNTT, de 17 de maio de 2019) 
recomendar como investimentos adicionais àqueles ora previstos no âmbito da prorrogação antecipada do contrato de concessão da EFVM, eventuais expansões dessa ferrovia, como é o caso do 
Ramal Anchieta (sobre a diretriz da EF 118), na direção sul do estado do Espírito Santo.

Assim, a Agência (ANTT) incluiu, no Termo Aditivo do Contrato de Concessão da EFVM, mecanismo contratual que contempla a previsão de investimentos em expansão à atual malha da EFVM, a 
partir de determinação do Poder Concedente, inclusive no caso do referido ramal.

Nesse sentido, se depreende que o referido trecho, enquanto Ramal da malha da EFVM, seguirá as mesmas características técnicas e operacionais da Concessionária, notadamente a bitola métrica 
e demais sistemas (Sinalização, Comunicação e Interface Operacional) utilizados na EFVM.
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Além dos projetos discriminados, são também consideradas na rede de simulação, cada uma ao seu tempo, várias interven-

ções previstas para melhoria da malha rodoviária brasileira, por meio de concessões à iniciativa privada, incluídas em portfó-

lios do Governo Federal (PPI) e de alguns governos estaduais.

A alocação da demanda de transporte na rede de simulação é feita em três horizontes temporais (2025, 2030 e 2035), pelo 

critério de minimização dos custos logísticos, dando foco específico na proposta ferroviária em análise no PEF Minas. No pro-

cesso de alocação são três os principais inputs: matrizes OD de cargas nos referidos horizontes temporais, rede de simulação 

(nos distintos “cenários de infraestrutura”) e as equações de custos logísticos dos diferentes modais de transporte. 

Vale lembrar que a matriz OD registra a geração de cargas que demandam transporte entre distintos pares de zonas (ainda 

sem divisão modal), das quais uma parcela pode ser potencialmente atraída pela proposta ferroviária analisada.  

Concluído o processo de alocação, a intensidade e o sentido dos fluxos de cargas em cada proposta analisada são represen-

tados sob a forma de diagramas unifilares dinâmicos, estruturados em Excel. Nestes são apresentados tanto os terminais de 

embarque, desembarque e intercâmbio de cargas quanto as ligações ferroviárias entre eles (com dois sentidos de tráfego). 

Correspondem aos três anos considerados – 2025, 2030 e 2035 – e registram tanto o carregamento total quanto os carrega-

mentos individualizados por produto (em TU). Também mostram os respectivos montantes da produção de transporte (em 

TKU).

Depois de conhecidos os volumes de cargas alocados nos trechos ferroviários que configuram cada proposta em análise, de-

ve-se passar aos procedimentos de interpolação de dados para estimativa dos montantes anuais da demanda entre 2025 e 

2030 e entre 2030 e 2035, e, em seguida, aos de extrapolação, para quantificar a demanda esperada a partir de 2036, até o 

ano de 2055, observando critérios metodológicos específicos. Assim, são produzidas, para cada empreendimento ferroviário 

proposto, as respectivas séries temporais da demanda a ser atendida ao longo de 30 anos de operação, mensuradas em 

volume (toneladas úteis) e em produção de transporte (toneladas quilômetros úteis (TKU).

As propostas de ferrovias para o transporte de cargas, adiante avaliadas, uma a uma, no tocante à previsão da demanda no 

horizonte temporal adotado, são discriminadas na tabela seguinte, com indicação de suas extensões, natureza da proposta,  

tipo de empreendimento e cenário de simulação de cada uma delas.72

72 Sobre os cenários de simulação destas propostas vide o Anexo E, no volume específico.
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Código Descrição da Proposta Ext. (km)
Natureza da 

Proposta
Empreendimento Proposto

Cenário de 
Simulação

FC 36 Pirapora / Corinto / Prudente de Morais 324,0 Brownfield Adequação 1

FC 38 Unaí / Pirapora 308,1 Greenfield Construção 2

FC 39 Corinto / Montes Claros / Janaúba / Entr. FIOL / Salvador 1.348,1 Brownfield Adequação 2

FC 40 Corinto / Ipatinga / Muriaé / Porto do Açu 671,6 Greenfield Construção 3

FC 41 Conceição do Mato Dentro / Ipatinga 116,2 Greenfield Construção 1

FC 42 Porteirinha / Salinas / Itaobim / Jequitinhonha 337,2 Greenfield Construção 2

FC 43A Uberlândia / Ituiutaba / Chaveslândia 235,2 Greenfield Construção 1

FC 44 Itaobim / Teófilo Otoni / Governador Valadares 276,3 Greenfield Construção 1

FC 45A Luziânia / Unai 111,3 Greenfield Construção 1

FC 45B Anápolis / Luziânia / Unaí / Pirapora / Prudente de Morais 876,8 Green./Brown. Construção/adequação 2

FC 45C Luziânia / Unaí / Pirapora / Prudente de Morais 743,3 Green./Brown. Construção/adequação 2

FC 46A Janaúba / Porteirinha / Grão Mogol 128,4 Greenfield Construção 2

FC 46B Grão Mogol / Janaúba / Entr. FIOL 501,4 Green./Brown. Construção/adequação 2

FC 47A Capitão Eduardo / Pedreira do Rio das Velhas 10,0 Greenfield Duplicação 1

FC 48A Extensão da Ferrovia do Aço - 1 35,8 Greenfield Construção 1

FC 48C Extensão da Ferrovia do Aço - 2 35,8 Greenfield Construção 2

FC 49 Passos / São Sebastião do Paraíso / Biagípolis 124,9 Brownfield Reconstrução 1

FC 100 Ramal de Igarapé 14,2 Greenfield Construção 1

FC 101 Anápolis / Luziânia / Unaí/ Corinto / Ipatinga / Muriaé / Açu 1.359,8 Green./Brown. Construção/adequação 3

FC 102 Araçuaí / Teófilo Otoni / Nanuque / Teixeira de Freitas (BA) / Caravelas (BA) 411,2 Greenfield Construção 2

FC 103 Miguel Burnier / Ponte Nova / Ubá / Muriaé / Porto do Açu 466,4 Greenfield Construção 2

FC 104 Ramal Varginha a Cruzeiro 198,5 Brownfield Reconstrução 1

FC 105A Ferroanel da RMBH - 1 (sem acesso a Betim/Contagem) 88,1 Greenfield Construção 2

FC 105C Ferroanel da RMBH - 2 (com acesso a Betim/Contagem) 88,1 Greenfield Construção 2

Tabela 124 – Relação das propostas de ferrovias para o transporte de cargas avaliadas  no âmbito do PEF Minas e sua caracterização básica
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5.3.2 Alocação da demanda nos anos 2025, 2030 e 
2035

5.3.2.1 Proposta FC 36: Pirapora – Corinto – Prudente de 
Morais

Os procedimentos de alocação de cargas, referidos na seção anterior, possibili-

taram a identificação da demanda de transporte na Proposta FC 36 a partir de 

2025, considerado como ano de início da operação do trecho ferroviário devi-

damente remodelado em bitola mista. Além de combustíveis, destacam-se, de 

pronto, como principais demandantes de transporte a soja, o minério de ferro e 

outros minerais.

Gráfico 50 – Volumes de cargas alocados na proposta FC 36 em 2025, 2030 e 
2035, mensurados em toneladas úteis (TU) e divididos por grupos de produtos

O volume alocado de cargas em 2025 é da ordem de 3,18 milhões de toneladas 

úteis (TU), o qual, crescendo à taxa média de 6,9% ao ano durante o primeiro 

quinquênio operacional, deve alcançar o montante de 4,43 milhões de TU em 

2030, um incremento bruto de quase 40% no período. Já em 2035, o modelo 

de alocação identificou um volume de cargas da ordem de 5,46 milhões de TU, 

ou seja, um acréscimo de 23% em relação ao ano de 2030. Assim, conclui-se 

que, entre 2025 e 2035, o volume total de cargas alocado na presente proposta 

deverá crescer cerca de 5,5% ao ano, em média. Tal crescimento é influenciado, 

sobretudo, pelo aumento expressivo da demanda de transporte de grãos agríco-

las na área de influência da Proposta FC 36, como mostra o Gráfico 50.

Participação relativa dos principais produtos alocados

No ano de 2025, os produtos alocados com maior representatividade na pauta 

de transporte do trecho analisado, medida em peso (ou seja, em TU), serão os 

combustíveis (47,6%), milho e soja em grãos (22,0%), minério de ferro (16,5%) 

e outros minerais (9,6%).

Tanto em 2030 quanto em 2035, milho e soja em grãos aumentam expressiva-

mente sua participação relativa na pauta de produtos alocados na Proposta FC 

36, respondendo em conjunto por 29% e 34,4% do volume total a transportar 

nos referidos anos. Por outro lado, a participação do minério de ferro, que chega 

a aproximadamente 20%, em 2030, se reduz para 18,3% em 2035. Com o ex-

pressivo ganho de participação dos grãos agrícolas, os combustíveis e os outros 

minerais também apresentarão perdas relativas, com reduções para 38,3% e 

6,3% do volume total a transportar em 2035, respectivamente. 

Produção de transporte estimada

Em 2025, estima-se a produção total de transporte na Proposta FC 36 em 681 

milhões de toneladas quilômetros úteis (TKU). Assim, no primeiro ano de ope-

ração, a distância média de transporte será de 214 quilômetros, considerando 

todos os produtos alocados e seus percursos entre distintas origens e destinos no 

trecho remodelado entre Pirapora e Sete Lagoas/Prudente de Morais.
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Cinco anos depois, estima-se a produção de transporte em 996 milhões de TKU, 

passando esta a 1,25 bilhão de TKU em 2035. O modelo de alocação confirma 

incrementos sucessivos da distância média de transporte no trecho ferroviário 

aqui analisado, de modo que a produção de transporte (mensurada em TKU) irá 

crescer a taxas ligeiramente superiores às dos volumes de cargas transportados: 

ou seja, 7,9% ao ano, entre 2025 e 2030; 4,7% ao ano, de 2030 e 2035; e, 6,3% 

ao ano, se consideramos o ponta a ponta entre 2025 e 2035.

Quanto à produção de transporte por produto alocado, constata-se que, no início 

das operações, os combustíveis são os de maior participação relativa, respondendo 

por 38,5% da TKU total. Tal participação se reduz para a casa dos 30% nos anos de 

2030 e 2035. Os grãos agrícolas – milho e soja juntos – respondem por 29% da TKU 

em 2025, participação que aumenta par 37% em 2030 e chega a 42% em 2035.

Gráfico 51 – Produções de transporte na proposta FC 36 em 2025, 2030 e 
2035, mensuradas em toneladas quilômetros úteis (TKU) e divididas por grupos 

de produtos

Os granéis sólidos não agrícolas, essencialmente minério de ferro e outros mi-

nerais, mantêm participação expressiva na produção de transporte nos três anos 

considerados, mas com leve tendência de queda (de 28,%, em 2025, para 26%, 

em 2035). 

Os principais dados e informações referentes aos volumes alocados no trecho 

ferroviário em análise nos horizontes temporais de 2025, 2030 e 2035, assim 

como às respectivas produções de transporte em números totais e por agrupa-

mento de produtos, estão consolidados nas Tabelas 125 e 126 a seguir apresen-

tadas.

Grupo de 
produtos

Toneladas úteis (TU)
Taxas de crescimento 

(% a.a.) DMT no 
período 

(Km)2025 2030 2035
2025/ 

30
2030/ 

35
2025/ 

35

Carga geral 135.745 145.382 149.585 1,4 0,6 1,0 202,8

Granéis sólidos 
agrícolas

699.609 1.288.305 1.876.998 13,0 7,8 10,4 283,9

Minério de 
ferro

524.268 884.067 995.879 11,0 2,4 6,6 263,6

Outros granéis 
sólidos não 
agrícolas

305.968 326.029 345.818 1,3 1,2 1,2 179,3

Granéis  
líquidos

1.514.531 1.788.072 2.087.324 3,4 3,1 3,3 173,4

Total 3.180.121 4.431.855 5.455.604 6,9 4,2 5,5 222,8

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI.

Tabela 125 – Volume de cargas alocado na Proposta FC 36 em 2025, 2030 
e 2035, taxas anuais médias de crescimento e distância média de transporte 

(DMT), por grupo de produtos
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Produto
Toneladas quilômetros úteis (TKU) por ano

Taxas de crescimento 
(% a.a.)

2025 2030 2035
2025/ 

30
2030/ 

35
2025/ 

35

Carga geral 27.493.574 29.469.949 30.386.053 1,4 0,6 1,0

Granéis sólidos 
agrícolas

199.744.485 365.206.979 530.667.717 12,8 7,8 10,3

Minério de 
ferro

136.383.723 233.093.770 266.037.842 11,3 2,7 6,9

Outros granéis 
sólidos não 
agrícolas

54.954.632 58.474.521 61.887.031 1,2 1,1 1,2

Granéis líquidos 262.356.929 310.095.661 362.235.919 3,4 3,2 3,3

Total 680.933.343 996.340.880 1.251.214.562 7,9 4,7 6,3

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI.

Tabela 126 – Produção de transporte na Proposta FC 36 em 2025, 2030 e 
2035 e taxas anuais  médias de crescimento, por grupo de produtos

Movimentações de cargas nos terminais

Os volumes de cargas que devem ser embarcados e desembarcados em 2025, 

2030 e 2035, nos três terminais previstos na Proposta FC 36 – localizados em 

Pirapora, Corinto e Prudente de Morais – são quantificados em toneladas úteis 

(TU) nas tabelas seguintes.

Terminal de 
Carga

Volume  embarcado
Volume 

desembarcado
Volume total 

movimentado

TU % TU % TU %

Pirapora (MG) 827.095 83,2 166.968 16,8 994.063 67,2

Corinto (MG) 331.039 69,7 143.638 30,3 474.677 32,1

P. de Morais (MG) 4.934 47,6 5.425 52,4 10.359 0,7

Total 1.163.068 78,6 316.031 21,4 1.479.099 100,0

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI.

Tabela 127 – Previsão de embarques e desembarques de cargas nos terminais 
da Proposta FC 36 em 2025

Terminal de 
Carga

Volume embarcado
Volume 

desembarcado
Volume total 

movimentado

TU % TU % TU %

Pirapora (MG) 1.545.649 90,3 166.705 9,7 1.712.354 69,7

Corinto (MG) 570.080 78,0 160.536 22,0 730.616 29,8

P. de Morais (MG) 6.143 48,3 6.570 51,7 12.713 0,5

Total 2.121.872 86,4 333.811 13,6 2.455.683 100,0

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI.

Tabela 128 – Previsão de embarques e desembarques de cargas nos terminais 
da Proposta FC 36 em 2030
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Terminal de 
Carga

Volume 
embarcado

Volume 
desembarcado

Volume total 
movimentado

TU % TU % TU %

Pirapora (MG) 2.098.654 92,1 179.939 7,9 2.278.593 71,8

Corinto (MG) 704.487 80,0 175.589 20,0 880.076 27,7

P. de Morais (MG) 6.047 46,2 7.033 53,8 13.080 0,4

Total 2.809.188 88,6 362.561 11,4 3.171.749 100,0

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI.

Tabela 129 – Previsão de embarques e desembarques de cargas nos terminais 
da Proposta FC 36 em 2035

Constata-se a expressiva e crescente preponderância dos embarques de cargas 

nesse conjunto de três terminais, em detrimento dos movimentos de desem-

barques. Se, em 2025, representam 78,6% das cargas movimentadas, dez anos 

depois a participação dos embarques deverá aumentar 10 pontos percentuais, 

chegando a 88,6% do montante. Destaca-se, dentre os três, o terminal de Pira-

pora, que deve responder pela movimentação (embarques mais desembarques) 

de aproximadamente dois terços do volume de cargas em 2025 e por quase 

72% em 2035. Entre 2025 e 2035, os grãos agrícolas (soja e milho) somam cer-

ca de 70% do volume de cargas embarcadas no terminal de Pirapora, enquanto, 

entre as desembarcadas, predominam as de combustíveis e de minério de ferro, 

que respondem por cerca de 95% dos montantes descarregados.

Intercâmbio com outras ferrovias

As Tabelas 130 e 131 consolidam os volumes dos intercâmbios de cargas esti-

mados entre a Proposta FC 36 e as linhas da Ferrovia Centro Atlântica, que se 

estendem de Corinto a Montes Claros e de Prudente de Morais a Belo Horizonte, 

respectivamente, nos anos de 2025, 2030 e 2035. 

Ano

Transf. da FC 36 a FCA 
(p/ M. Claros)

Transf. da FCA (de 
M. Claros) a FC 36

Volume total 
movimentado

TU % TU % TU %

2025 445.831 25,3 1.315.283 74,7 1.761.114 100,0

2030 495.411 24,3 1.545.099 75,7 2.040.510 100,0

2035 547.762 23,3 1.803.560 76,7 2.351.322 100,0

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 130 – Intercâmbio de cargas no terminal de Corinto, entre a Proposta 
FC 36 e a Ferrovia Centro Atlântica (FCA)

Ano

Transf. da FC 36 a FCA 
(p/ B. Horizonte)

Transf. da FCA (de B. 
Horizonte) a FC 36

Volume total 
movimentado

TU % TU % TU %

2025 2.418.258 77,5 701.770 22,5 3.120.028 100,0

2030 3.602.633 82,5 764.883 17,5 4.367.516 100,0

2035 4.545.281 84,4 842.858 15,6 5.388.139 100,0

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI.

Tabela 131 – Intercâmbio de cargas no terminal de Prudente de Morais, entre 
a Proposta FC 36 e a Ferrovia Centro Atlântica (FCA)

A alocação da demanda mostra um forte desbalanceamento entre os fluxos de 

cargas de sentidos contrários que chegam aos dois pontos de intercâmbio entre 

a Proposta FC 36 e as linhas subsequentes da Ferrovia Centro Atlântica (FCA). 

Mensurados em toneladas úteis (TU), os fluxos que adentram a Proposta FC 36 

no terminal de Corinto, vindos do Norte de Minas ou da Bahia pela linha da FCA, 

são cerca de três vezes mais volumosos que os que partem desse terminal em 

sentido contrário.
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Na passagem pelo terminal de Prudente de Morais, prevê-se um desbalancea-

mento ainda mais acentuado. Em 2025, os fluxos de cargas que, partindo desse 

terminal, seguem no sentido de Belo Horizonte serão três vezes e meia superio-

res aos que adentram a Proposta FC 36, vindos em sentido contrário. Em 2035, 

estima-se que a relação entre eles chegará a cinco vezes e meia a favor daque-

les originários do “sertão”.

Diagramas unifilares de carregamentos na Proposta FC 36

Apresentações gráficas simplificadas dos diagramas unifilares anuais da Proposta 

FC 36 podem ser vistas na respectiva Ficha Técnica (Anexo C).  O conteúdo digital 

completo dessa ferramenta analítica está disponível em dashboards digitais que 

acompanham o presente relatório.

Matrizes origem-destino dos fluxos alocados na Proposta FC 36

As Tabelas 132, 133 e 134 consolidam, sob a forma de macromatrizes de ori-

gem e destino (OD), os fluxos de cargas alocados na Proposta FC 36 nos anos 

de 2025, 2030 e 2035, respectivamente. As zonas de origem e destino desses 

fluxos correspondem às unidades da Federação que efetivamente produzem e 

ou atraem os fluxos de cargas (em TU) circulantes na proposta analisada, além 

do mercado externo (“Exterior”).  

Constata-se que, em 2025, Bahia e Minas Gerais serão os principais estados de 

origem dos volumes de cargas alocados na Proposta FC 36. Esses dois estados, 

juntos, produzem cerca de 82% do volume total movimentado, contribuindo, 

cada um, com partes praticamente iguais, mensuradas em TU. Um pouco mais 

de 6% têm origem no Estado de São Paulo, e menos de 1% no exterior. Por 

outro lado, a São Paulo destina-se quase a metade de todo o volume de cargas 

estimado em 2025; Minas Gerais fica com 21% deste; Bahia com 12%, e para 

o exterior seguem cerca de 6% dos 3,18 milhões de TU que foram alocados no 

trecho analisado naquele ano inicial.

Em 2030 estima-se que a participação de Minas Gerais como estado de origem 

das cargas chega a quase 50%, enquanto a da Bahia diminui para 36%, a de 

São Paulo para 5% e a do mercado externo se mantém menor que 1%. Quanto 

ao destino das cargas, São Paulo é majoritário, respondendo por cerca de 46% 

do volume total movimentado naquele ano; a participação de Minas Gerais se 

reduz para 17%, e a da Bahia, como destino, mantém-se praticamente igual à de 

2025. Enquanto isto, é dobrada a participação do mercado externo como destino 

dos fluxos movimentados na FC 36, chegando a 12% do total.

No último ano considerado – o de 2035 –, deve se ampliar a participação relativa 

de Minas Gerais entre as zonas de origem dos fluxos de cargas, respondendo 

então por 53% do volume total. Bahia deve originar cerca de um terço do mes-

mo volume, enquanto São Paulo mantém seus 5% de participação. Como zona 

de destino, a participação de São Paulo continuará a ser a mais expressiva, em 

torno de 48% do volume total; as de Minas Gerais e Bahia apresentam pequenas 

reduções, e o mercado externo tem sua participação ampliada para 14%.

Importa aqui registrar que as matrizes OD desta e de todas as propostas avalia-

das neste Plano estão também desagregadas em nível de microrregião geográ-

fica de origem e destino e por terminal ferroviário de embarque e desembarque 

das cargas. Encontram-se disponíveis em dashboards digitais que acompanham 

este relatório.
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Origem
Destino

TOTAL  (TU) Participação
BA MG RJ RS SC SP Outras UF Exterior

BA 0 344.005 32.065 72.656 1 816.778 82.185 0 1.347.690 42,4%

MG 54.877 189.174 45.845 11.690 94.022 580.824 91.722 196.289 1.264.443 39,8%

MS 68.880 102 0 0 0 0 127 0 69.108 2,2%

SP 200.418 286 0 0 0 0 5.779 0 206.483 6,5%

Outras UF 64.532 106.245 3.395 0 0 84.063 13.736 0 271.971 8,6%

Exterior 0 20.426 0 0 0 0 0 0 20.426 0,6%

TOTAL (TU) 388.706 660.236 81.304 84.346 94.023 1.481.665 193.550 196.289 3.180.120 100,0%

Participação 12,2% 20,8% 2,6% 2,7% 3,0% 46,6% 6,1% 6,2% 100,0%

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 132 – Macromatriz de origem e destino dos fluxos alocados na Proposta FC 36, em toneladas úteis (TU), no ano de 2025

Origem
Destino

TOTAL  (TU) Participação
BA GO MG RJ RS SC SP Outras UF Exterior

BA 0 50.878 392.531 39.878 76.151 2 986.777 35.953 0 1.582.170 35,7%

MG 61.753 24.393 242.237 57.047 41.315 112.461 955.514 140.607 533.775 2.169.102 48,9%

SP 228.781 0 417 0 0 0 0 6.413 0 235.611 5,3%

Outras UF 180.009 11.111 114.456 4.068 0 0 101.123 9.036 0 419.803 9,5%

Exterior 0 0 25.170 0 0 0 0 0 0 25.170 0,6%

TOTAL (TU) 470.543 86.382 774.811 100.993 117.466 112.463 2.043.414 192.009 533.775 4.431.855 100,0%

Participação 10,6% 1,9% 17,5% 2,3% 2,7% 2,5% 46,1% 4,3% 12,0% 100,0%

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 133 – Macromatriz  de origem e destino dos fluxos alocados na Proposta FC 36, em toneladas úteis (TU), no ano de 2030
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Origem
Destino

TOTAL  (TU) Participação
BA GO MG RJ RS SC SP Outras UF Exterior

BA 0 58.833 418.093 49.187 77.799 3 1.188.330 37.601 0 1.829.846 33,5%

MG 68.646 35.635 264.372 61.584 57.287 129.226 1.306.757 177.700 765.885 2.867.092 52,6%

SP 258.010 0 563 0 0 0 0 7.044 0 265.617 4,9%

Outras UF 192.478 13.132 122.811 4.781 0 0 119.409 9.911 0 462.522 8,5%

Exterior 0 0 30.529 0 0 0 0 0 0 30.529 0,6%

TOTAL (TU) 519.134 107.600 836.368 115.552 135.086 129.229 2.614.496 232.256 765.885 5.455.605 100,0%

Participação 9,5% 2,0% 15,3% 2,1% 2,5% 2,4% 47,9% 4,3% 14,0% 100,0%

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 134 – Macromatriz de origem e destino dos fluxos alocados na Proposta FC 36, em toneladas úteis (TU), no ano de 2035
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5.3.2.2 Proposta FC 38: Unaí – Pirapora

Os procedimentos de alocação de cargas nos permitem identificar e quantificar 

o conjunto de produtos a transportar na Proposta FC 38 nos anos de 2025, 2030 

e 2035, sendo o primeiro o de início da operação ferroviária, em bitola mista. A 

entrada em operação da proposta em pauta pressupõe que a Proposta FC 45A: 

Luziânia - Unaí já esteja operante ou que tenha entrado em operação concomi-

tantemente A FC 38. 

Além da soja, os principais produtos que demandarão transporte na linha férrea 

objeto da proposta em pauta são o milho e outros minerais (principalmente, o 

pó de basalto).

Gráfico 52 – Volumes de cargas alocados na proposta FC 38 em 2025, 2030 e 
2035, mensurados em toneladas úteis (TU) e divididos por grupos de produtos

O volume de cargas alocado no horizonte de 2025 é de aproximadamente cinco 

milhões de toneladas úteis (TU). Em 2030, tal volume deve chegar a cerca de 

seis milhões de TU, crescendo, portanto, à taxa média de 3,8% ao ano no pri-

meiro quinquênio operacional; um incremento bruto de 20,4% no período. Para 

o ano de 2035, foram alocados cerca de 7,5 milhões de TU, o que representa um 

acréscimo de 25,3% em relação ao ano de 2030. Portanto, o volume de cargas 

alocado no trecho ferroviário em pauta deverá crescer entre 2025 e 2035 cerca 

de 4,2% ao ano, em média, bastante influenciado pelo aumento expressivo das 

cargas de insumos e produtos agrícolas resultantes do projeto de “remineraliza-

ção” para melhoria do solo agricultável do Noroeste de Minas.

Participação relativa dos principais produtos alocados

No ano de 2025, os produtos com maior representatividade na pauta de trans-

porte da Proposta FC 38, mensurada em peso (ou seja, em TU), serão a soja em 

grãos (49,3%), o milho em grãos (17,2%) e outros minerais (12,1%), os quais, 

juntos, representam quase 80% do volume total de transporte esperado.

Tanto em 2030 quanto em 2035, milho e soja em grãos aumentam suas partici-

pações relativas na pauta de produtos transportados, respondendo em conjunto 

por cerca de 73% do volume total nesses dois horizontes temporais. Por outro 

lado, a participação de outros minerais (em destaque, o pó de basalto) se reduz 

para 7,5% em 2030, mas apresenta leve recuperação em 2035, quando deverá 

responder por cerca de 10% da tonelagem total movimentada na ferrovia na-

quele ano. 

Produção de transporte estimada

Estima-se que a produção total de transporte na Proposta FC 38 no ano inicial 

de operação será da ordem de 1,4 bilhão de toneladas quilômetros úteis (TKU), 

com a distância média de transporte de 284 quilômetros, levando em conta toda 

a pauta de produtos alocados e seus percursos entre origens e destinos diversos 

no trecho entre Unaí e Pirapora.
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Cinco anos depois, essa produção deverá alcançar o montante de 1,76 bilhão 

de TKU, chegando a 2,17 bilhões de TKU em 2035, como mostra o Gráfico 53. 

O modelo de alocação mostra-nos ligeiras alterações das distâncias médias de 

transporte no período analisado, chegando a aproximadamente 290 km no ano 

de 2035. Entre 2025 e 2035, estima-se uma taxa média anual de aumento 

da produção de transporte (mensurada em TKU) da ordem de 4,4% ao ano, 

minimamente maior que a taxa de crescimento do volume total de transporte 

(medido em TU).

Quanto à produção de transporte por grupo de produtos, constata-se a preva-

lência expressiva dos grãos agrícolas, que respondem por 69% da TKU total em 

2025 e chegam à marca de 75% tanto em 2030 quanto em 2035. Enquanto isto, 

a participação de outros minerais, que, na partida, deve ser de 16,5% da TKU 

total, se reduzirá para cerca de 14% no ano de 2035.

Os principais dados e informações referentes aos volumes alocados no trecho 

ferroviário objeto da Proposta FC 38, assim como às produções de transporte 

em números totais e por agrupamento de produtos, nos anos de 2025, 2030 e 

2035, estão consolidados nas tabelas 135 e 136. A produção de transporte nos 

mesmos horizontes temporais é representada no Gráfico 53, desdobrada por 

agrupamento de produtos.

Gráfico 53 – Produções de transporte na proposta FC 38 em 2025, 2030 e 
2035, mensuradas em toneladas quilômetros úteis (TKU) e divididas por grupos 

de produtos
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Grupo de 
produtos

Toneladas úteis (TU)
Taxas de 

crescimento (% a.a.) DMT no 
período 

(Km)2025 2030 2035
2025/ 

30
2030/ 

35
2025/ 

35

Carga geral 293.132 318.189 335.195 1,7 1,0 1,3 307,5

Granéis sólidos 
agrícolas

3.404.803 4.507.246 5.598.451 5,8 4,4 5,1 302,7

Minério de 
ferro

159.237 144.436 171.035 - 1,9 3,4 0,7 302,9

Outros granéis 
sólidos não 
agrícolas

820.831 692.113 1.034.469 - 3,4 8,4 2,3 209,8

Granéis  
líquidos

283.401 310.990 347.063 1,9 2,2 2,0 305,5

Total 4.961.394 5.972.974 7.486.213 3,8 4,6 4,2 289,7

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 135 – Volumes de cargas alocados na Proposta FC 38 em 2025, 2030 
e 2035, taxas anuais médias de crescimento e distância média de transporte 

(DMT), por grupo de produtos

Produto
Toneladas quilômetros úteis (TKU) por ano

Taxas de crescimento  
(% a.a.)

2025 2030 2035
2025/ 

30
2030/ 

35
2025/ 

35

Carga geral 90.127.546 97.831.231 103.058.100 1,7 1,0 1,3

Granéis sóli-
dos agrícolas

1.033.336.364 1.363.636.333 1.690.449.569 5,7 4,4 5,0

Minério de 
ferro

48.338.513 43.655.076 51.792.733 - 2,0 3,5 0,7

Outros granéis 
sólidos não 
agrícolas

151.848.577 162.224.597 217.105.787 1,3 6,0 3,6

Granéis 
líquidos

86.535.823 95.023.639 106.113.621 1,9 2,2 2,1

Total 1.410.186.823 1.762.370.876 2.168.519.810 4,6 4,2 4,4

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 136 – Produções de transporte previstas na Proposta FC 38 em 2025, 
2030 e 2035 e taxas anuais médias de crescimento, por grupo de produtos

Movimentações de cargas nos terminais

Os volumes de cargas com previsão de embarque e desembarque em 2025, 

2030 e 2035, nos três terminais previstos na Proposta FC 38 – localizados nos 

municípios de Unaí, Brasilândia de Minas e Pirapora – estão quantificados em 

toneladas úteis (TU) nas tabelas seguintes.
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Terminal de 
Carga

Volume 
embarcado

Volume 
desembarcado

Volume total 
movimentado

TU % TU % TU %

Unaí 1.511.146 93,1 111.684 6,9 1.622.830 100,0

Brasilândia 104.838 15,2 583.876 84,8 688.714 100,0

Pirapora 364.361 92,6 29.069 7,4 393.430 100,0

Total 1.980.345 73,2 724.629 26,8 2.704.974 100,0

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 137 – Previsão de embarques e desembarques de cargas nos terminais 
da Proposta FC 38 em 2025

Terminal de 
Carga

Volume  embarcado
Volume 

desembarcado
Volume total 

movimentado

TU % TU % TU %

Unaí 2.018.571 94,3 121.524 5,7 2.140.095 100,0

Brasilândia 168.132 36,1 297.823 63,9 465.955 100,0

Pirapora 663.043 97,4 17.870 2,6 680.913 100,0

Total 2.849.746 86,7 437.217 13,3 3.286.963 100,0

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 138 – Previsão de embarques e desembarques de cargas nos terminais 
da Proposta FC 38 em 2030

Terminal de 
Carga

Volume  embarcado
Volume 

desembarcado
Volume total 

movimentado

TU % TU % TU %

Unaí 2.516.879 95,0 133.668 5,0 2.650.547 100,0

Brasilândia 229.079 28,1 586.071 71,9 815.150 100,0

Pirapora 939.370 96,8 31.018 3,2 970.388 100,0

Total 2.685.328 83,1 750.757 16,9 4.436.085 100,0

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 139 – Previsão de embarques e desembarques de cargas nos terminais 
da Proposta FC 38 em 2035

Constata-se a expressiva e crescente preponderância dos embarques no agre-

gado de cargas movimentado neste conjunto de terminais. Se, em 2025, os 

embarques correspondem a 73,2% do volume de cargas neles movimentadas, 

dez anos depois deverão responder por 83,1% da tonelagem movimentada. 

Considerados um a um, os terminais de Unaí (este o maior deles, responsá-

vel por cerca de 60% da movimentação total) e de Pirapora se caracterizam 

predominantemente como embarcadores, enquanto o de Brasilândia de Minas, 

localizado em posição central ao longo da linha analisada, é majoritariamente de 

desembarque, movimentando, principalmente, insumos para a produção agríco-

la nos municípios de seu entorno. 

Intercâmbio com outras ferrovias

As Tabelas 140 e 141 consolidam os montantes de cargas estimados nos inter-

câmbios da Proposta FC 38 com a linha objeto da Proposta 45A (conexão em 

Unaí) e com a linha atual da FCA em Pirapora, respectivamente, nos anos de 

2025, 2030 e 2035. 
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Ano
Transf. da FC 38 para 

a FC 45A
Transf. da FC 45A 

para a FC 38
Volume total 

movimentado
TU % TU % TU %

2025 1.260.226 38,5 2.011.842 61,5 3.272.068 100,0

2030 1.735.953 46,5 1.998.129 53,5 3.734.082 100,0

2035 2.149.411 45,7 2.555.758 54,3 4.705.169 100,0

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 140 – Intercâmbio de cargas no terminal de Unaí, entre as Propostas FC 
38 e FC 45A

Ano
Transf. da FC 38 para 

a FCA (p/ Corinto)
Transf. da FCA (de 

Corinto) para a FC 38
Volume total 

movimentado

TU % TU % TU %

2025 2.976.540 75,4 969.207 24,6 3.945.747 100,0

2030 3.799.803 77,2 1.125.098 22,8 4.924.901 100,0

2035 4.586.045 78,6 1.245.127 21,4 5.831.172 100,0

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI.

Tabela 141 – Intercâmbio de cargas no terminal de Pirapora, entre a Proposta 
FC 38 e a Ferrovia Centro Atlântica (FCA)

O mecanismo de alocação da demanda demonstra um significativo desbalancea-

mento entre os fluxos de cargas de sentidos contrários nos dois pontos de inter-

câmbio da Proposta FC 38 com as linhas que com ela se conectam. Mensurados 

em toneladas úteis (TU), os fluxos que adentram a Proposta FC 38 no terminal 

de Unaí, vindos de Luziânia, correspondem a 55% dos que por ali trafegam, 

correspondendo aos que se dirigem no sentido de Luziânia os 45% restantes.

Na conexão com a linha da FCA, próxima de Pirapora, o desbalanceamento é 

bem mais acentuado. Em 2025, a relação é de aproximadamente 75/25 a favor 

dos fluxos que deixam o terminal de Pirapora e seguem no sentido de Corinto. 

Um quarto corresponde aos que adentram a ligação de Pirapora a Unaí, vindos 

de Corinto. Em 2035, estima-se que tal relação chegará a, aproximadamente, 

80/20, mantida a predominância dos fluxos que se dirigem ao centro do Estado.

Diagramas unifilares representativos do carregamento da Propos-
ta FC 38

Apresentações gráficas simplificadas dos diagramas unifilares anuais da Proposta 

FC 36 podem ser vistas na respectiva Ficha Técnica.  O conteúdo digital completo  

dessa ferramenta analítica está disponível em dashboards digitais que acompa-

nham o presente relatório.

Matrizes origem-destino dos fluxos alocados na Proposta FC 38

As Tabelas 142, 143 e 144 consolidam, sob a forma de macromatrizes de origem 

e destino (OD), os fluxos de cargas alocados na Proposta FC 38 em 2025, 2030 e 

2035, respectivamente. As zonas de origem e destino desses fluxos correspon-

dem às unidades da Federação que produzem e ou atraem os mais expressivos 

em volume de cargas (TU), bem como ao mercado externo (“Exterior”). Como o 

trecho ferroviário objeto da presente proposta está inteiramente localizado em 

Minas Gerais, uma parte dos fluxos que nele são alocados (originários e ou des-

tinados a outra unidade federativa) saem de seu ponto de origem ou chegam ao 

seu destino final fazendo uso de outro modal que não o trem, quase sempre o 

caminhão. Ou então, no presente caso, que tem conexão com outros trechos fer-

roviários em suas duas pontas, há fluxos totalmente ferroviários, mas iniciados e 

ou terminados fora do trecho em análise.   

Nos três anos considerados, Minas Gerais responde, enquanto unidade federati-

va de origem, pela parcela mais expressiva dos fluxos de carga que circulam na 

proposta FC 38. Em 2025 e 2030, sua participação é de aproximadamente 40% 

da TU total, saltando para cerca de 44% no ano de 2035. Contudo, se considera-

mos o estado de Goiás e o Distrito Federal em conjunto, devem responder, em 

2025 e 2030, como origem, por 44% da TU total, parcela mais expressiva que a 
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de Minas Gerais nesses dois anos, mas reduzindo para 41% em 2025. Observa-se, assim, mais uma vez, o impacto da projeto 

de “remineralização” do solo no Noroeste de Minas Gerais, que deve ampliar de forma mais acelerada a sua produção expor-

tável de grãos agrícolas, principais usuários da ferrovia em análise.

Nesses mesmos três anos, ao mercado externo se destina a maior parte das cargas movimentadas na Proposta FC 38. Em 

2025, o exterior é o destino de 53,5% desse volume de cargas, montante que sobe a 57% em 2030 e tem leve redução, para 

55%, em 2035. Embora pequena, é crescente a parcela destinada a São Paulo, que sai de 10%, em 2025, e chega a 15%, em 

2035. Ao contrário, o volume de cargas destinadas a Minas Gerais se reduz de 15%, em 2025, para 11%, em 2035. Goiás e 

o Distrito Federal praticamente mantêm, em conjunto, sua participação da ordem de 12%, enquanto destinatários das cargas 

transportadas na Proposta FC 38.

As matrizes OD desta proposta, desagregadas em distintos recortes geográficos (unidades federativas, microrregiões homo-

gêneas e terminais de embarque/desembarque) e até por 15 tipos de produtos transportados, encontram-se disponíveis em 

dashboards digitais que acompanham este relatório.

Origem
Destino

TOTAL (TU) Participação
DF/GO Exterior GO MG SP Outras UF

BA 42.088 0 64.702 33.298 72.413 1.772 214.273 4,3%

DF/GO 1.594.124 0 2.577 126.841 1.723.543 34,7%

ES 109.496 38.359 2.383 60.987 211.224 4,3%

Exterior 4 221.826 39.378 9 261.217 5,3%

GO 416.343 7.852 12.169 18.490 454.853 9,2%

MG 14.479 642.675 72.967 638.684 380.060 182.671 1.931.537 38,9%

Outras UF 8.162 0 50.955 33.719 15.234 56.679 164.748 3,3%

TOTAL (TU) 174.228 2.653.142 448.808 755.314 482.453 447.449 4.961.395 100,0%

Participação 3,5% 53,5% 9,0% 15,2% 9,7% 9,0% 100,0%

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI.

Tabela 142 – Macromatriz de origem e destino dos fluxos alocados na Proposta FC 38, em toneladas úteis (TU), no ano de 2025
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Origem
Destino

TOTAL  (TU) Participação
DF/GO Exterior GO MG SP Outras UF

BA 44.545 0 75.255 39.516 80.132 1.586 241.034 4,0%

DF/GO 1.932.536 0 2.866 151.430 2.086.832 34,9%

ES 193.145 43.986 2.632 65.768 305.530 5,1%

Exterior 82 241.124 42.568 18 283.792 4,8%

GO 489.773 21.067 14.832 21.483 547.155 9,2%

MG 42.133 975.227 61.017 341.576 682.025 221.637 2.323.615 38,9%

Outras UF 16.979 0 52.318 39.286 14.535 61.897 185.015 3,1%

TOTAL (TU) 296.885 3.397.536 473.700 486.644 794.390 523.818 5.972.973 100,0%

Participação 5,0% 56,9% 7,9% 8,1% 13,3% 8,8% 100,0%

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI.

Tabela 143 – Macromatriz de origem e destino dos fluxos alocados na Proposta FC 38, em toneladas úteis (TU), no ano de 2030

Origem
Destino

TOTAL  (TU) Participação
DF/GO Exterior GO MG SP Outras UF

BA 47.031 0 84.403 42.197 90.566 1.447 265.644 3,5%

DF/GO 2.258.272 0 3.302 173.603 2.435.177 32,5%

ES 216.131 48.962 2.827 69.017 336.936 4,5%

Exterior 1.525 262.219 50.047 24 313.814 4,2%

GO 560.589 20.199 18.111 24.384 623.283 8,3%

MG 47.592 1.302.399 80.504 645.923 982.478 257.447 3.316.342 44,3%

Outras UF 16.906 0 53.373 43.614 14.227 66.897 195.017 2,6%

TOTAL (TU) 329.184 4.121.260 529.461 804.807 1.108.684 592.817 7.486.213 100,0%

Participação 4,4% 55,1% 7,1% 10,8% 14,8% 7,9% 100,0%

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI.

Tabela 144 – Macromatriz de origem e destino dos fluxos alocados na Proposta FC 38, em toneladas úteis (TU), no ano de 2035
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5.3.2.3 Proposta FC 39: Corinto – Montes Claros – Janaúba – 
Entr. FIOL – Salvador (BA)

O procedimento de alocação nos fornece a pauta de produtos e os respectivos 

volumes de transporte da Proposta FC 39 nos anos de 2025, 2030 e 2035. Con-

sidera-se, para tanto, que a ferrovia atual estará completamente remodelada, 

operando em bitola larga e devidamente conectada com a FIOL nas proximida-

des de Brumado (BA). 

De início, os principais produtos a demandar transporte nesta linha férrea serão 

a carga geral e os granéis líquidos (combustíveis, principalmente). Porém, à 

medida que entram em operação as jazidas de minério de ferro da região de 

Grão Mogol, assim como, o ramal ferroviário objeto da Proposta FC46A, o mi-

nério de ferro, destinado ao Exterior via porto de Ilhéus, passa a ser a principal 

carga transportada na FC 39 (média prevista de 56% ao longo dos 30 anos de 

operação).

Gráfico 54 – Volumes de cargas alocados na proposta FC 39 em 2025, 2030 e 
2035, mensurados em toneladas úteis (TU) e divididos por grupos de produtos

O volume de cargas alocado no início da operação é de aproximadamente 17 

milhões de toneladas úteis (TU). Em 2030, tal volume deve chegar a pouco mais 

de 47 milhões de TU, crescendo, portanto, cerca de 23% ao ano, em média, nos 

cinco primeiros anos da operação, um acréscimo bruto expressivo de 182% no 

período. Estima-se um volume de transporte da ordem de 49 milhões de TU em 

2035, o que representa um incremento bem menor, de apenas 3% em relação 

a 2030. Assim sendo, a demanda deverá crescer, entre 2025 e 2035, cerca de 

11% ao ano, em média, devido, principalmente, ao aumento expressivo dos 

carregamentos de minério de ferro originários do Norte de Minas.
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Participação relativa dos principais produtos alocados

Os produtos mais representativos da pauta de transporte da Proposta FC 39 em 

2025, mensurada em TU, são carga geral (63,5%) e granéis líquidos (24%), que, 

em conjunto, respondem por aproximadamente 90% da demanda total naquele 

ano.

Contudo, tal distribuição irá se alterar significativamente mais à frente, com a 

carga geral representando apenas um quarto da tonelagem total, tanto em 2030 

quanto em 2035, enquanto o minério de ferro, que corresponde a apenas 5% 

em 2025, passa a representar mais de 60% nos dois outros anos. Os granéis 

líquidos, que, de início, respondem por 24%,  não devem passar de 10% do 

volume a transportar em 2030 e 2035. 

Produção de transporte

A produção total de transporte na ferrovia objeto da Proposta FC 39 é estimada 

em 19,5 bilhões de toneladas quilômetros úteis (TKU) no ano inicial de operação, 

com uma distância média geral de transporte de 1.162 quilômetros, consideran-

do toda a pauta de produtos nelas alocados e seus percursos entre origens e 

destinos diversificados sobre o trecho ferroviário em análise.

Em 2030, a produção total de transporte aproxima-se de 32 bilhões de TKU, pas-

sando a 33 bilhões cinco anos depois. Verificam-se expressivas alterações nas 

distâncias médias de transporte, que se reduzem para 669 e 675 quilômetros 

em 2030 e 2035, respectivamente. Tal mudança se explica pela captação de 

enormes massas de minério de ferro, produzidas em Grão Mogol, e pela ele-

vadíssima concentração de seu transporte, a partir de 2030, no subtrecho entre 

Janaúba e o entroncamento com a FIOL.

Entre 2025 e 2035, o modelo de alocação aponta uma taxa média anual de 

crescimento da produção de transporte (em TKU) na presente proposta da ordem 

de 5,4% ao ano.

A produção de transporte nos três horizontes temporais é graficamente apresen-

tada no gráfico seguinte, desdobrada por agrupamento de produtos.

Os principais dados acerca dos volumes alocados, assim como das produções de 

transporte, por agrupamento de produtos e total, em 2025, 2030 e 2035, estão 

consolidados nas Tabelas 145 e 146.

 
Gráfico 55 – Produções de transporte na proposta FC 39 em 2025, 2030 e 

2035, mensuradas em toneladas quilômetros úteis (TKU) e divididas por grupos 
de produtos
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Grupo de 
produtos

Toneladas úteis (TU)
Taxas de crescimento 

(% a.a.) DMT no 
período 

(Km)2025 2030 2035
2025/ 

30
2030/ 

35
2025/ 

35

Carga geral 10.627.306 11.201.415 11.540.862 1,1 0,6 0,8 1.295,5

Granéis sólidos 
agrícolas

1.114.282 1.720.207 2.325.014 9,1 6,2 7,6 652,3

Minério de 
ferro

806.881 29.356.326 29.440.210 105,2 0,1 43,3 500,2

Outros granéis 
sólidos não 
agrícolas

2 538.423 568.566 1.119,0 1,1 251,1 300,8

Granéis  
líquidos

4.067.851 4.469.471 4.895.342 1,9 1,8 1,9 1.065,3

Total 16.616.323 47.285.843 48.769.995 23,3 0,6 11,4 835,2

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 145 – Volumes de cargas alocados na Proposta FC 39 em 2025, 2030 
e 2035, taxas anuais médias de crescimento e distância média de transporte 

(DMT), por grupo de produtos

Produto

Toneladas quilômetros úteis (TKU) por ano
Taxas de crescimento 

(% a.a.)

2025 2030 2035
2025/ 

30
2030/ 

35
2025/ 

35

Carga geral 13.759.605.923 14.529.056.483 14.940.452.822 1,1 0,6 0,8

Granéis sólidos 
agrícolas

815.799.322 1.093.250.611 1.369.725.852 6,0 4,6 5,3

Minério de 
ferro

601.409.474 11.064.226.673 11.142.969.016 79,0 0,1 33,9

Outros granéis 
sólidos não 
agrícolas

33.334.003 161.098.653 172.459.510 33,3 1,4 16,2

Granéis  
íquidos

4.288.847.085 4.766.814.462 5.263.047.011 2,1 2,0 2,1

Total 19.465.661.872 31.614.446.882 32.888.654.211 10,2 0,8 5,4

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 146 – Produções de transporte previstas na Proposta FC 39 em 2025, 
2030 e 2035 e taxas anuais médias de crescimento, por grupo de produtos

Movimentações de cargas nos terminais

Ao longo da ferrovia objeto da presente proposta são previstos seis grandes 

terminais de cargas, sendo três em Minas Gerais e três na Bahia. As previsões 

de embarque e desembarque de cargas (mensuradas em TU) nos anos de 2025, 

2030 e 2035, nos seis terminais, são discriminadas nas tabelas seguintes.
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Terminal de 
Carga

Volume 
embarcado

Volume  
desembarcado

Volume total  
movimentado

TU % TU % TU %

Corinto 54.499 79,8 13.762 20,2 68.261 100,0

Montes Claros 697.608 63,3 404.025 36,7 1.101.633 100,0

Janaúba 12.417 100,0 0 0,0 12.417 100,0

Catiboaba (BA) 41.489 76,6 12.655 23,4 54.144 100,0

Brumado (BA) 211.997 57,1 159.218 42,9 371.215 100,0

Candeias (BA) 2.250.817 87,0 335.385 13,0 2.586.202 100,0

Total 3.268.827 77,9 925.045 22,1 4.193.872 100,0

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 147 – Previsão de embarques e desembarques de cargas nos terminais 
da Proposta FC 39 em 2025 

Terminal de 
Carga

Volume   
embarcado

Volume  
desembarcado

Volume total  
movimentado

TU % TU % TU %

Corinto 25.187 25,8 72.617 74,2 97.804 100,0

Montes Claros 1.271.022 74,4 438.050 25,6 1.709.072 100,0

Janaúba 12.424 100,0 0 0,0 12.424 100,0

Catiboaba (BA) 983.812 98,6 14.349 1,4 998.161 100,0

Brumado (BA) 487.485 74,2 169.321 25,8 656.806 100,0

Candeias (BA) 2.528.100 87,7 354.815 12,3 2.882.915 100,0

Total 5.308.030 83,5 1.049.152 16,5 6.357.182 100,0

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 148 – Previsão de embarques e desembarques de cargas nos terminais 
da Proposta FC 39 em 2030

Terminal de 
Carga

Volume  
embarcado

Volume  
desembarcado

Volume total  
movimentado

TU % TU % TU %

Corinto 32.814 28,5 82.219 71,5 115.033 100,0

Montes Claros 1.748.789 78,5 479.504 21,5 2.228.293 100,0

Janaúba 12.426 100,0 0 0,00 12.426 100,0

Catiboaba (BA) 999.351 98,3 17.313 1,7 1.016.664 100,0

Brumado (BA) 507.646 73,0 187.316 27,0 694.962 100,0

Candeias (BA) 2.801.515 88,0 381.063 12,0 3.182.578 100,0

Total 6.102.541 84,2 1.147.415 15,8 7.249.956 100,0

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 149 – Previsão de embarques e desembarques de cargas nos terminais 
da Proposta FC 39 em 2035

Constata-se a expressiva e crescente preponderância das operações de embarque 

de cargas, exceto no terminal de Corinto, com características de polo importador. 

Em 2025, os volumes embarcados representam cerca de 78% da tonelagem útil 

movimentada no conjunto de seis terminais, proporções que crescem para 82%, 

em 2030, e 84%, em 2035. Nos três anos considerados, os terminais de Montes 

Claros e Candeias (BA) são os principais, com previsões de movimentações da 

ordem de 2,2 milhões e 3,2 milhões de TU, respectivamente, em 2035. A partir 

de 2030, deve ganhar relevância o terminal de Catioba (no município de Bru-

mado-BA), com movimentações previstas de, aproximadamente, um milhão de 

toneladas, naquele ano e em 2035 (basicamente, minério de ferro). 

Intercâmbio com outras ferrovias

São previstos intercâmbios de cargas entre a linha objeto da Proposta FC 39 e 

outras linhas férreas nos seguintes locais: Corinto, com a FCA (no rumo norte, 
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de/para Pirapora, e, no sul, de/para Sete Lagoas); em Janaúba, com o ramal 

objeto da Proposta FC 46A (de/para Grão Mogol); no ponto de conexão com a 

FIOL, na Bahia (no rumo leste, de/para Ilhéus, e, no oeste, de/para Caetité); em 

Candeias (BA), com a FCA.

As tabelas seguintes consolidam os montantes de cargas estimados em TU nos 

referidos pontos de intercâmbio da Proposta FC 39 com outras ferrovias, nos anos 

de 2025, 2030 e 2035.

Ano
Sentido 
da FCA

Transf. da FC 39 
para a FCA

Transf. da FCA 
para a FC 39

Volume total 
movimentado

TU % TU % TU %

2025
Norte 466.996 55,1 380.388 44,9 847.384 100,0

Sul 9.893.252 73,1 3.648.465 26,9 13.541.717 100,0

2030
Norte 551.102 56,4 426.610 43,6 977.712 100,0

Sul 11.055.962 73,9 3.901.975 26,1 14.957.937 100,0

2035
Norte 598.540 56,1 468.602 43,9 1.067.142 100,0

Sul 11.688.669 74,1 4.076.083 25,9 13.541.717 100,0

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 150 – Intercâmbio de cargas no terminal de Corinto, entre a Proposta 
FC 39 e a FCA

Ano
Transf. da FC 39 para 
a FC 46A (p/ G.M.)

Transf. da FC 46A (de 
G.M.) para a FC 39

Volume total 
movimentado

TU % TU % TU %

2025 113.759 35,0 210.933 65,0 324.692 100,0

2030 144.911 0,5 27.888.318 99,5 28.033.229 100,0

2035 163.478 0,6 28.012.110 99,4 28.175.588 100,0

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI.

Tabela 151 – Intercâmbio de cargas no terminal de Janaúba, entre a Proposta 
FC 39 e a Proposta FC 46A

Ano
Sentido da 

FIOL

Transf. da FC 39 
para a FIOL

Transf. da FIOL 
para a FC 39

Volume total 
movimentado

TU % TU % TU %

2025
 Leste 754.257 58,8 528.635 41,2 1.282.892 100,0

Oeste 765.682 67,7 365.598 32,3 1.131.280 100,0

2030
Leste 29.706.758 98,0 614.340 2,0 30.321.098 100,0

Oeste 776.924 59,0 538.833 41,0 1.315.757 100,0

2035
Leste 30.177.556 97,8 683.626 2,2 30.861.182 100,0

Oeste 783.256 56,2 610.538 43,8 1.393.794 100,0

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 152 – Intercâmbio de cargas no terminal Conexão com FIOL, entre a 
Proposta FC 39 e a FIOL
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Ano
Transf. da FC 39 

para a FCA
Transf. da FCA para 

a FC 39
Volume total 

movimentado

TU % TU % TU %

2025 3.697.333 31,0 8.213.478 69,0 11.910.811 100,0

2030 4.001.034 31,7 8.607.735 68,3 12.608.769 100,0

2035 4.211.080 32,3 8.816.494 67,7 13.027.574 100,0

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 153 – Intercâmbio de cargas no terminal de Candeias (BA), entre a 
Proposta FC 39 e a FCA (ao sul de Candeias)

Os intercâmbios ferroviários previstos em quatro terminais da proposta em pauta 

se caracterizam, de modo geral, pelo desequilíbrio entre os volumes de cargas 

dos fluxos que tomam diferentes direções. No terminal de Corinto predominam 

os fluxos circulantes na linha da Proposta FC 39, que ingressam na linha da FCA 

que se inicia em Belo Horizonte ou desta são oriundos, em detrimento daqueles 

que se direcionam para o ramal de Pirapora ou nele têm origem. Em 2035, o 

primeiro conjunto de fluxos deve totalizar cerca de 13,5 milhões de TU, enquanto 

o segundo será da ordem de 1,1 milhão de TU.

No terminal de Janaúba prevê-se o predomínio quase absoluto dos fluxos origi-

nários de Grão Mogol, os quais, depois de trafegarem pela linha da Proposta FC 

46A até o referido terminal, ingressam na linha da Proposta FC 39, no sentido 

norte, para, depois, se transferirem para a FIOL, em território baiano.

No entroncamento da Proposta FC 39 com a linha da FIOL, serão majoritários os 

fluxos que nesta última ingressam  em direção a Ilhéus (sentido leste), soman-

do cerca de 31 milhões de TU em 2035. Enquanto isso, os fluxos da FC 39 que 

seguem para Salvador ou que lá têm origem totalizam cerca 9,2 milhões de TU. 

De outro lado, estima-se que o intercâmbio com a FIOL, na direção oeste, será 

bem menor, por volta de 1,4 milhão de TU em 2035, somados os dois sentidos 

de tráfego.

No terminal de Candeias, ponto terminal da presente proposta e de conexão com 

o restante da malha da FCA na Bahia, estima-se um intercâmbio, em 2035, de 

aproximadamente 13 milhões de toneladas de cargas, dos quais cerca de 8,8 

milhões de TU tomam a direção de Minas Gerais e 4,2 milhões de TU vão no 

sentido de Salvador.

Diagramas unifilares representativos do carregamento da Propos-
ta FC 39

Apresentações gráficas simplificadas dos diagramas unifilares anuais da Proposta 

FC 39 podem ser vistas na respectiva Ficha Técnica no Anexo C. O conteúdo digi-

tal completo dessa ferramenta analítica está disponível em dashboards digitais 

que acompanham o presente relatório.

Matrizes origem-destino dos fluxos alocados na Proposta FC 39

Os fluxos de cargas alocados na Proposta FC 39 nos anos 2025, 2030 e 2035 são 

quantitativamente apresentados nas Tabelas 154, 155 e 156, respectivamente, 

segundo as principais origens e destinos.   

Em seu início de operação – considerado o ano de 2025 –, a ferrovia objeto da 

Proposta FC 39 assume características de corredor de trocas entre as regiões 

Nordeste e Sudeste do País, sendo a Bahia a origem de 44,5% das cargas nela 

transportadas (mensuradas em TU) e São Paulo o destino de cerca de 31% delas. 

Na segunda posição como origem vem São Paulo, respondendo por 15% das 

cargas, enquanto a Bahia é o segundo destino mais representativo – 24% da 

tonelagem total transportada. Minas Gerais é a origem e o destino de cerca de 

7% das cargas da Proposta FC 39 em 2025.

Já em 2030, e a situação é similar à de 2035, verificam-se transformações fun-

cionais relevantes nesta Proposta FC 39 pela enorme participação que o minério 

de ferro passa a ter em sua pauta de transporte. Isto decorre da entrada em 
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produção das jazidas de minério de ferro da região de Grão Mogol, no norte de Minas, destinada basicamente ao mercado 

externo. Essa carga deverá ser transportada na linha objeto da proposta em análise até o entroncamento da FCA com a FIOL, 

já em território baiano, de onde seguirá para ser exportada pelo projetado novo porto de Ilhéus. Assim, tanto em 2030 quanto 

em 2035, Minas Gerais, como estado de origem, passa a responder por cerca de 62% das cargas transportadas na Proposta FC 

39, sendo o exterior o destino de percentual praticamente igual (mensuradas em TU). Caberá à Bahia uma parcela da ordem 

de 20% enquanto origem das cargas e a São Paulo algo em torno de 6%. Quanto ao destino, a segunda posição caberá a São 

Paulo, com uma parcela próxima de 13%, seguido pela Bahia, com cerca de 9% das cargas transportadas.

As matrizes OD da Proposta FC 39, desdobradas em diferentes recortes geográficos (unidades federativas, microrregiões homo-

gêneas e terminais de embarque/desembarque) e até por 15 tipos de produtos transportados, encontram-se disponíveis em 

dashboards digitais que acompanham este relatório.. 

Origem
Destino

TOTAL (TU) Participação
BA Exterior MG PR RS SC SP Outras UF

AL 0 0 2.337 44.410 74.827 51.883 217.541 19.357 410.354 2,5%

BA 709.484 41.354 716.413 597.940 1.037.527 644.900 3.130.830 517.490 7.395.938 44,5%

CE 5.360 0 74 240 306.241 296 274.839 631 587.680 3,5%

Exterior 89.295 0 276.655 0 0 0 0 153 366.103 2,2%

MG 229.276 553.004 76.086 12.345 17.478 4.357 131.117 167.643 1.191.308 7,2%

PB 1 0 183 78.830 146.038 60.333 276.739 10.649 572.773 3,4%

PE 2.649 0 2.045 178.932 365.368 82.027 693.752 32.677 1.357.449 8,2%

RN 1 0 45.256 42.516 76.637 28.973 153.593 52.764 399.740 2,4%

RS 264.010 0 520 0 0 0 0 307.947 572.477 3,4%

SE 11.036 0 240 51.518 97.345 60.184 191.990 94.396 506.708 3,0%

SP 2.101.056 0 42 0 0 0 0 462.890 2.563.988 15,4%

Outras UF 554.308 11 3.445 186 1.499 213 22.771 126.403 708.835 4,3%

TOTAL (TU) 3.966.476 594.369 1.123.296 1.006.917 2.122.959 933.164 5.093.171 1.792.999 16.633.352 100,0%

Participação 23,8% 3,6% 6,8% 6,1% 12,8% 5,6% 30,6% 10,8% 100,0%

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI.

Tabela 154 – Macromatriz de origem e destino dos fluxos alocados na Proposta FC 39, em toneladas úteis (TU), no ano de 2025
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Origem
Destino

TOTAL (TU) Participação
BA Exterior MG PR RS SC SP Outras UF

BA 760.798 827.061 993.851 653.751 1.083.705 669.183 3.687.924 598.198 9.274.470 19,6%

Exterior 93.160 0 330.352 0 0 0 0 241 423.754 0,9%

MG 201.092 28.316.616 174.923 34.894 46.700 25.944 257.221 333.161 29.390.552 62,1%

PE 14.799 0 1.986 195.069 388.053 86.337 731.331 34.873 1.452.449 3,1%

SP 2.268.835 0 47 0 0 0 0 485.731 2.754.613 5,8%

Outras UF 929.426 9 73.972 233.274 736.150 207.989 1.197.063 645.769 4.023.653 8,5%

TOTAL (TU) 4.268.111 29.143.685 1.575.131 1.116.989 2.254.609 989.454 5.873.539 2.097.973 47.319.491 100,0%

Participação 9,0% 61,6% 3,3% 2,4% 4,8% 2,1% 12,4% 4,4% 100,0%

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI.

Tabela 155 – Macromatriz de origem e destino dos fluxos alocados na Proposta FC 39, em toneladas úteis (TU), no ano de 2030

Origem
Destino

TOTAL (TU) Participação
BA Exterior MG PR RS SC SP Outras UF

BA 767.929 824.121 1.048.282 691.987 1.102.150 677.244 3.990.642 636.040 9.738.395 20,0%

Exterior 105.971 0 384.893 0 0 0 0 474 491.338 1,0%

MG 233.774 28.719.403 193.841 48.082 61.861 35.837 315.782 420.354 30.028.934 61,5%

PE 14.761 0 1.965 207.291 399.632 88.577 755.722 36.498 1.504.445 3,1%

SP 2.380.634 0 51 0 0 0 0 489.893 2.870.579 5,9%

Outras UF 991.328 9 78.873 244.072 746.397 209.100 1.236.836 664.138 4.170.753 8,5%

TOTAL (TU) 4.494.398 29.543.532 1.707.906 1.191.432 2.310.040 1.010.756 6.298.982 2.247.397 48.804.443 100,0%

Participação 9,2% 60,5% 3,5% 2,4% 4,7% 2,1% 12,9% 4,6% 100,0%

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI.

Tabela 156 – Macromatriz de origem e destino dos fluxos alocados na Proposta FC 39, em toneladas úteis (TU), no ano de 2035
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5.3.2.4 Proposta FC 40: Corinto – Ipatinga – Muriaé – Porto 
do Açu (RJ)

Nesta proposta totalmente greenfield, coincidente com parte da planejada EF 

354 – “Transcontinental”, foram alocados, nos anos de 2025, 2030 e 2035, volu-

mes expressivos e crescentes de cargas, contemplando os cinco agrupamentos 

adotados em distintas proporções. 

Além do minério de ferro, com participação majoritária nos três anos considera-

dos, também destacam-se na pauta de transporte da presente  proposta a carga 

geral e os granéis sólidos agrícolas.

Gráfico 56 – Volumes de cargas alocados na proposta FC 40 em 2025, 2030 e 
2035, mensurados em toneladas úteis (TU) e divididos por grupos de produtos

No horizonte de partida – o ano 2025 –, o modelo de simulação alocou nesta 

proposta cerca de 16 milhões de toneladas úteis (TU). Crescendo, no primeiro 

quinquênio operacional, a taxa média de 6,8% ao ano, o volume de transporte 

previsto em 2030 alcança o montante de, aproximadamente, 22 milhões de 

TU. Contudo, entre 2030 e 2035, o modelo de simulação aponta um ritmo de 

crescimento bastante reduzido – da ordem de 0,6% ao ano, em média, o que 

produz um volume a transportar em 2035 de 22,5 milhões de TU. Assim sendo, 

estima-se que a demanda atendida irá crescer nos dez primeiros anos de opera-

ção cerca de 3,6%  ao ano, em média.

Participação relativa dos principais produtos alocados

Nos três anos aqui analisados, o minério de ferro, como dito antes, é a carga 

com maior representatividade na pauta de transporte da Proposta FC 40, mensu-

rada em toneladas úteis. Sua participação relativa em 2025 deverá ser de 55%, 

aumentando para 63% em 2030 e reduzindo, em seguida, para 58% no ano de 

2035. Destina-se, praticamente toda ela, à exportação, por portos capixabas.

A carga geral e os granéis sólidos agrícolas também se destacam, com parti-

cipações relativas mais ou menos equivalentes, em torno de 20% no início da 

operação. Porém, a participação da carga geral, agrupamento com forte presen-

ça de produtos manufaturados, irá se reduzir para 16%, em 2030, e 17%, em 

2035. Paralelamente, a participação relativa dos granéis sólidos agrícolas deve 

apresentar leve queda, para 18%, em 2030, mas se reposicionando na faixa de 

21% em 2035.

Outros granéis sólidos não agrícolas, além dos granéis líquidos, embora integran-

tes da pauta de transporte alocada na Proposta FC 40 nos três anos considerados, 

apresentam participações relativas bem modestas, sempre inferiores a 5%. 

Produção de transporte estimada

A produção de transporte estimada para o início da operação da Proposta FC 40 

é da ordem de 4,43 bilhões de toneladas quilômetros úteis (TKU). Cinco anos 
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depois, ela será de 5,60 bilhões de TKU e, em 2035, chegará a quase 6 bilhões 

de TKU, como ilustrado no Gráfico 57. Assim, sendo, a produção de transpor-

te crescerá, em média, cerca de 2,8% ao ano, entre 2025 e 2035, portanto, 

em ritmo inferior ao de crescimento do volume de cargas em igual período  

(3,6% a.a.). Tal diferença deve-se à ligeira redução das distâncias médias de 

transporte do minério de ferro e dos granéis sólidos agrícolas, produtos com 

maior representatividade na pauta de transporte da proposta em análise.

Na média dos três anos e dos distintos produtos componentes da referida pauta, 

a distância de transporte na presente proposta no primeiro decênio de sua ope-

ração é de 266,5 quilômetros. A mais longa distância média de percurso é a dos 

granéis sólidos agrícolas, da ordem de 618 quilômetros. A menor é a do minério 

de ferro, com 139 quilômetros, o qual se concentra sobremaneira no percurso 

entre Conceição do Mato Dentro e Ipatinga (entroncamento com a EFVM).

Os dados mais relevantes concernentes aos volumes alocados e às respectivas 

produções de transporte na proposta em pauta, nos anos de 2025, 2030 e 2035, 

estão consolidados nas Tabelas 157 e 158.
Gráfico 57 – Produções de transporte na proposta FC 40 em 2025, 2030 e 

2035, mensuradas em toneladas quilômetros úteis (TKU) e divididas por grupos 
de produtos
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Grupo de 
produtos

Toneladas úteis (TU)
Taxas de crescimento 

(% a.a.)
DMT no 
período 

(Km)2025 2030 2035
2025/ 

30
2030/ 

35 
2025/ 

35

Carga geral 3.290.210 3.550.750 3.711.681 1,5 0,9 1,2 333,5

Granéis 
sólidos 

agrícolas
3.216.063 3.751.287 4.009.816 3,1 1,3 2,2 618,5

Minério de 
ferro

8.711.230 13.957.072 14.150.201 9,9 0,3 5,0 138,8

Outros 
granéis 

sólidos não 
agrícolas

476.062 529.209 596.983 2,1 2,4 2,3 269,9

Granéis 
líquidos

26.964 28.738 30.117 1,3 0,9 1,1 472,7

Total 15.720.529 21.817.056 22.498.798 6,8 0,6 3,6 266,4

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI.

Tabela 157 – Volumes de cargas alocados na Proposta FC 40 em 2025, 2030 
e 2035, taxas anuais médias de crescimento  e distância média de transporte 

(DMT), por grupo de produtos

Produto
Toneladas quilômetros úteis (TKU) por ano

Taxas de crescimento 
(% a.a.)

2025 2030 2035
2025/ 

30
2030/ 

35
2025/ 

35

Carga geral 1.091.071.120 1.184.082.402 1.244.958.160 1,6 1,0 1,3

Granéis 
sólidos 

agrícolas
1.990.413.332 2.325.792.082 2.473.042.524 3,2 1,2 2,2

Minério de 
ferro

1.212.204.818 1.932.586.110 1.963.753.214 9,8 0,3 4,9

Outros 
granéis 

sólidos não 
agrícolas

127.274.338 142.756.854 162.697.346 2,3 2,6 2,5

Granéis 
líquidos

12.711.057 13.584.582 14.272.638 1,3 1,0 1,2

Total 4.433.674.665 5.598.802.030 5.858.723.882 4,8 0,9 2,8

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 158 – Produções de transporte previstas na Proposta FC 40 em 2025, 
2030 e 2035 e taxas anuais  médias de crescimento, por grupo de produtos

Movimentações de cargas nos terminais

Ao longo da linha objeto da Proposta FC 40 são previstos 11 terminais de trans-

porte (ou polos de movimentação de cargas), dos quais três situados no Estado 

do Rio de Janeiro. Os volumes previstos de embarque e desembarque de cargas 

em 2025, 2030 e 2035, nesses terminais, estão quantificados, em toneladas 

úteis (TU), nas tabelas seguintes.
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Terminal de 
Carga

Volume 
embarcado

Volume 
desembarcado

Volume total 
movimentado

TU % TU % TU %

Corinto 57.697 66,1 29.628 33,9 87.325 100,0

C. do Mato Dentro 8.226.563 99,5 37.922 0,5 8.264.485 100,0

D. de Guanhães 202.677 80,7 48.439   19,3 251.116 100,0

Ipatinga 809.984 68,3 375.253 31,7 1.185.237 100,0

Caratinga 23.876 51,8 22.224 48,2 46.100 100,0

Realeza 111.579 57,4 82.708 42,6 194.287 100,0

Fervedouro 19.802 39,0 31.036 61,0 50.838 100,0

Muriaé 156.415 32,5 325.023 67,5 481.438 100,0

Itaperuna (RJ) 43.140 53,4 37.665 46,6 80.805 100,0

Campos (RJ) 106.683 27,8 277.097 72,2 383.780 100,0

Porto do Açu (RJ) 231.873 7,0 3.102.829 93,0 3.334.702 100,0

Total 9.990.289 69,6 4.369.824 30,4 14.360.113 100,0

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI.

Tabela 159 – Previsão de embarques e desembarques de cargas nos terminais 
da Proposta FC 40 em 2025

Terminal de 
Carga

Volume embarcado
Volume 

desembarcado
Volume total 

movimentado
TU % TU % TU %

Corinto 208.025 85,9 34.149 14,1 242.174 100,0

C. do Mato Dentro 13.329.799 99,7 36.004 0,3 13.365.803 100,0

D. de Guanhães 213.525 79,6 54.606 20,4 268.131 100,0

Ipatinga 781.738 63,8 443.776 36,2 1.225.514 100,0

Caratinga 27.148 48,6 28.669 51,4 55.817 100,0

Realeza 121.995 56,5 94.046 43,5 216.041 100,0

Fervedouro 21.966 39,1 34.270 60,9 56.236 100,0

Muriaé 198.574 34,8 372.304 65,2 570.878 100,0

Itaperuna (RJ) 51.514 55,4 41.536 44,6 93.050 100,0

Campos (RJ) 120.268 28,3 304.452 71,7 424.720 100,0

Porto do Açu (RJ) 264.339 6,7 3.655.908 93,3 3.920.247 100,0

Total 15.338.891 75,0 5.099.720 25,0 20.438.611 100,0

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI.

Tabela 160 – Previsão de embarques e desembarques de cargas nos terminais 
da Proposta FC 40 em 2030
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Terminal de 
Carga

Volume 
embarcado

Volume 
desembarcado

Volume total 
movimentado

TU % TU % TU %

Corinto 180.036 81,4 41.183 18,6 221.219 100,0

C. do Mato Dentro 13.510.815 99,7 39.381 0,3 13.550.196 100,0

D. de Guanhães 215.758 78,4 59.576 21,6 275.334 100,0

Ipatinga 811.763 63,1 474.431 36,9 1.286.194 100,0

Caratinga 29.364 48,3 31.369 51,7 60.733 100,0

Realeza 126.464 54,5 105.624 45,5 232.088 100,0

Fervedouro 23.552 38,1 38.235 61,9 61.787 100,0

Muriaé 202.325 32,6 418.488 67,4 620.813 100,0

Itaperuna (RJ) 58.840 56,8 44.687 43,2 103.527 100,0

Campos (RJ) 132.100 28,5 331.345 71,5 463.445 100,0

Porto do Açu (RJ) 294.992 7,1 3.851.128 92,9 4.146.120 100,0

Total 15.586.009 74,1 5.435.447 25,9 21.021.456 100,0

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI.

Tabela 161 – Previsão de embarques e desembarques de cargas nos terminais 
da Proposta FC 40 em 2035

De pronto destacam-se como principais, em termos de volume de cargas movi-

mentadas, os terminais previstos em Conceição do Mato Dentro, Ipatinga e no 

Porto do Açu. Em posição secundária, sobressaem os terminais de Muriaé e de 

Campos dos Goitacazes (RJ). 

Considerando todo o agregado de cargas movimentadas nos 11 terminais pre-

vistos na Proposta FC 40, constata-se  que a soma das operações de embarque, 

mensuradas em toneladas úteis, é substancialmente maior que a dos desem-

barque, em qualquer um dos três anos considerados. Em 2025, a relação entre 

os dois tipos de movimentação de cargas é da ordem de 70/30, a favor dos 

embarques. Nos anos de 2030 e 2035, tal desbalanceamento se acentua, com a 

mesma relação chegando a 75/35.

Vale, contudo, destacar que, analisando cada terminal de per si, verificam-se 

entre eles distinções marcantes quanto às predominâncias das funções de car-

regamento ou de descarga. Levando em conta apenas os cinco maiores, os de 

Conceição do Mato Dentro e Ipatinga se caracterizam como polos embarcadores; 

no primeiro, as operações de embarque correspondem a quase a totalidade do 

volume de cargas movimentados, enquanto no segundo a proporção dos embar-

ques é sempre superior a 60%. Nos três outros terminais, Muriaé, Campos dos 

Goitacazes e Porto do Açu, predominam operações de desembarque de cargas. 

Portanto, eles se caracterizam essencialmente como polos importadores, com 

as seguintes participações relativas dos movimentos de desembarque na movi-

mentação total: 67%, 72% e 93%, respectivamente. No caso específico de Açu, 

estima-se, em números absolutos, que, das composições circulantes na Proposta 

FC 40, devem desembarcar no terminal portuário volumes de cargas da ordem 

de 3,10 milhões de TU em 2025; de 3,65 milhões de TU em 2030; e, de 3,85 

milhões de TU em 2035. 

Intercâmbio com outros trechos ferroviários

A Proposta FC 40 se conecta com as ferrovias FCA e EFVM; a primeira em Corinto 

e a segunda em Ipatinga. As Tabelas 162 e 163 consolidam os montantes de 

cargas estimados nesses intercâmbios, nos anos de 2025, 2030 e 2035. 
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Ano
Sentido da 

FCA

Transf. da FC 40 
para a FCA

Transf. da FCA para    
a FC 40

Volume total 
movimentado

TU % TU % TU %

2025
 Pirapora 2.362.849 34,1 4.569.636 65,9 6.932.485

Sete Lagoas 51.092 60,0 34.077 40,0 85.169

2030
Pirapora 2.454.397 32,0 5.221.189 68,0 7.675.586

Sete Lagoas 21.757 42,4 29.529 57,6 51.286

2035
Pirapora 2.623.220 32,0 5.570.950 68,0 8.194.170

Sete Lagoas 25.053 44,6 31.118 55,4 56.171

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI.

Tabela 162 – Intercâmbio de cargas no terminal de Corinto, entre a Proposta 
FC 40 e a FCA

Ano
Sentido 
da EFVM

Transf. da FC 40 
para a EFVM

Transf. da EFVM 
para a FC 40

Volume total 
movimentado

TU % TU % TU %

2025
Belo Hte. 639.647 94,8 35.218 5,2 674.865 100,0

Vitória 8.297.118 88,4 1.091.312 11,6 9.388.430 100,0

2030
Belo Hte. 345.859 89,4 41.048 10,6 386.907 100,0

Vitória 13.895.321 92,1 1.186.399 7,9 15.081.720 100,0

2035
Belo Hte. 443.633 90,5 46.723 9,5 490.356 100,0

Vitória 13.971.346 91,7 1.263.997 8,3 15.235.343 100,0

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 163 – Intercâmbio de cargas no terminal de Ipatinga, entre a Proposta 
FC 40 e a EFVM

O primeiro ponto de conexão assenta-se no marco zero da Proposta FC 40,  ou 

seja, no terminal de Corinto. Naquele ponto a linha objeto desta proposta se co-

necta com as linhas da FCA correspondentes nesse Plano às propostas FC 39 e FC 

45B. Com a Proposta FC 39 (direção do norte de Minas e Salvador), o intercâmbio 

deve ser praticamente nulo, ao contrário do que se verifica na conexão com a 

Proposta 45B, em que as trocas previstas com a linha que vem de Pirapora/

Unaí/Anápolis são as mais expressivas. Estima-se que em 2025 o intercâmbio da 

Proposta FC 40 com a referida linha seja de aproximadamente 7 milhões de TU, 

com dois terços da movimentação no sentido exportação, ou seja, de Pirapora 

para Corinto/Ipatinga etc. Em 2035, o montante das trocas naquele ponto atinge 

8,2 milhões de TU, com as cargas no sentido exportação respondendo por 68% 

desse montante.

Na conexão da Proposta FC 40 com a linha da EFVM, no entorno de Ipatinga, o 

intercâmbio mais expressivo corresponde à transferência das cargas da primeira 

para a segunda, na direção de Vitória. Se a este somamos os fluxos de sentido 

contrário (da EFVM para FC 40), o intercâmbio total com a porção a leste da linha-

-tronco da EFVM é de 9,4 milhões de TU, em 2025, e chega a cerca de 15 milhões 

de TU em 2030 e 2035, com esmagadora participação das cargas de minério de 

ferro que correm no sentido de Vitória (em torno de 90%).

Diagramas unifilares representativos do carregamento da Propos-
ta FC 40

Apresentações gráficas simplificadas dos diagramas unifilares anuais da Proposta 

FC 40 –  um longo trecho ferroviário greenfield a ser implantado entre o centro-

-norte de Minas e o litoral norte fluminense – podem ser vistas na respectiva Fi-

cha Técnica (no Anexo C). O conteúdo digital completo dessa ferramenta analítica 

está disponível em dashboards digitais que acompanham o presente relatório..

Matrizes origem-destino dos fluxos alocados na Proposta FC 40

As principais origens e destinos dos fluxos alocados na Proposta FC 40, mensura-

dos em TU, nos anos de 2025, 2030 e 2035, são apresentadas nas Tabelas 164, 
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165 e 166. É fácil constatar que tal proposta se caracteriza funcionalmente como um corredor de exportação, direcionado ao 

Porto do Açu, no litoral norte-fluminense.

De fato, nos três anos referidos, ao destino “Exterior” se dirigem parcelas amplamente majoritárias dos volumes de cargas 

transportadas na proposta em análise: 57% no ano inicial de sua operação, alcançando um pouco mais de 70% nos dois outros 

anos – 2030 e 2035. Parcelas bem menores, cerca de 5% a 7%, se destinam ao Espírito Santo e ao próprio Estado de Minas 

Gerais.

Quanto à origem dessas cargas, elas partem, sobretudo, de Minas Gerais – 60% em 2025 e 67% em 2030 e em 2035. Em 

segunda posição, aparece o Estado de Goiás, respondendo, como origem, por cerca de 14% do volume de cargas a transportar 

em 2025, com leve redução para 12% em 2035. Com participações bastante próximas e sempre inferiores a 10%, aparecem, 

em seguida, o Espírito Santo e o Distrito Federal e seu Entorno, também como origem de cargas transportadas na Proposta 

FC 40.

As matrizes OD completas das cargas previstas nesta proposta, apresentadas em distintos recortes geográficos (unidades 

federativas, microrregiões homogêneas e terminais de embarque/desembarque) e com uma pauta de 15 tipos de produtos, 

encontram-se disponíveis em dashboards digitais que acompanham este relatório.. 

Origem
Destino

TOTAL (TU) Participação
AM CE ES Exterior GO MG RJ Outras UF

DF/GO 0 0 61.318 860.835 0 48.040 10.452 9.098 989.743 6,3%

ES 306.022 0 164 0 318.515 18.165 67 447.634 1.090.567 7,0%

Exterior 0 0 0 0 229.349 39.789 0 214 269.353 1,7%

GO 0 11.284 235.186 1.597.778 0 176.540 51.870 48.527 2.121.184 13,6%

MG 232.559 770.163 78.867 6.241.015 158.463 265.029 43.232 1.630.531 9.419.860 60,2%

MT 0 0 127.615 188.469 0 71.823 21.780 22.940 432.627 2,8%

PA 0 0 331.432 0 0 119.395 110.733 1.922 563.483 3,6%

Outras UF 45.031 1 261.035 0 76.569 140.502 107.587 125.731 756.455 4,8%

TOTAL (TU) 583.613 781.449 1.095.616 8.888.097 782.896 879.283 345.721 2.286.597 15.643.272 100,0%

Participação 3,7% 5,0% 7,0% 56,8% 5,0% 5,6% 2,2% 14,6% 100,0%

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 164 – Macromatriz de origem e destino dos fluxos alocados na Proposta FC 40, em toneladas úteis (TU), no ano de 2025
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Origem
Destino

TOTAL (TU) Participação
AM ES Exterior GO MG PA Outras UF

DF/GO 0 66.005 1.036.271 0 54.860 2.437 19.763 1.179.336 5,4%

ES 324.378 224 0 357.084 21.033 215.713 275.153 1.193.586 5,5%

Exterior 0 0 0 249.339 46.729 0 353 296.421 1,4%

GO 0 262.795 1.833.065 0 204.518 1.952 115.329 2.417.660 11,1%

MG 239.841 134.881 12.903.881 148.235 275.150 174.174 845.911 14.722.072 67,7%

MT 0 136.283 213.104 0 83.145 0 47.853 480.384 2,2%

PA 0 354.996 0 0 130.138 0 123.298 608.432 2,8%

Outras UF 48.043 286.536 0 86.191 162.312 40.235 212.883 836.199 3,8%

TOTAL (TU) 612.262 1.241.720 15.986.321 840.848 977.885 434.511 1.640.543 21.734.091 100,0%

Participação 2,8% 5,7% 73,6% 3,9% 4,5% 2,0% 7,5% 100,0%

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 165 – Macromatriz de origem e destino dos fluxos alocados na Proposta FC 40, em toneladas úteis (TU), no ano de 2030

Origem
Destino

TOTAL (TU) Participação
AM ES Exterior GO MG PA Outras UF

DF/GO 0 69.573 1.038.361 0 61.784 2.544 19.661 1.191.923 5,3%

ES 325.136 216 0 394.569 23.478 220.405 302.600 1.266.405 5,7%

Exterior 0 0 0 271.999 59.949 0 2.064 334.012 1,5%

GO 0 285.953 2.005.081 0 234.403 2.006 123.750 2.651.193 11,8%

MG 240.330 138.552 12.821.258 169.819 301.148 181.956 1.059.391 14.912.454 66,5%

MT 0 144.661 237.685 0 96.051 0 51.085 529.483 2,4%

PA 0 366.511 0 0 136.773 0 130.722 634.005 2,8%

Outras UF 48.793 300.088 0 97.233 177.183 41.594 225.439 890.330 4,0%

TOTAL (TU) 614.259 1.305.555 16.102.385 933.619 1.090.768 448.506 1.914.711 22.409.804 100,0%

Participação 2,7% 5,8% 71,9% 4,2% 4,9% 2,0% 8,5% 100,0%

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 166 – Macromatriz de origem e destino dos fluxos alocados na Proposta FC 40, em toneladas úteis (TU), no ano de 2035
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5.3.2.5 Proposta FC 41: Conceição do Mato Dentro – 
Ipatinga

A Proposta FC 41 – uma linha férrea totalmente greenfield a ser implantada entre 

Conceição do Mato Dentro e Ipatinga, onde se entroncará com a EFVM – se ca-

racteriza essencialmente como transportadora de minério de ferro destinado ao 

mercado externo. Trata-se, de fato, de parte da Proposta FC 40, antes abordada. 

Contudo, aqui será analisado como trecho isolado e independente, voltado pri-

mordialmente ao atendimento complementar à demanda de transporte de uma 

importante área mineradora em expansão.

Gráfico 58 – Volumes de cargas alocados na proposta FC 41 em 2025, 2030 e 
2035, mensurados em toneladas úteis (TU) e divididos por grupos de produtos

O volume de cargas alocado em 2025 é de, aproximadamente, 8,5 milhões de 

toneladas úteis (TU). Em 2030, o montante chega a 13,6 milhões de TU, um 

incremento à taxa média de 9,9% ao ano no primeiro quinquênio operacional. 

Porém, o volume alocado em 2035 é praticamente igual ao de 2030, demons-

trando uma relativa estabilização da demanda de transporte a partir do segundo 

quinquênio. Assim sendo, no período de 2025 a 2035, o volume de cargas no 

trecho ferroviário em pauta deverá crescer em média cerca de 5,0% ao ano.

Participação relativa dos principais produtos alocados

Nos três anos considerados, o minério de ferro representa a quase totalidade das 

cargas alocadas na presente proposta – cerca de 99% da demanda de transporte.

Produção de transporte estimada

Conhecida a demanda alocada na ferrovia proposta, estima-se uma produção 

de transporte no ano inicial de operação da ordem de 1,04 bilhão de toneladas 

quilômetros úteis (TKU), com percurso médio de 123 quilômetros.

A produção de transporte, cinco anos depois, deve chegar a 1,68 bilhão de TKU 

e a 1,70 bilhão de TKU em 2035, como mostrado no Gráfico 59. Portanto, um 

crescimento médio de 5% ao ano entre 2025 e 2035. A distância média de 

transporte praticamente não se altera entre os três anos analisados, haja vista 

que as cargas previstas devem circular entre origens e destinos “fixos” em todo 

o período, quais sejam, entre as cidades de Conceição do Mato Dentro e Ipatinga.

Os dados principais acerca da demanda e da produção de transporte no trecho 

ferroviário objeto da Proposta FC 41, em 2025, 2030 e 2035, são consolidados 

nas Tabelas 167 e 168. A produção de transporte nesses três anos está grafica-

mente representada no Gráfico 59.
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Gráfico 59 – Produções de transporte na proposta FC 41 em 2025, 2030 e 
2035, mensuradas em toneladas quilômetros úteis (TKU) e divididas por grupos 

de produtos

Grupo de 
produtos

Toneladas úteis (TU)
Taxas de crescimento 

(% a.a.) DMT no 
período 

(Km)2025 2030 2035
2025/ 

30
2030/ 

35
2025/ 

35

Carga geral 103 110 114 1,4 0,6 1,0 87,9

Granéis sóli-
dos agrícolas

68.077 74.724 81.814 1,9 1,8 1,9 52,5

Minério de 
ferro

8.372.021 13.484.250 13.663.269 10,0 0,3 5,0 123,8

Outros granéis 
sólidos não 
agrícolas

55.627 59.195 64.346 1,3 1,7 1,5 94,8

Granéis  
íquidos

1.093 1.158 1.205 1,2 0,8 1,0 51,6

Total 8.496.921 13.619.437 13.810.749 9,9 0,3 5,0 123,2

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 167 – Volumes de cargas alocados na Proposta FC 41 em 2025, 2030 
e 2035, taxas anuais médias de crescimento  e distância média de transporte 

(DMT), por grupo de produtos
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Produto
Toneladas quilômetros úteis (TKU) por ano

Taxas de crescimento 
(% a.a.)

2025 2030 2035
2025/ 

30
2030/ 

35
2025/ 

35

Carga geral 9.050 9.688 10.001 1,4 0,6 1,0

Granéis 
sólidos 

agrícolas
3.569.935 3.922.528 4.298.314 1,9 1,8 1,9

Minério de 
ferro

1.035.575.531 1.670.124.955 1.693.601.648 10,0 0,3 5,0

Outros 
granéis 

sólidos não 
agrícolas

5.236.031 5.594.340 6.156.463 1,3 1,9 1,6

Granéis 
líquidos

54.449 59.731 62.176 1,1 0,8 1,0

Total 1.044.446.997 1.679.711.242 1.703.138.602 10,0 0,3 5,0

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 168 – Produções de transporte previstas na Proposta FC 41 em 2025, 
2030 e 2035 e taxas anuais  médias de crescimento, por grupo de produtos

Movimentações de cargas nos terminais

Os volumes de cargas embarcadas e desembarcadas nos terminais da Proposta 

FC 41 – previstos nos municípios de Conceição do Mato Dentro, Dores de Gua-

nhães, Braúnas e Ipatinga, em 2025, 2030 e 2035 – estão registrados, em tone-

ladas úteis (TU), nas tabelas seguintes.

Terminal de Carga
Volume embarcado

Volume 
desembarcado

Volume total 
movimentado

TU % TU % TU %

C. do Mato Dentro 8.223.577 99,5 39.381 0,5 8.262.958 100,0

D. de Guanhães 142.338 88,7 18.081 11,3 160.419 100,0

Braúnas 32.797 49,5 33.419 50,5 66.216 100,0

Ipatinga 0 0 0

Total 8.398.712 98,9 90.881 1,1 8.489.593 100,0

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 169 – Previsão de embarques e desembarques de cargas nos terminais 
da Proposta FC 41 em 2025

Terminal de 
Carga

Volume  
embarcado

Volume 
desembarcado

Volume total 
movimentado

TU % TU % TU %

C. do Mato 
Dentro

13.326.013 99,7 37.972 0,3 13.363.985 100,0

D. de Guanhães 151.412 88,5 19.612 11,5 171.024 100,0

Braúnas 32.814 45,2 39.718 54,8 72.532 100,0

Ipatinga 0 0 0

Total 13.510.239 99,3 97.302 0,7 13.607.541 100,0

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 170 – Previsão de embarques e desembarques de cargas nos terminais 
da Proposta FC 41 em 2030
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Terminal de 
Carga

Volume embarcado
Volume 

desembarcado
Volume total 

movimentado

TU % TU % TU %

C. do Mato Dentro 13.505.507 99,7 42.237 0,3 13.547.744 100,0

D. de Guanhães 153.219 88,2 20.493 11,8 173.712 100,0

Braúnas 32.836 41,4 46.422 58,6 79.258 100,0

Ipatinga 0 0 0 100,0

Total 13.691.562 99,2 109.152 0,8 13.800.714 100,0

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 171 – Previsão de embarques e desembarques de cargas nos terminais 
da Proposta FC 41 em 2035

Nos três anos considerados, praticamente toda a movimentação de cargas ocor-

re no terminal de Conceição do Mato Dentro, essencialmente embarcador (mi-

nério de ferro). Nos terminais de Dores de Guanhães e Braúnas, estimam-se 

movimentações bastante pequenas (no conjunto, não passam de 2% do volume 

total). Em Dores de Guanhães, prevalecem operações de embarque (minério de 

ferro, outros minerais, farelo de soja e milho), e em Braúnas, um relativo equilí-

brio entre carga e descarga (basicamente de grãos agrícolas). Não se preveem 

operações de embarque e desembarque no terminal de Ipatinga, que irá operar 

apenas como ponto de intercâmbio de cargas entre a ferrovia proposta e a EFVM. 

Intercâmbio com outros trechos ferroviários

A Tabela 172 consolida os montantes de cargas estimados no intercâmbio da 

Proposta FC 41 com a linha atual da EFVM no terminal de Ipatinga, nos três anos 

considerados.

Constata-se significativo desbalanceamento entre os fluxos de cargas nos quatro 

sentidos das trocas entre ferrovias. Mensurados em toneladas úteis (TU), os flu-

xos que acessam a EFVM no sentido de Vitória em 2025 correspondem a, aproxi-

madamente, 90% do volume total, proporção que deve chegar a 95% em 2035. 

Em posição secundária, pouco expressiva, encontram-se os fluxos que entram 

na EFVM na direção de Belo Horizonte, da ordem de 10% no início da operação, 

reduzidos para pouco menos de 4,5% em 2035. Nos dois sentidos é fortemente 

predominante o transporte de minério de ferro.

Ano
Sentido 
da EFVM

Transf. da FC 41 para 
a EFVM

Transf. da EFVM 
para    a FC 41

Volume total 
movimentado

TU % TU % TU %

2025
Vitória 7.551.616 99,7 20.600 0,3 7.572.216 100,0

BH 854.425 91,6 78.149 8,4 932.574 100,0

2030
Vitória 13.068.098 99,8 24.124 0,2 13.092.222 100,0

BH 454.037 84,2 85.074 15,8 539.111 100,0

2035
Vitória 13.112.398 99,8 27.726 0,2 13.140.124 100,0

BH 589.199 86,6 91.461 13,4 680.660 100,0

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 172 – Intercâmbio de cargas no terminal de Ipatinga, entre a Proposta 
FC 41 e a EFVM

Diagramas unifilares representativos do carregamento da Propos-
ta FC 41

Apresentações simplificadas dos diagramas unifilares anuais da Proposta FC 41 

podem ser vistas na correspondente Ficha Técnica no Anexo C. O conteúdo digital 

completo dessa ferramenta analítica está disponível em dashboards digitais que 

acompanham o presente relatório.
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Matrizes origem-destino dos fluxos alocados na Proposta FC 41

As macromatrizes OD dos fluxos de cargas da Proposta FC 41, em 2025, 2030 e 2035, correspondem às Tabelas 173, 174 e 175 

respectivamente.

Nesses três anos, Minas Gerais é a origem de quase toda a carga transportada na Proposta FC 41, sempre por volta de 99% do 

volume total em TU, basicamente minério de ferro.

No início da operação – o ano de 2025 –, destinam-se ao Exterior 73% do carregamento total. Para o Ceará, São Paulo e tam-

bém Minas Gerais, são previstas parcelas bem menores, inferiores a 10%, no ano inicial. A participação das cargas destinadas 

ao Exterior deve aumentar bastante, ultrapassando em alguns pontos percentuais a marca dos 90%, tanto em 2030 quanto em 

2035. A pequena parcela restante se distribuirá entre algumas poucas unidades da Federação.

As matrizes OD da presente proposta, apresentadas em distintos recortes geográficos (unidades federativas, microrregiões 

homogêneas e terminais ferroviários de embarque/desembarque), compreendendo até 15 tipos de produtos, encontram-se 

disponíveis em dashboards digitais que acompanham este relatório. 

Origem
Destino

TOTAL  (TU) Participação
CE Exterior MG SP Outras UF

MG 761.223 6.174.886 182.333 377.736 866.815 8.436.414 99,4%

Outras UF 0 0 53.179 0 0 53.179 0,6%

TOTAL (TU) 761.223 6.174.886 235.511 377.736 866.815 8.489.593 100,0%

Participação 9,0% 72,7% 2,8% 4,4% 10,2% 100,0%

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 173 – Macromatriz de origem e destino dos fluxos alocados na Proposta FC 41, em toneladas úteis (TU), no ano de 
2025
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Origem
Destino

TOTAL   (TU) Participação
CE Exterior MG SP Outras UF

MG 12.706.647 837.297 13.543.944 99,5%

Outras UF 63.598 63.598 0,5%

TOTAL (TU) 12.706.647 900.894 13.607.541 100,0%

Participação 93,4% 6,6% 100,0%

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 174 – Macromatriz de origem e destino dos fluxos alocados na Proposta FC 41, em toneladas úteis (TU), no ano de 2030

Origem
Destino

TOTAL   (TU) Participação
CE Exterior MG SP Outras UF

MG 12.651.545 1.075.269 13.726.814 99,5%

Outras UF 73.900 73.900 0,5%

TOTAL (TU) 12.651.545 1.149.168 13.800.714 100,0%

Participação 91,7% 8,3% 100,0%

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI.

Tabela 175 – Macromatriz de origem e destino dos fluxos alocados na Proposta FC 41, em toneladas úteis (TU), no ano de 2035
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5.3.2.6 Proposta FC 42: Porteirinha – Rio Pardo de Minas – 
Salinas – Itaobim - Jequitinhonha   

Nesta proposta totalmente greenfield, com cerca de 320 quilômetros de ex-

tensão, interligando o Norte de Minas ao vale do Jequitinhonha, são alocados 

volumes de cargas bastante reduzidos, nos três anos considerados: 2025, 2030 

e 2035. No ano inicial, apenas 111,7 mil toneladas úteis (TU) de cargas, porém, 

com uma taxa média de crescimento bastante alta no primeiro quinquênio ope-

racional, 28,5% ao ano, estima-se o carregamento de 391,3 mil TU em 2030 e, 

cinco depois, este chega a 409,3 mil TU. Assim sendo, no primeiro decênio da 

operação ferroviária, o volume de carga cresce em média cerca de 14% ao ano, 

expressivo, mas insuficiente para alcançar um patamar significativo de cargas a 

transportar, como apresentado no gráfico seguinte.

Gráfico 60 – Volumes de cargas alocados na proposta FC 42 em 2025, 2030 e 
2035, mensurados em toneladas úteis (TU) e divididos por grupos de produtos

Participação relativa dos principais produtos alocados

No primeiro ano de operação da Proposta FC 42 predominam em sua pauta de 

transporte os granéis líquidos (a metade da tonelagem total) e os granéis sólidos 

agrícolas (cerca de um quarto). Tendo em vista que o crescimento dos volumes 

a transportar em 2030 e 2035 se apoia, sobretudo, na expansão da demanda 

de transporte de minério de ferro, este produto passa a representar 54% em 

2030, enquanto os granéis líquidos se reduzem para 16%, e os sólidos agrícolas 

caem para 10%. Em 2035, em um volume total a transportar pouco maior que 

o previsto em 2030, o minério de ferro se mantém o mais representativo, mas 
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com menor participação relativa, de 45%, ao passo que a dos granéis sólidos 

agrícolas aumenta para 15%.

Produção de transporte estimada

Estima-se a produção total de transporte da Proposta FC 42, no ano inicial de 

operação, em  21,2 milhões de toneladas quilômetros úteis (TKU), perfazendo 

uma distância média de transporte de aproximadamente 190 quilômetros, em 

um trecho com extensão de 320 quilômetros.

Cinco anos depois, embora a produção seja triplicada, alcançando o patamar de 

68 milhões de TKU, é ainda bastante reduzida. Em 2035, ela chega a 72 mil TKU, 

o que representa um incremento de apenas 6% em cinco anos.

No tocante à divisão da produção de transporte por grupo de produtos, consta-

ta-se o incremento expressivo da participação relativa do transporte de minério 

de ferro, que salta de 17% para 49% entre 2025 e 2035, enquanto a dos granéis 

líquidos cai de 41% para 15%, e a dos granéis sólidos agrícolas é reduzida de 

35% para 14%. Paralelamente, o agrupamento de produtos intitulado “outros 

granéis sólidos não agrícolas”, com participação mínima no início previsto de 

operação, alcança um patamar de aproximadamente 20% em 2035.

Os principais dados referentes aos volumes alocados no trecho ferroviário objeto 

da Proposta FC 38, assim como às produções de transporte, nos anos 2025, 2030 

e 2035, estão consolidados nas Tabelas 176 e 177. A produção de transporte 

nesses mesmos anos é graficamente representada no gráfico seguinte, desdo-

brada por agrupamento de produtos.

Gráfico 61 – Produções de transporte na proposta FC 42 em 2025, 2030 e 
2035, mensuradas em toneladas quilômetros úteis (TKU) e divididas por grupos 

de produtos
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Grupo de 
produtos

Toneladas úteis (TU)
Taxas de crescimento 

(% a.a.)
DMT no 
período 

(Km)2025 2030 2035
2025/ 

30
2030/ 

35
2025/ 

35

Carga geral 12.416 13.193 14.052 1,2 1,3 1,2 125,6

Granéis sólidos 
agrícolas

28.898 34.415 40.481 3,6 3,3 3,4 254,4

Minério de ferro 15.378 220.984 222.451 70,4 0,1 30,6 183,8

Outros granéis 
sólidos não 
agrícolas

1 62.584 67.017 810,5 1,4 203,8 139,

Granéis líquidos 55.032 60.090 65.308 1,8 1,7 1,7 161,6

Total 111.723 391.265 409.309 28,5 0,9 13,9 179,9

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 176 – Volumes de cargas alocados na Proposta FC 42 em 2025, 2030 
e 2035, taxas anuais médias de crescimento e distância média de transporte 

(DMT), por grupo de produtos

Produto

Toneladas quilômetros úteis (TKU) 
por ano

Taxas de crescimento 
(% a.a.)

2025 2030 2035
2025/ 

30
2030/ 

35
2025/ 

35

Carga geral 1.549.555 1.662.376 1.770.129 1,5 1,4 1,3

Granéis sólidos 
agrícolas

7.349.986 8.755.061 10.301.568 3,7 3,4 3,4

Minério de 
ferro

3.622.208 34.857.892 35.178.831 57,4 0,3 25,5

Outros granéis 
sólidos não 
agrícolas

1 13.041.364 14.005.441 2.249,0 1,5 418,4

Granéis líquidos 8.658.469 9.748.436 10.800.757 2,5 2,2 2,2

Total 21.180.218 68.065.128 72.056.726 26,4 1,2 13,0

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 177 – Produções de transporte previstas na Proposta FC 42 em 2025, 
2030 e 2035 e taxas anuais médias de crescimento, por grupo de produtos

Movimentações de cargas nos terminais

São previstos seis terminais de cargas ao longo do trecho ferroviário objeto da 

Proposta FC 42 – com instalações nos municípios de Porteirinha, Rio Pardo de 

Minas, Taiobeiras, Salinas, Itaobim e Jequitinhonha. Da leitura das tabelas seguin-

tes, certifica-se, quanto aos volumes neles movimentados, que todos serão de 

pequeno porte.
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Terminal de 
Carga

Volume 
embarcado

Volume 
desembarcado

Volume total 
movimentado

TU % TU % TU %

Porteirinha 0 0 0

Rio Pardo 7.683 28,3 19.487 71,7 21.170 100,0

Taiobeiras 3.568 39,8 5.403 60,2 8.971 100,0

Salinas 4.133 22,5 14.209 77,5 18.342 100,0

Itaobim 14.361 35,3 26.334 64,7 40.695 100,0

Jequitinhonha 5.570 33,7 10.974 66,3 16.544 100,0

Total 35.315 31,6 76.407 68,4 111.722 100,0

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 178 – Previsão de embarques e desembarques de cargas nos terminais 
da Proposta FC 42 em 2025

Terminal de 
Carga

Volumeembarcado
Volume 

desembarcado
Volume total 

movimentado

TU % TU % TU %

Porteirinha 0 0 0 100,0

Rio Pardo 7.900 27,7 20.586 72,3 28.486 100,0

Taiobeiras 10.706 65,4 5.657 34,6 16.363 100,0

Salinas 224.268 93,3 16.145 6,7 240.413 100,0

Itaobim 50.253 57,8 36.636 42,2 86.889 100,0

Jequitinhonha 5.893 30,6 13.334 69,4 19.227 100,0

Total 299.020 76,4 92.358 23,6 391.378 100,0

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 179 – Previsão de embarques e desembarques de cargas nos terminais 
da Proposta FC 42 em 2030

Terminal de 
Carga

Volume 
embarcado

Volume 
desembarcado

Volume total 
movimentado

TU % TU % TU %

Porteirinha 0 0 0

Rio Pardo 8.177 27,2 21.920 72,8 30.097 100,0

Taiobeiras 11.284 64,2 6.282 35,8 17.566 100,0

Salinas 225.513 92,7 17.652 7,3 243.165 100,0

Itaobim 53.787 55,3 43.449 44,7 97.236 100,0

Jequitinhonha 6.214 29,1 15.172 70,9 21.386 100,0

Total 304.975 74,5 104.475 25,5 409.450 100,0

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 180 – Previsão de embarques e desembarques de cargas nos terminais 
da Proposta FC 42 em 2035

Analisando esses terminais em conjunto, verifica-se, no ano inicial de operação, 

a predominância dos desembarques de cargas, os quais representam, aproxima-

damente, dois terços do volume total neles movimentado. Já nos anos de 2030 

e 2035, com o elevado ganho de participação do minério de ferro na pauta de 

transporte da Proposta FC 42, os embarques correspondem a três quartos da 

movimentação total de cargas, enquanto os desembarques, por óbvio, passam 

a responder por um quarto.

Nos dois últimos dos três anos considerados, o terminal de Salinas é o de maior 

expressão volumétrica, respondendo por aproximadamente 60% de toda a mo-

vimentação de embarques e desembarques nesse conjunto de terminais. Sali-

nas, juntamente com Taiobeiras e Itaobim, se caracteriza com terminal embarca-

dor, enquanto em Rio Pardo de Minas e Jequitinhonha predominam as operações 

de desembarque de cargas. 
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Intercâmbio com outros trechos ferroviários

A Tabela 181 consolida os volumes de cargas que cruzam o terminal de Porteiri-

nha, ponto de intercâmbio da linha da presente proposta com a da Proposta FC 

46A, nos anos de 2025, 2030 e 2035. 

Ano
Sentido da FC 

46A

Transf. da FC 42 
para a FC 46A

Transf. da FC 46A 
para a FC 42

Volume total 
movimentado

TU % TU % TU %

2025
Janaúba 35.316 31,6 76.407 68,4 111.723 100,0

Riacho dos M. 0 0 0

2030
Janaúba 298.908 77,0 89.135 23,0 388.043 100,0

Riacho dos M. 0 3.110 100,0 3.110 100,0

2035
Janaúba 304.834 75,2 100.419 24,8 405.253 100,0

Riacho dos M. 0 3.915 100,0 3.915 100,0

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 181 – Intercâmbio de cargas no terminal de Porteirinha,  entre a 
Proposta FC 42 e a Proposta FC 46A

No ano inicial de operação predominam os fluxos que, vindos de Janaúba, pela 

Proposta FC 46A, adentram, no terminal de Porteirinha, a linha da Proposta FC 

42, no sentido de Rio Pardo de Minas. Em 2030 e 2035, com o ganho relevante 

de participação do minério de ferro nos fluxos de cargas, o principal movimento 

de troca passa a ser aquele que, circulando do sentido leste para oeste, acessa, 

a partir de Porteirinha, a Proposta FC 46A, no sentido de Janaúba. Nesses dois 

anos, esse movimento corresponde a três quartos do volume total de cargas 

intercambiadas no terminal de Porteirinha.

Diagramas unifilares representativos do carregamento da Propos-
ta FC 42

Apresentações simplificadas dos diagramas unifilares anuais da Proposta FC 42 

podem ser visualizadas na respectiva Ficha Técnica (no Anexo C). O conteúdo di-

gital completo dessa ferramenta analítica está disponível em dashboards digitais 

que acompanham o presente relatório.

Matrizes origem-destino dos fluxos alocados na Proposta FC 42

As Tabelas 182, 183 e 184 correspondem as macromatrizes OD dos fluxos de 

cargas alocados na Proposta FC 42 nos anos de 2025, 2030 e 2035, respecti-

vamente. Apresentando baixa densidade de tráfego, trata-se de ferrovia carac-

terizada pela presença significativa de fluxos que se movimentam no mercado 

interno, representado, principalmente, por Minas Gerais e Bahia, pelo menos no 

início da operação. 

Nesses três anos, Minas Gerais é a origem dos mais representativos fluxos de 

cargas: cerca de 50%, em 2025, e aproximadamente 80% nos anos de 2030 e 

2035. Nesses mesmos anos, a Bahia se posiciona em segundo lugar, enquanto 

emissor, dando origem a 30% da TU total transportada em 2025, parcela que 

se reduz para 12% cinco anos depois. Em 2035, ao contrário, estima-se que sua 

participação, como estado de origem, aumente para um quarto da tonelagem 

total transportada.

Quanto ao destino das cargas a transportar na Proposta FC 42, no início da opera-

ção, o Exterior responde por muito pouco, apenas 3,5% do volume total previsto. 

Os principais destinos são Minas Gerais (46% da TU) e Bahia (para onde se diri-

gem 25% da carga total). Contudo, em 2030 e 2035, o mercado externo passa 

a ser o destino final de pouco mais da metade de todo o volume a transportar. 

A participação de Minas Gerais, então, deve se reduzir para pouco mais de um 

quinto, e a da Bahia para cerca de 10%.
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As matrizes OD dessa proposta FC 42, apresentando os diferentes recortes geográficos (unidades federativas e exterior, 

microrregiões homogêneas e terminais ferroviários de embarque/desembarque), contemplando até 15 tipos de produtos, 

encontram-se disponíveis em dashboards digitais que acompanham este relatório.

Origem
Destino

TOTAL (TU) Participação
BA Exterior MG RS SP Outras UF

BA 24.907 0 7.858 143 177 297 33.382 29,9%

Exterior 0 0 18.875 0 0 0 18.875 16,9%

MG 3.248 3.889 21.004 5.468 4.335 18.107 56.052 50,2%

Outras UF 76 0 3.333 0 0 5 3.414 3,1%

TOTAL (TU) 28.232 3.889 51.070 5.611 4.511 18.409 111.723 100,0%

Participação 25,3% 3,5% 45,7% 5,0% 4,0% 16,5% 100,0%

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 182 – Macromatriz de origem e destino dos fluxos alocados na Proposta FC 42, em toneladas úteis (TU), no ano de 
2025

Origem
Destino

TOTAL (TU) Participação
BA Exterior MG SP Outras UF

BA 31.132 0 15.032 202 455 46.820 12,0%

Exterior 0 0 20.508 0 0 20.508 5,2%

MG 3.324 217.307 44.017 25.390 28.407 318.445 81,4%

Outras UF 90 0 5.395 0 7 5.492 1,4%

TOTAL (TU) 34.546 217.307 84.953 25.591 28.869 391.265 100,0%

Participação 8,8% 55,5% 21,7% 6,5% 7,4% 100,0%

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 183 – Macromatriz de origem e destino dos fluxos alocados na Proposta FC 42, em toneladas úteis (TU), no ano de 
2030
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Origem
Destino

TOTAL (TU) Participação
BA Exterior MG SP Outras UF

BA 37.549 0 15.393 223 462 53.627 13,1%

Exterior 0 0 22.716 0 0 22.716 5,5%

MG 4.257 219.443 47.891 25.751 30.041 327.383 80,0%

Outras UF 100 0 5.475 0 8 5.583 1,4%

TOTAL (TU) 41.906 219.443 91.474 25.974 30.511 409.309 100,0%

Participação 10,2% 53,6% 22,3% 6,3% 7,5% 100,0%

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 184 – Macromatriz de origem e destino dos fluxos alocados na Proposta FC 42, em toneladas úteis (TU), no ano de 
2035
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5.3.2.7 Proposta FC 43A: Uberlândia – Ituiutaba – 
Chaveslândia (município de Santa Vitória)    

Nesta proposta, totalmente greenfield, o modelo de simulação alocou nos anos 

de 2025, 2030 e 2035, volumes de cargas de média densidade, fundamental-

mente ligados ao agronegócio. Além de granéis sólidos agrícolas, com participa-

ção predominante nos três anos considerados, na pauta de transporte identifica-

da também se destacam outros granéis sólidos não agrícolas, além de granéis 

líquidos.

Gráfico 62 – Volumes de cargas alocados na proposta FC 43A em 2025, 2030 e 
2035, mensurados em toneladas úteis (TU) e divididos por grupos de produtos

O volume total de cargas alocado em 2025 é de pouco mais de três milhões de 

toneladas úteis (TU). Em 2030 deve chegar a, aproximadamente, 3,6 milhões 

de TU e, em 2035, ao montante de 4,1 milhões de TU. Assim, a taxa média de 

crescimento da demanda total de transporte no período considerado é da ordem 

de 2,8% ao ano.

Participação relativa dos principais produtos alocados

Como dito antes, no início da operação predominam na pauta de transporte o 

milho em grãos e o farelo de soja, do grupo dos granéis sólidos agrícolas, o qual 

perfaz pouco mais da metade do volume total alocado nesta proposta. Nos dois 

outros anos aqui considerados, os granéis sólidos agrícolas continuam majoritá-

rios, chegando a representar 55%, em 2035. O agrupamento “outros minerais”, 

notadamente o basalto, corresponde em tonelagem a um quarto da pauta de 

transporte em 2025, alcançando uma participação de 29% em 2035. Os granéis 

líquidos, essencialmente combustíveis, oscilam em torno de um décimo nos três 

anos aqui considerados.

Produção de transporte estimada

No início da operação é estimada uma produção de transporte de 618,3 milhões 

de toneladas quilômetros úteis (TKU), abarcando toda a pauta de produtos alo-

cados e seus percursos ao longo da via férrea projetada. Cinco anos depois, a 

produção deverá ser de 686,4 milhões de TKU, chegando a 779,3 milhões de TKU 

em 2035. Crescerá, portanto, à taxa média de 2,3% ao ano, entre 2025 e 2035.

Quanto à divisão da produção por grupo de produtos, constata-se que granéis 

sólidos agrícolas e outros minerais mantêm uma participação relativa conjunta 

da ordem de 80%, nos três anos: 2025, 2030 e 2035.

A distância média de transporte, nesses mesmos três anos, oscila em torno de 

194 quilômetros, percorridos em uma linha férrea com extensão total de 250 

quilômetros.
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Os dados e informações mais relevantes sobre os volumes de cargas alocados na 

Proposta FC 43A bem como as respectivas produções de transporte estão conso-

lidados nas tabelas seguintes. A produção de transporte nos três anos conside-

rados, desdobrada em agrupamentos de produtos, é graficamente representada 

no Gráfico 63.

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Gráfico 63 – Produções de transporte na proposta FC 43A em 2025, 2030 e 
2035, mensuradas em toneladas quilômetros úteis (TKU) e divididas por grupos 

de produtos

Grupo de pro-
dutos

Toneladas úteis (TU) Taxas de crescimento 
(% a.a.) DMT no 

período 
(Km)2025 2030 2035 2025/ 

30
2030/ 

35
2025/ 

35

Carga geral 10.339 11.738 12.623 2,6 1,5 2,0 90,6

Granéis sólidos 
agrícolas 1.635.946 1.934.794 2.243.995 3,4 3,0 3,2 185,6

Minério de ferro 320.272 248.136 272.424 - 5,0 1,9 - 1,6 196,8

Outros granéis 
sólidos não  
agrícolas

821.520 1.003.209 1.180.499 4,1 3,3 3,7 213,4

Granéis líquidos 331.252 361.252 387.357 1,7 1,4 1,6 183,9

Total 3.119.330 3.559.129 4.096.899 2,7 2,9 2,8 193,8

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 185 – Volumes de cargas alocados na Proposta FC 43A em 2025, 2030 
e 2035, taxas anuais médias de crescimento e distância média de transporte 

(DMT), por grupo de produtos
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Produto

Toneladas quilômetros úteis (TKU) por 
ano

Taxas de crescimento 
(% a.a.)

2025 2030 2035
2025/ 

30
2030/ 

35
2025/ 

35

Carga geral 933.004 1.063.641 1.147.628 2,7 1,5 2,1

Granéis sóli-
dos agrícolas

303.880.300 359.097.592 416.202.130 3,4 3,0 3,2

Minério de 
ferro

66.732.927 47.242.303 52.223.855 -6,7 2,0 - 2,4

Outros granéis 
sólidos não 
agrícolas

185.773.703 212.603.823 238.579.616 2,7 2,3 2,5

Granéis  
líquidos

60.966.187 66.405.725 71.167.274 1,7 1,4 1,6

Total 618.286.121 686.413.083 779.320.504 2,1 2,6 2,3

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 186 – Produções de transporte previstas na Proposta FC 43A em 2025, 
2030 e 2035 e taxas anuais médias de crescimento, por grupo de produtos

Movimentações de cargas nos terminais

Prevê-se a instalação na Proposta FC 43A de cinco terminais de cargas, sendo 

os dois localizados nas extremidades da linha férrea também pontos de cone-

xão com ferrovias contíguas a ela. São estes os terminais previstos: Uberlândia, 

Monte Alegre de Minas, Ituiutaba, Chaveslândia e São Simão (GO). Os volumes 

de embarque e desembarque de cargas neles estimados estão quantificados, 

em toneladas úteis (TU), nas tabelas seguintes, referentes, sucessivamente, aos 

anos 2025, 2030 e 2030.

Terminal de 
Carga

Volume embarcado
Volume 

desembarcado
Volume total 

movimentado

TU % TU % TU %

Uberlândia 142.734 79,4 37.070 20,6 179.804 100,0

Monte Alegre 731.484 88,8 92.109 11,2 823.593 100,0

Ituiutaba 97.561 56,9 73.813 43,1 171.374 100,0

Chaveslândia 741.304 93,4 52.358 6,6 793.662 100,0

São Simão (GO) 13.708 2,7 490.313 97,3 504.021 100,0

Total 1.726.791 69,8 745.663 30,2 2.472.454 100,0

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 187 – Previsão de embarques e desembarques de cargas nos terminais 
da Proposta FC 43A em 2025

Terminal de 
Carga

Volume embarcado
Volume 

desembarcado
Volume total 

movimentado

TU % TU % TU %

Uberlândia 130.278 75,7 41.827 24,3 172.105 100,0

Monte Alegre 956.248 90,6 98.950 9,4 1.055.198 100,0

Ituiutaba 115.188 59,1 79.609 40,9 194.797 100,0

Chaveslândia 851.916 93,4 60.160 6,6 912.076 100,0

São Simão (GO) 14.175 2,7 539.686 97,4 553.861 100,0

Total 2.067.805 71,6 820.232 28,4 2.888.037 100,0

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 188 – Previsão de embarques e desembarques de cargas nos terminais 
da Proposta FC 43A em 2030
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Terminal de 
Carga

Volume embarcado
Volume 

desembarcado
Volume total 

movimentado

TU % TU % TU %

Uberlândia 148.799 76,1 46.769 23,9 195.568 100,0

Monte Alegre 1.181.359 91,6 108.518 8,4 1.289.877 100,0

Ituiutaba 132.649 61,0 84.883 39,0 217.532 100,0

Chaveslândia 960.948 93,3 68.743 6,7 1.029.691 100,0

São Simão (GO) 14.545 2,4 589.878 97,6 604.423 100,0

Total 2.438.300 73,1 898.791 26,9 3.337.091 100,0

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 189 – Previsão de embarques e desembarques de cargas nos terminais 
da Proposta FC 43A em 2035

Considerados em conjunto, as operações de embarque respondem por cerca de 

três quartos da movimentação de cargas nesses cinco terminais. Os dois mais 

carregados são os de Monte Alegre e Chaveslândia, essencialmente embarca-

dores, com previsão de movimentarem mais de 1 milhão de TU, cada um, no 

ano de 2035. Na terceira posição tem-se o terminal de São Simão (GO), este 

basicamente de descarga, movimentando, ao todo, pouco mais de 600 mil TU 

em 2035. Em Monte Alegre embarcam-se, principalmente, milho, outros mine-

rais, combustíveis e farelo de soja; em Chaveslândia, milho e combustíveis. No 

terminal de São Simão desembarcam basicamente outros minerais. 

Intercâmbio com outros trechos ferroviários

As tabelas 190 e 191 registram os fluxos de cargas, mensurados em toneladas 

úteis (TU), que devem ser intercambiados entre a Proposta FC 43A e as ferrovias 

FCA e RUMO Malha Central, com a primeira no terminal de Uberlândia e, com 

a segunda, no terminal de São Simão (GO), abrangendo os anos 2025, 2030 e 

2035.

No terminal de Uberlândia, estimam-se mais expressivos os fluxos de cargas 

que saem da linha objeto da Proposta FC 43A em direção à linha perpendicular 

pertencente à FCA, sejam aqueles que se dirigem ao norte (sentido de Ara-

guari), sejam os com destino ao sul (sentido de Uberaba). Tais fluxos totalizam 

1,91 milhão de TU em 2025; 2,29 em 2030; e 2,67 em 2035. Já os fluxos que 

se movimentam na direção contrária, da FCA para a Proposta FC 43A (vindos de 

Araguari e/ou de Uberaba), totalizam cerca de 1 milhão de toneladas, nos três 

anos considerados. 

Ano
Sentido 
da FCA

Transf. da FC 43A 
para a FCA

Transf. da FCA 
para a FC 43A

Volume total 
movimentado

TU % TU % TU %

2025
Araguari 762.131 52,6 686.673 47,4 1.448.804 100,0

Uberaba 1.152.595 80,0 288.125 20,0 1.440.720 100,0

2030
Araguari 969.226 58,1 698.621 41,9 1.667.847 100,0

Uberaba 1.325.591 79,8 334.787 20,2 1.660.378 100,0

2035
Araguari 1.179.359 60,1 784.296 39,9 1.963.655 100,0

Uberaba 1.490.772 79,8 377.063 20,2 1.867.835 100,0

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 190 – Intercâmbio de cargas no terminal de Uberlândia, entre a 
Proposta FC 43A e a Ferrovia Centro Atlântica (FCA)
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Ano
Sentido da 

Ferrovia N/S 
(Rumo MC)

Transf. da FC 43A 
para a Rumo MC

Transf. da Rumo 
MC para a FC 43A

Volume total 
movimentado

TU % TU % TU %

2025
Norte 181.312 35,2 333.365 64,8 514.677 100,0

Sul 277.629 76,7 84.376 23,3 362.005 100,0

2030
Norte 226.184 38,3 363.811 61,7 589.995 100,0

Sul 217.897 69,8 94.074 30,2 311.971 100,0

2035
Norte 282.185 41,6 395.961 58,4 678.146 100,0

Sul 245.793 70,9 100.649 29,1 346.442 100,0

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 191 – Intercâmbio de cargas no terminal de São Simão (GO), entre a 
Proposta FC 43A e a Ferrovia Norte-Sul (Rumo MC)

Em São Simão (GO), as trocas entre a Ferrovia Norte-Sul (ou RUMO Malha Cen-

tral) e a linha objeto da Proposta FC 43A são relativamente mais equilibradas, 

com ligeira vantagem para os fluxos originários da referida proposta. Estima-se, 

em 2025, os montantes de 459 mil TU, no sentido da FC 43A para a FNS, e de 

418 mil TU, no contrário. Dez anos depois, tais montantes devem chegar a 528 

mil TU e 497 mil TU, respectivamente.

Diagramas unifilares representativos do carregamento da Propos-
ta FC 43A

Apresentações simplificadas dos diagramas unifilares anuais da Proposta FC 43A 

– um trecho ferroviário greenfield a ser implantado no pontal do Triângulo Mi-

neiro – podem ser vistas na respectiva Ficha Técnica (no Anexo C). O conteúdo 

digital completo dessa ferramenta analítica está disponível em dashboards digi-

tais que acompanham o presente relatório.

Matrizes origem-destino dos fluxos alocados na Proposta FC 43A

Nas Tabelas 192, 193 e 194 são apresentados as origens, os destinos e os vo-

lumes de transporte alocados na linha férrea objeto da Proposta FC 43A em 

2025, 2030 e 2035, respectivamente. Vale de pronto observar que, nesses três 

anos, são bastante semelhantes entre si as configurações geográficas dos fluxos 

quantificados.

O Exterior é o principal destino dessas cargas nos três anos considerados, mas 

suas participações relativas nunca passam de 30% do volume total mensurado 

em TU. Em seguida, como destinos secundários, posicionam-se Mato Grosso e 

Minas Gerais; ao primeiro, em 2025, se dirigem cerca de 17% do volume de  

cargas (em sua maior parte originárias em Minas) e, ao segundo, cerca de 12% 

(vindas tanto do próprio Estado quanto de Mato Grosso e Goiás). Nos anos de 

2030 e 2035, as participações relativas de Mato Grosso e de Minas Gerais, como 

zonas de destino, oscilam em torno de 13% cada uma delas. Nos três anos con-

siderados, tanto ao Espírito Santo quanto a São Paulo se destinam cerca de 8% 

do volume de cargas da Proposta FC 43A.

Cerca de 40% das cargas alocadas na Proposta FC 43A têm origem em Minas Ge-

rais e se destinam, principalmente, a Mato Grosso (cerca de um terço em 2025, 

24% em 2030 e 21% em 2035), ao Exterior (por volta de 17,5% nos três anos) 

e a Mato Grosso do Sul (em torno de 14,5% nos mesmos anos). Na segunda 

posição, como Estado de origem, encontra-se Goiás, responsável por cerca de 

um terço do volume total carregado na proposta em pauta, qualquer que seja o 

ano aqui considerado. Mato Grosso e São Paulo produzem, cada um deles, fluxos 

de cargas da ordem de 6 a 7% do carregamento total, nos mesmos três anos.

As matrizes OD dos volumes de cargas alocados na presente proposta ferroviária, 

desdobradas em distintos recortes geográficos (unidades federativas e exterior, 

microrregiões homogêneas e terminais ferroviários de embarque/desembar-

que) e cobrindo uma pauta de até 15 tipos de produtos, encontram-se disponí-

veis em dashboards digitais que acompanham este relatório.  
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Origem
Destino

TOTAL (TU) Participação
BA ES Exterior GO MG MS MT SP Outras UF

Exterior 0 0 0 4.589 35 0 20.078 0 0 24.702 0,8%

GO 82.037 109.611 592.831 0 72.167 0 8.437 83.816 75.740 1.024.640 32,8%

MG 29.865 84.458 204.221 47.374 114.634 178.137 402.889 27.963 114.527 1.204.067 38,6%

MS 23.547 113 96.369 0 1.406 0 0 45 224 121.704 3,9%

MT 39.165 61.221 0 226 109.277 0 0 1.428 689 212.006 6,8%

SP 27.676 581 0 8.425 55.007 0 69.014 0 46.267 206.972 6,6%

Outras UF 1 1 0 124.059 35.701 131 40.465 124.877 5 325.240 10,4%

TOTAL (TU) 202.292 255.986 893.421 184.674 388.226 178.268 540.883 238.128 237.453 3.119.330 100,0%

Participação 6,5% 8,2% 28,6% 5,9% 12,4% 5,7% 17,3% 7,6% 7,6% 100,0%

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 192 – Macromatriz de origem e destino dos fluxos alocados na Proposta FC 43A, em toneladas úteis (TU), no ano de 2025

Origem
Destino

TOTAL (TU) Participação
BA ES Exterior GO MG MS MT SP Outras UF

Exterior 0 0 0 7.719 45 0 32.869 0 0 40.633 1,1%

GO 95.944 133.761 684.505 0 75.471 0 9.520 88.036 89.430 1.176.192 33,0%

MG 62.486 99.225 244.069 69.748 162.106 200.674 338.290 32.309 117.897 1.386.065 38,9%

MS 27.898 120 110.043 0 1.432 0 0 82 82 139.932 3,9%

MT 42.373 70.303 0 314 114.436 0 0 1.544 1.544 229.698 6,5%

SP 31.276 685 0 8.421 70.392 0 72.665 0 6 233.377 6,6%

Outras UF 2 1 0 132.392 40.488 149 41.701 138.491 138.491 353.231 9,9%

TOTAL (TU) 259.979 304.094 1.038.617 218.595 464.370 200.824 495.045 260.461 347.450 3.559.129 100,0%

Participação 7,3% 8,5% 29,2% 6,1% 13,0% 5,6% 13,9% 7,3% 9,8% 100,0%

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 193 – Macromatriz de origem e destino dos fluxos alocados na Proposta FC 43A, em toneladas úteis (TU), no ano de 2030
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Origem
Destino

TOTAL (TU) Participação
BA ES Exterior GO MG MS MT SP Outras UF

Exterior 0 0 0 14.089 60 0 55.493 0 0 69.642 1,7%

GO 109.160 161.737 771.823 0 78.381 0 10.654 90.153 102.096 1.324.004 32,3%

MG 94.526 114.173 283.597 98.187 221.332 228.407 353.502 36.367 242.878 1.672.969 40,8%

MS 31.968 124 124.011 0 1.458 0 0 126 523 158.210 3,9%

MT 45.033 80.134 0 369 119.617 0 0 1.608 760 247.520 6,0%

SP 34.520 773 0 8.405 73.265 0 73.168 0 53.747 243.878 6,0%

Outras UF 3 2 0 137.312 45.062 166 44.161 153.964 7 380.677 9,3%

TOTAL (TU) 315.210 356.944 1.179.431 258.362 539.173 228.574 536.978 282.217 400.011 4.096.899 100,0%

Participação 7,7% 8,7% 28,8% 6,3% 13,2% 5,6% 13,1% 6,9% 9,8% 100,0%

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 194 – Macromatriz de origem e destino dos fluxos alocados na Proposta FC 43A, em toneladas úteis (TU), no ano de 2035
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5.3.2.8 Proposta FC 44: Itaobim – Teófilo Otoni – 
Governador Valadares  

Operacionalmente falando, a presente proposta ferroviária, totalmente green-

field e paralela à rodovia BR 116 (“Rio-Bahia”), de Itaobim até Governador Va-

ladares, caracteriza-se como um ramal alimentador da EFVM. Ela irá carregar, 

principalmente, carga geral, cujo volume mais expressivo (cerca de dois terços) 

deverá circular no sentido do norte para o sul.

Gráfco 64 – Volumes de cargas alocados na proposta FC 44 em 2025, 2030 e 
2035, mensurados em toneladas úteis (TU) e divididos por grupos de produtos

No horizonte de 2025, o volume total de cargas alocado é de, aproximadamente, 

5,4 milhões de toneladas úteis (TU). Nos dois outros considerados o acréscimo 

de cargas é relativamente pequeno. Desse modo, estima-se a demanda de 5,7 

milhões de TU em 2030 e de 5,9 milhões de TU cinco anos depois. Portanto, o 

crescimento da demanda r atendida por tal proposta ocorrerá a uma taxa média 

ligeiramente aquém de 1,0% ao ano.

Participação relativa dos principais produtos alocados

Em volume, a carga geral é o agrupamento de produtos com maior representa-

tividade na pauta de transporte da Proposta FC 44, com participação relativa da 

ordem de 90%. No caso, tal agrupamento compreende produtos manufaturados, 

produtos básicos de borracha e não metálicos, celulose e papel e produtos da ex-

ploração vegetal. Em segunda posição, bem distante da primeira, encontram-se 

os outros granéis sólidos não agrícolas (principalmente, outros minerais), com 

participação relativa de 4,5% na referida pauta. Tais participações relativas são 

praticamente constantes nos três anos considerados – 2025, 2030 e 2035.

Produção de transporte estimada

Estima-se em 1,44 milhão de toneladas quilômetros úteis (TKU) a produção total 

de transporte na Proposta FC 44, no ano inicial de sua operação.

Com a distância média geral de transporte praticamente constante nos três anos 

aqui considerados – da ordem de 267 quilômetros –, as taxas de crescimento da 

produção de transporte entre os diferentes horizontes temporais são idênticas 

às verificadas no crescimento do volume de cargas a transportar, em iguais pe-

ríodos.

Desse modo, em 2030, a produção de transporte será de 1,52 bilhão de TKU, 

alcançando patamar ligeiramente superior de 1,57 bilhão de TKU em 2035, como 

mostrado no gráfico seguinte.

Com sua distância média de transporte superior à média da proposta, a carga 

geral tem participação relativa na produção de transporte ligeiramente superior 
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à que tem no volume a transportar – 93% contra 90%. Por outro lado, com a 

distância média própria aquém da média geral de toda a pauta, a participação 

relativa na produção de transporte dos outros granéis sólidos não agrícolas (prin-

cipalmente outros minerais) é da ordem de 3%, inferior à que detém no volume 

a transportar, de 4,5%.

Os dados e informações principais concernentes aos volumes de cargas e produ-

ções de transporte alocados na Proposta FC 44, nos anos de 2025, 2030 e 2035, 

estão consolidados nas Tabelas 195 e 196 a seguir.

Gráfico 65 – Produções de transporte na proposta FC 44 em 2025, 2030 e 
2035, mensuradas em toneladas quilômetros úteis (TKU) e divididas por grupos 

de produtos

Grupo de 
produtos

Toneladas úteis (TU)
Taxas de crescimento 

(% a.a.)
DMT no 
período 

(Km)2025 2030 2035
2025/ 

30
2030/ 

35
2025/ 

35

Carga geral 4.901.933 5.183.643 5.305.586 1,1 0,5 0,8 274,1

Granéis sólidos 
agrícolas

174.574 202.643 229.308 3,0 2,3 2,8 231,2

Minério de 
ferro

29.391 32.110 32.555 1,8 0,3 1,0 72,2

Outros granéis 
sólidos não 
agrícolas

244.762 259.237 270.150 1,2 0,8 1,0 179,7

Granéis  
líquidos

26.381 30.108 33.615 2,7 2,2 2,5 250,2

Total 5.377.041 5.707.741 5.871.213 1,2 0,6 0,9 267,0

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 195 – Volumes de cargas alocados na Proposta FC 44 em 2025, 2030 
e 2035, taxas anuais médias de crescimento e distância média de transporte 

(DMT), por grupo de produtos
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Produto
Toneladas quilômetros úteis (TKU) por ano

Taxas de crescimento 
(% a.a.)

2025 2030 2035
2025/ 

30
2030/ 

35
2025/ 

35

Carga geral 1.343.593.219 1.420.937.480 1.454.120.195 1,1 0,5 0,8

Granéis sóli-
dos agrícolas

39.930.313 46.979.530 53.453.045 3,3 2,6 3,0

Minério de 
ferro

2.120.764 2.316.986 2.349.079 1,8 0,3 1,0

Outros granéis 
sólidos não 
agrícolas

44.356.505 46.664.693 48.042.480 1,0 0,6 0,8

Granéis  
líquidos

6.535.977 7.539.554 8.481.758 2,9 2,4 2,6

Total 1.436.536.779 1.524.438.243 1.566.446.558 1,2 0,5 0,9

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 196 – Produções de transporte previstas na Proposta FC 44 em 2025, 
2030 e 2035 e taxas anuais  médias de crescimento, por grupo de produtos

Movimentações de cargas nos terminais

Os volumes de cargas embarcadas e desembarcadas em 2025, 2030 e 2035, nos 

quatro terminais da Proposta FC 44 são apresentados, em toneladas úteis (TU), 

nas tabelas 197, 198 e 199, respectivamente..

Terminal de 
Carga

Volume  
embarcado

Volume 
desembarcado

Volume total 
movimentado

TU % TU % TU %

Itaobim 3.285.655 64,4 1.814.727 35,6 5.100.382 100,0

Teófilo Otoni 118.503 86,5 18.488 13,5 136.991 100,0

Campanário 98.503 70,5 41.166 29,5 139.669 100,0

Gov. Valadares 8.929 100,0 0 0,0 8.929 100,0

Total 3.511.590 65,2 1.874.381 34,8 5.385.971 100,0

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 197 – Previsão de embarques e desembarques de cargas nos terminais 
da Proposta FC 44 em 2025

Terminal de 
Carga

Volume  
embarcado

Volume 
desembarcado

Volume total 
movimentado

TU % TU % TU %

Itaobim 3.459.726 63,9 1.951.574 36,1 5.411.300 100,0

Teófilo Otoni 126.722 85,9 20.783 14,1 147.505 100,0

Campanário 104.739 70,3 44.196 29,7 148.935 100,0

Gov. Valadares 9.748 100,0 0 0,0 9.748 100,0

Total 3.700.935 64,7 2.016.553 35,3 5.717.488 100,0

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 198 – Previsão de embarques e desembarques de cargas nos terminais 
da Proposta FC 44 em 2030
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Terminal de 
Carga

Volume 
embarcado

Volume 
desembarcado

Volume total 
movimentado

TU % TU % TU %

Itaobim 3.547.559 63,8 2.008.780 36,2 5.556.339 100,0

Teófilo Otoni 135.476 85,5 23.045 14,5 158.521 100,0

Campanário 106.876 68,4 49.476 31,6 156.352 100,0

Gov. Valadares 10.528 100,0 0 0,0 10,528 100,0

Total 3.800.439 64,6 2.081.301 35,4 5.881.740 100,0

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 199 – Previsão de embarques e desembarques de cargas nos terminais 
da Proposta FC 44 em 2035

Analisados em conjunto, constata-se a predominância das operações de embar-

que de cargas, que correspondem a aproximadamente dois terços da movimen-

tação total de cargas nos terminais da Proposta FC 44. O terminal localizado na 

ponta inicial da linha férrea, no município de Itaobim, destaca-se, sobremaneira, 

como o maior deles, respondendo por cerca de 95% do volume total movimen-

tado. Sua função operacional predominante é a de embarque de cargas (por 

volta de 64% de seu movimento, mensurado em toneladas úteis).

Os terminais intermediários em Teófilo Otoni e Campanário são também predo-

minantemente embarcadores, mas movimentam volumes mínimos de cargas, 

na comparação com o de Itaobim. Já o terminal de Governador Valadares, lo-

calizado na conexão da via proposta com a linha-tronco da EFVM, comporta-se 

essencialmente como ponto de intercâmbio de cargas entre as duas ferrovias.

No terminal de Itaobim irão embarcar, sobretudo, produtos do agrupamento car-

ga geral (97%), compreendendo manufaturados, produtos básicos de borracha 

e não metálicos, celulose e papel e, também, produtos da exploração vegetal, 

além de pequena parcela de outros minerais (3%).  

Intercâmbio com outros trechos ferroviários

A Tabela 200 consolida os montantes dos fluxos de cargas intercambiados, no 

terminal de Governador Valadares, entre a linha-tronco da EFVM e a linha objeto 

da Proposta 44, nos anos de 2025, 2030 e 2035. 

Ano
Sentido da 

EFVM

Transf. da FC 44 
para a EFVM

Transf. da EFVM 
para a FC 44

Volume total 
movimentado

TU % TU % TU %

2025
Leste (Vitória) 188.872 94,7 10.476 5,3 199.348 100,0

Oeste (BH) 3.313.789 64,1 1.854.976 35,9 5.168.765 100,0

2030
Leste (Vitória) 199.680 91,8 17.844 8,2 217.524 100,0

Oeste (BH) 3.491.508 63,7 1.988.961 36,3 5.480.469 100,0

2035
Leste (Vitória) 203.631 91,7 18.524 8,3 222.155 100,0

Oeste (BH) 3.586.280 63,6 2.052.215 36,4 5.638.495 100,0

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 200 – Intercâmbio de cargas no terminal de Governador Valadares, 
entre a Proposta FC 44 e a EFVM

Em qualquer dos três anos considerados, predominam no terminal de Governa-

dor Valadares as transferências de cargas para a EFVM, com destaque maior para 

os fluxos que tomam o sentido oeste da linha-tronco (para Belo Horizonte). Estes 

correspondem a 95% das transferências predominantes. São menos representa-

tivas as transferências de cargas da EFVM para a Proposta FC 44, correspondentes 

a pouco mais de um terço do volume total intercambiado no referido terminal. 

Dos fluxos da EFVM e que se destinam à Proposta FC 44, também a maior parcela  

é a dos que têm origem no lado oeste da linha-tronco.
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Diagramas unifilares representativos do carregamento da Proposta FC 44

Apresentações gráficas simplificadas dos diagramas unifilares anuais da Proposta FC 44 –  um trecho ferroviário greenfield 

a interligar os vales dos rios Doce e Mucuri – podem ser vistas na respectiva Ficha Técnica (no Anexo C). O conteúdo digital 

completo dessa ferramenta analítica está disponível em dashboards digitais que acompanham o presente relatório.

Matrizes origem-destino dos fluxos alocados na Proposta FC 44

As macromatrizes OD dos fluxos de cargas alocados na Proposta FC 44 em 2025, 2030 e 2035 estão representadas nas Ta-

belas 201, 202 e 203, respectivamente. Pelas informações disponíveis, conclui-se tratar tal proposta de parte de um corredor 

multimodal que suporta trocas comerciais internas entre o Nordeste e o Sul/Sudeste do País.   

A configuração geográfica das principais zonas de origens e destinos é praticamente a mesma nos três anos analisados.  Na 

Bahia se originam 27% da carga movimentada, que se destina, principalmente, a São Paulo e Rio Grande do Sul. Este último 

Estado é também a origem de um quinto do volume total de cargas, fluindo em sentido contrário, com destino ao Nordeste 

brasileiro (BA, CE e PE, principalmente). Minas Gerais e Ceará dão origem, cada um, a 13% da tonelagem em circulação na 

proposta em pauta. As cargas originárias de Minas se destinam basicamente à região Nordeste (Bahia, em sua maior parte) 

e ao Espírito Santo. As trocas entre municípios mineiros são mínimas, correspondendo a pouco mais de 1% do volume total 

movimentado na FC 44, nos três anos analisados.

São Paulo e Rio Grande do Sul, juntos, são o destino de quase 60% da tonelagem transportada na ferrovia; em torno de 32% 

para São Paulo e 26% para o Rio Grande do Sul. À Bahia se destinam cerca de 13%, em todos os três anos analisados, en-

quanto Minas Gerais é o destino de pouco menos de 5% do volume total de cargas.  

As matrizes OD da Proposta FC 44 encontram-se disponíveis em dashboards digitais que acompanham este relatórioo. São 

desagregadas em diferentes recortes geográficos (microrregiões homogêneas, terminais ferroviários de embarque/desem-

barque e unidades federativas) e compreendem até 15 tipos de produtos. 
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Origem
Destino

TOTAL (TU) Participação
BA CE ES MG PE RS SP Outras UF

BA 5.838 0 920 63.504 0 616.226 759.682 11.983 1.458.154 27,1%

CE 0 0 0 24.850 0 337.830 328.178 1.823 692.681 12,9%

MG 154.872 78.019 136.164 56.888 75.093 9.518 47.316 149.057 706.926 13,1%

PB 0 0 0 6.973 0 102.052 106.802 1.305 217.132 4,0%

PE 0 0 0 15.305 0 181.202 287.323 5.808 489.638 9,1%

RS 322.744 236.821 823 6.979 129.325 0 0 372.556 1.069.247 19,9%

SP 69.671 35.480 0 727 40.542 0 0 59.018 205.439 3,8%

Outras UF 110.466 0 48 54.858 0 175.611 177.424 19.417 537.824 10,0%

TOTAL (TU) 663.590 350.320 137.956 230.084 244.960 1.422.439 1.706.725 620.967 5.377.041 100,0%

Participação 12,3% 6,5% 2,6% 4,3% 4,6% 26,5% 31,7% 11,5% 100,0%

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 201 – Macromatriz de origem e destino dos fluxos alocados na Proposta FC 44, em toneladas úteis (TU), no ano de 2025

Origem
Destino

TOTAL (TU) Participação
BA CE ES MG PE RS SP Outras UF

BA 7.195 0 977 68.031 0 643.948 796.842 11.856 1.528.848 26,8%

CE 0 0 0 26.036 0 355.315 342.344 2.008 725.703 12,7%

MG 155.907 81.584 143.864 61.209 78.965 10.303 46.340 155.794 733.968 12,9%

PB 0 0 0 7.294 0 108.778 111.982 1.423 229.477 4,0%

PE 0 0 0 16.153 0 197.960 305.839 6.376 526.328 9,2%

RS 351.446 257.587 908 7.862 143.803 0 0 394.664 1.156.270 20,3%

SP 73.869 37.213 0 784 42.641 0 0 61.035 215.543 3,8%

Outras UF 131.314 0 56 69.074 0 191.327 189.791 10.040 591.603 10,4%

TOTAL (TU) 719.731 376.384 145.806 256.444 265.409 1.507.631 1.793.139 643.197 5.707.741 100,0%

Participação 12,6% 6,6% 2,6% 4,5% 4,6% 26,4% 31,4% 11,3% 100,0%

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 202 – Macromatriz de origem e destino dos fluxos alocados na Proposta FC 44, em toneladas úteis (TU), no ano de 2030
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Origem
Destino

TOTAL (TU) Participação
BA CE ES MG PE RS SP Outras UF

BA 8.659 0 1.020 70.528 0 656.903 815.604 11.833 1.564.548 26,6%

CE 0 0 0 26.862 0 361.033 349.154 2.160 739.209 12,6%

MG 159.065 82.508 145.784 65.977 80.524 10.867 46.946 158.526 750.196 12,8%

PB 0 0 0 7.523 0 111.831 114.834 1.522 235.710 4,0%

PE 0 0 0 16.794 0 209.038 318.035 6.860 550.728 9,4%

RS 363.717 263.239 972 8.482 150.854 0 0 398.145 1.185.409 20,2%

SP 74.692 36.970 0 817 42.573 0 0 60.119 215.171 3,7%

Outras UF 152.569 0 56 68.971 0 191.913 189.475 27.258 630.242 10,7%

TOTAL (TU) 758.701 382.718 147.832 265.954 273.952 1.541.585 1.834.049 666.422 5.871.213 100,0%

Participação 12,9% 6,5% 2,5% 4,5% 4,7% 26,3% 31,2% 11,4% 100,0%

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 203 – Macromatriz de origem e destino dos fluxos alocados na Proposta FC 44, em toneladas úteis (TU), no ano de 2035
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5.3.2.9 Proposta FC 45A: Unaí – Luziânia (GO)

De pronto, importa registrar que no processo de alocação de cargas são levadas 

em conta, simultaneamente, duas fontes de dados de demanda de transporte: as 

matrizes OD da EPL/IPEA (como de resto em todas as outras propostas deste PEF 

Minas) e as estimativas, especialmente feitas e também sob a forma de matriz 

OD, das cargas adicionais que devem resultar do projeto de “remineralização” 

do solo agrícola no Noroeste mineiro, com aplicação do pó de rocha basáltica.

Gráfico 66 – Volumes de cargas alocados na proposta FC 45A em 2025, 2030 e 
2035, mensurados em toneladas úteis (TU) e divididos por grupos de produtos

O volume de cargas assim alocado em 2025 é de pouco mais de 3 milhões de 

toneladas úteis (TU). Em 2030 tal volume deve chegar a 4,64 milhões de TU, 

crescendo, portanto, à expressiva taxa média de 8,1% ao ano no primeiro quin-

quênio operacional. Em 2035, o volume alocado é praticamente o dobro daquele 

do ano inicial de operação, ou seja, 6,13 milhões de TU, o que significa um au-

mento médio de 6,9% ao ano, no decorrer dos dez primeiros anos de operação 

da presente proposta.

As dimensões desses volumes de cargas são bastante influenciadas pelo au-

mento expressivo das cargas de insumos e de granéis agrícolas decorrentes do 

referido projeto de “remineralização” visando a expansão da área plantada e o 

aumento da produtividade do solo agricultável do Noroeste mineiro.

Participação relativa dos principais produtos alocados

No ano de 2025, os granéis sólidos agrícolas são a quase totalidade dos produ-

tos com previsão de carregamento da linha férrea objeto da Proposta FC 45 A, 

mensurado em toneladas úteis (TU). Esse agrupamento de cargas é composto 

essencialmente por soja e milho em grãos, com participação mais relevante do 

primeiro produto (cerca de 70%).

Nos dois outros anos aqui considerados, apesar dos expressivos incrementos 

dos volumes de milho e soja em grãos alocados (de 78% e de 55%, respectiva-

mente, entre 2025 e 2035), constata-se sucessiva redução de suas participações 

relativas na pauta de transporte, devido à presença crescente dos volumes de 

outros granéis sólidos não agrícolas, no caso, basicamente, o pó de basalto.  Es-

tes saltam de uma participação praticamente nula em 2025 para 12%, em 2030, 

e 18% em 2035. 

Produção de transporte estimada

Estima-se em 350,0 milhões de toneladas quilômetros úteis (TKU) a produção de 

transporte na Proposta FC 45 A em 2025, considerado o ano inicial de sua opera-
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ção. A distância média de transporte é de 111,3 quilômetros, mantida constante 

nos três anos com alocação de demanda no modelo de simulação adotado.

Cinco anos depois, a produção deve atingir o montante de 516,1 milhões de 

TKU, o que significa uma taxa média anual de crescimento de 8,1%, igual à do 

volume de cargas devido à constância da distância média de transporte. Entre 

2025 e 2035, com essa taxa média se reduzindo para 5,7% ao ano, a produção 

de transporte alcançará no último ano o montante de 682 milhões de TKU. Essas 

produções anuais de transporte estão graficamente mostradas no Gráfico 67 

desdobradas em agrupamento de produtos.

Quanto ao desdobramento dessa produção de transporte por grupos de pro-

dutos, constata-se um quadro similar ao apresentado na análise dos volumes 

de cargas alocados. Embora amplamente majoritários, em termos absolutos, os 

granéis sólidos agrícolas mostram perdas sucessivas de participação relativa, en-

quanto cresce a de outros granéis sólidos não agrícolas (basicamente, o pó de 

basalto), nos três anos aqui considerados.

Os principais dados referentes aos volumes alocados, assim como às produções 

de transporte, no trecho ferroviário da Proposta FC 45 A, em números totais e 

desdobrados por agrupamento de produtos, para os anos de 2025, 2030 e 2035, 

estão consolidados nas Tabelas 204 e 205 seguintes.

Gráfico 67 – Produções de transporte na proposta FC 45A em 2025, 2030 e 
2035, mensuradas em toneladas quilômetros úteis (TKU) e divididas por grupos 

de produtos
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Grupo de 
produtos

Toneladas úteis (TU)
Taxas de 

crescimento (% a.a.) DMT no 
período 

(Km)2025 2030 2035
2025/ 

30
2030/ 

35
2025/ 

35

Carga geral 50.420 53.198 55.387 1,1 0,8 0,9 111,3

Granéis sólidos 
agrícolas

3.049.268 3.985.921 4.922.688 5,5 4,3 4,9 111,3

Minério de ferro 3.294 4.732 4.800 7,5 0,3 3,8 111,3

Outros granéis 
sólidos não 
agrícolas

1.360 546.256 1.091.135 231,7 14,8 95,2 111,3

Granéis líquidos 41.372 48.132 54.115 3,1 2,4 2,7 111,3

Total 3.145.714 4.638.240 6.128.126 8,1 5,7 6,9 111,3

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 204 – Volumes de cargas alocados na Proposta FC 45A em 2025, 2030 
e 2035, taxas anuais médias de crescimento  e distância média de transporte 

(DMT), por grupo de produtos

Produto

Toneladas quilômetros úteis (TKU) por 
ano

Taxas de crescimento 
(% a.a.)

2025 2030 2035
2025/ 

30
2030/ 

35
2025/ 

35

Carga geral 5.610.543 5.919.751 6.163.307 1,1 0,8 0,9

Granéis sólidos 
agrícolas

339.312.539 443.540.203 547.780.598 5,5 4,3 4,9

Minério de ferro 366.563 526.562 534.177 7,5 0,3 3,8

Outros granéis 
sólidos não 
agrícolas

151.295 60.785.624 121.417.909 231,7 14,8 95,2

Granéis líquidos 4.603.753 5.355.996 6.021.780 3,1 2,4 2,7

Total 350.044.693 516.128.136 681.917.771 8,1 5,7 6,9

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 205 – Produções de transporte previstas na Proposta FC 45A em 2025, 
2030 e 2035 e taxas anuais médias de crescimento, por grupo de produtos

Movimentações de cargas nos terminais

Na Proposta FC 45A prevê-se a implantação de terminais de cargas nos pontos 

extremos do ramal ferroviário projetado; portanto, um em Unaí (MG) e outro em 

Luziânia (GO). Sendo essa proposta analisada isoladamente, constata-se que o 

primeiro irá operar como instalação de carga e descarga, enquanto o segundo se 

restringirá ao intercâmbio de cargas entre o ramal objeto da presente proposta e 

a linha perpendicular da FCA (que vai de Araguari ao Distrito Federal).
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Terminal de 
Carga

Volume 
embarcado

Volume 
desembarcado

Volume total 
movimentado

TU % TU % TU %

Unaí 3.078.049 97,9 66.864 2,1 3.144.913 100,0

Luziânia (GO) 0 0 0

Total 3.078.049 97,9 66.864 2,1 3.144.913 100,0

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 206 – Previsão de embarques e desembarques de cargas nos terminais 
da Proposta FC 45A em 2025

Terminal de 
Carga

Volume embarcado
Volume 

desembarcado
Volume total 

movimentado

TU % TU % TU %

Unaí 4.007.901 86,4 630.339 13,6 4.638.240 100,0

Luziânia (GO) 0 0 0

Total 4.007.901 86,4 630.339 13,6 4.638.240 100,0

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 207 – Previsão de embarques e desembarques de cargas nos terminais 
da Proposta FC 45A em 2030

Terminal de 
Carga

Volume embarcado
Volume 

desembarcado
Volume total 

movimentado

TU % TU % TU %

Unaí 4.933.117 80,5 1.195.009 19,5 6.128.126 100,0

Luziânia (GO) 0 0 0

Total 4.933.117 80,5 1.195.009 19,5 6.128.126 100,0

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 208 – Previsão de embarques e desembarques de cargas nos terminais 
da Proposta FC 45A em 2035

Ao se iniciar a operação desta proposta, o terminal de Unaí irá movimentar cerca 

de 3,14 milhões de TU, sendo 98% desse volume manejado em operações de 

embarque de cargas. Em 2030, o volume ali movimentado deve chegar a 4,64 

milhões de TU e, em 2035, ultrapassar o patamar de 6 milhões de TU.

Nos cinco primeiros anos de operação, a função desembarque irá progressiva-

mente ganhando participação no volume total de cargas movimentado naquele 

terminal, chegando a 14%, em 2030. Cinco anos depois, a participação relativa 

dessa função ficará próxima de 20% (em números absolutos, cerca de 1,2 mi-

lhão de TU). Explica-se o crescimento dos volumes desembarcados em Unaí pela 

previsão de aumentos sucessivos dos carregamentos de pó de basalto, oriundos 

do entorno de Uberlândia e destinados ao Noroeste mineiro, a ser utilizado como 

insumo de fundamental relevância no projeto de “remineralização” do solo agrí-

cola da região. 

Intercâmbio com outras ferrovias

Como dito antes, o terminal a ser implantado nas imediações de Luziânia irá 

operar como instalação de suporte ao intercâmbio de cargas entre duas ferro-

vias: a da Proposta FC 45A e a FCA. Os montantes dos fluxos de transporte alo-
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cados no referido ponto de conexão, quantificados em toneladas úteis (TU), são 

apresentados na Tabela 209 para os anos de 2025, 2030 e 2035. 

Ano Sentido da FCA

Transf. da FCA 
para a FC 45A

Transf. da FC 45A 
para a FCA

Volume total 
movimentado

TU % TU % TU %

2025
Norte (Brasília) 0 0 0

Sul (Araguari) 66.864 2,1 3.078.849 97,9 3.145.713

2030
Norte (Brasília) 0 0 0

Sul (Araguari) 630.339 13,6 4.007.901 86,4 4.638.240

2035
Norte (Brasília) 0 0 0

Sul (Araguari) 1.195.009 19,5 4.933.117 80,5 6.128.126

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 209 – Intercâmbio de cargas no terminal de Luziânia (GO), entre a 
Ferrovia Centro Atlântica (FCA) e a Proposta FC 45A

Não são previstas trocas entre a Proposta 45A e o trecho da FCA assentado ao 

norte de Luziânia, em direção a Brasília. Todas elas envolvem apenas o trecho 

da FCA ao sul de Luziânia, no sentido de Araguari/Uberlândia, com expressivo 

desequilíbrio quantitativo entre os dois sentidos de tráfego neste trecho.

Estimam-se crescentes os fluxos originários de Unaí que adentram a linha da 

FCA em direção ao Triângulo Mineiro. Em 2025 eles serão da ordem três milhões 

de TU, passando a 4 milhões de TU em 2030 e cerca de 5 milhões no ano de 

2035. Aqueles de sentido contrário, vindos do Triângulo e destinados ao terminal 

de Unaí, começam bastante reduzidos, apenas 66 mil TU em 2025, mas prati-

camente se multiplicam por dez em 2030, quando chegam a 630 mil TU. No 

ano de 2035, estima-se um volume de cargas de 1,2 milhão de TU, cruzando o 

terminal de Luziânia em direção a Unaí, praticamente todo ele formado pelo pó 

de basalto.

Diagramas unifilares representativos do carregamento da Propos-
ta FC 45A

Apresentações simplificadas dos três diagramas unifilares anuais da Proposta FC 

45A são mostradas em sua correspondente Ficha Técnica (no Anexo C). O conte-

údo digital completo dessa ferramenta analítica está disponível em dashboards 

digitais que acompanham o presente relatório.

Matrizes origem-destino dos fluxos alocados na Proposta FC 45A

Nas Tabelas 210, 211 e 212 estão representadas as macromatrizes de origem 

e destino dos fluxos de cargas alocados na Proposta FC 45A nos anos de 2025, 

2030 e 2035, respectivamente. A organização espacial desses fluxos compro-

va ser esta proposta, vista isoladamente, o trecho pioneiro de um corredor de 

exportação, principalmente de grãos agrícolas, que pode ser progressivamente 

estruturado com a junção de trechos sucessivos direcionados no sentido noro-

este/sudeste.

No início da operação desse primeiro trecho – ano de 2025 –, o Distrito Federal e 

os municípios goianos do Entorno constituem a principal zona de origem das car-

gas, responsável por cerca de 58% da tonelagem total transportada naquele ano. 

Minas Gerais, como zona de origem, responde por quase 30%, e os restantes 

municípios de Goiás por outros 9%. Nos dois outros anos, a distribuição espacial 

das origens se modifica: enquanto a participação relativa do Distrito Federal e 

Entorno se reduz para 47%, em 2030, e para 42% em 2035, a de Minas Gerais 

será crescente, aumentando para 42% e, depois, para 48% das cargas, nos anos 

de 2030 e 2035, respectivamente.

Do volume de cargas com origem em Minas Gerais, cerca da metade (basica-

mente, grãos agrícolas) se destina ao Exterior, enquanto pouco mais de um terço 

são fluxos de outros minerais (no caso, pó de basalto), originários do Triângulo e 
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destinados ao Noroeste mineiro. Os fluxos com origem no Distrito Federal e Entorno estão majoritariamente direcionados para 

o Exterior (cerca de 80% deles, mensurados em TU).

Depois do Exterior, principal destino das cargas a transportar na Proposta FC 45A, São Paulo se apresenta como um destino 

secundário, para onde se dirige cerca de um décimo da tonelagem total.

As matrizes OD da proposta FC 45A, desagregadas em distintos recortes geográficos (unidades federativas e exterior, micror-

regiões homogêneas e terminais ferroviários de embarque/desembarque) e abarcando a demanda de transporte de até 15 

tipos de produtos,encontram-se disponíveis em dashboards digitais que acompanham este relatório.

Origem
Destino

TOTAL (TU) Participação
Exterior RS SC SP Outras UF

DF/GO 1.501.234 97.065 32.747 129.609 50.549 1.811.205 57,6%

Exterior 0 0 0 0 0 0 0,0%

GO 153.188 1.391 410 128.905 214 284.109 9,0%

MG 686.018 6.116 78.571 51.364 95.163 917.232 29,2%

Outras UF 0 21.255 343 39.252 72.318 133.167 4,2%

TOTAL (TU) 2.340.441 125.828 112.071 349.130 218.244 3.145.714 100,0%

Participação 74,4% 4,0% 3,6% 11,1% 6,9% 100,0%

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 210 – Macromatriz de origem e destino dos fluxos alocados na Proposta FC 45A, em toneladas úteis (TU), no ano de 2025
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Origem
Destino

TOTAL (TU) Participação
Exterior MG RS SC SP Outras UF

DF/GO 1.827.080 3 113.298 39.043 156.971 61.104 2.197.497 47,4%

Exterior 0 0 0 0 0 0 0 0,0%

GO 177.511 151 1.478 515 174.461 191 354.307 7,6%

MG 1.064.144 517.153 7.317 100.111 83.734 150.667 1.923.127 41,5%

Outras UF 0 20.187 22.215 397 46.878 73.633 163.309 3,5%

TOTAL (TU) 3.068.735 537.493 144.308 140.066 462.044 285.594 4.638.240 100,0%

Participação 66,2% 11,6% 3,1% 3,0% 10,0% 6,2% 100,0%

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 211 – Macromatriz de origem e destino dos fluxos alocados na Proposta FC 45A, em toneladas úteis (TU), no ano de 2030

Origem
Destino

TOTAL (TU) Participação
Exterior MG RS SP Outras UF

DF/GO 2.142.716 4 131.053 187.380 119.113 2.580.266 42,1%

Exterior 0 0 0 0 0 0 0,0%

GO 200.082 199 1.543 220.841 904 423.569 6,9%

MG 1.440.645 1.028.176 8.487 116.366 337.896 2.931.570 47,8%

Outras UF 0 21.568 22.882 53.978 94.293 192.721 3,1%

TOTAL (TU) 3.783.444 1.049.947 163.965 578.564 552.207 6.128.126 100,0%

Participação 61,7% 17,1% 2,7% 9,4% 9,0% 100,0%

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 212 – Macromatriz de origem e destino dos fluxos alocados na Proposta FC 45A, em toneladas úteis (TU), no ano de 2035
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5.3.2.10 Proposta FC 45B: Anápolis (GO) – Unaí – Pirapora – 
Prudente de Morais 

O procedimento de alocação das cargas aplicado à Proposta FC 45B identificou e 

quantificou uma bem expressiva e relativamente diversificada pauta de produtos 

a demandar transporte entre Anápolis e Prudente de Morais (próximo a Sete 

Lagoas), em um corredor em parte já existente (a ser remodelado) e com outra, 

mais extensa, a implantar.

Gráficos 68 – Volumes de cargas alocados na proposta FC 45B em 2025, 
2030 e 2035, mensurados em toneladas úteis (TU) e divididos por grupos de 

produtos

Em 2025, ano inicial da operação, são alocados cerca de 31,5 milhões de tone-

ladas úteis (TU) de cargas na presente proposta. Com um incremento bruto de 

12%, o volume alocado passa a ser de 35,3 milhões de TU em 2030 e, cinco 

anos depois, com o aumento de mais 11%, ele chega ao montante de 39,1 

milhões de TU. Portanto, entre 2025 e 2035, primeiro decênio operacional da 

Proposta FC 45B, o volume a ser carregado crescerá, em média, 2,2% ao ano.

Participação relativa dos principais produtos alocados

No ano de 2025, início da operação, os grupos de produtos mais representati-

vos da pauta de transporte da Proposta FC 45B, mensurada em toneladas úteis 

carregadas, são a carga geral (56%) e os granéis sólidos agrícolas (25,5%). No 

grupo carga geral predominam os produtos manufaturados (cerca de 15 milhões 

de TU), seguidos de longe pelos produtos básicos de borracha e não metálicos 

(1,4 milhão de TU) e produtos da exploração vegetal e silvicultura (750 mil to-

neladas). Os granéis sólidos agrícolas são basicamente soja (4,4 milhões de TU) 

e milho (3,4 milhões de TU). 

Dez anos depois, enquanto a participação relativa da carga geral se reduz para 

cerca de 50%, a dos granéis sólidos agrícolas se amplia para 31%. Contudo, as 

proporções dos distintos produtos nesses dois grupos de cargas são praticamente 

as mesmas verificadas em 2025.

O agrupamento de outros granéis sólidos não agrícolas, basicamente outros mi-

nerais, mantém sua participação relativa praticamente constante, próxima de 

5% do volume total de cargas, nos três anos considerados.

Produção de transporte estimada

A produção estimada de transporte da Proposta FC 45B no início de sua operação 

é da ordem de 15 bilhões de toneladas quilômetros úteis (TKU), com distância 

média de percurso de 476 quilômetros ao longo da linha entre Anápolis e Pru-

dente de Morais.
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No ano de 2030, a produção de transporte nesta proposta chega a 17,1 bilhões 

de TKU, devido ao incremento do volume de cargas e, com menos ímpeto, da 

distância média de percurso, que passa a ser de 483,5 quilômetros. Cinco anos 

depois, a produção alcança o patamar de 18,8 milhões de TKU, com incremento 

médio anual de 2,0% no segundo quinquênio operacional.

Analisando a produção nos três anos aqui considerados, desdobrada por agrupa-

mento de produtos, verifica-se a manutenção do forte predomínio da carga geral 

e dos granéis sólidos agrícolas, em todos eles. Contudo, em termos relativos, 

enquanto a participação do primeiro agrupamento se reduz de 53% para 46% da 

produção total, a dos granéis agrícolas aumenta de 36% para 41,5%. Apesar de 

sua reduzida participação relativa, de pouco menos de 4% da produção esperada 

em 2035, outros granéis sólidos não agrícolas são o agrupamento de cargas com 

produção de transporte mais célere entre 2025 e 2035: 5,5% ao ano, contra a 

média geral de 2,3%, da presente  proposta.

Dados relevantes acerca dos volumes de cargas e produções de transporte no 

corredor ferroviário objeto da Proposta FC 45B, nos anos de 2025, 2030 e 2035, 

estão consolidados nas Tabelas 213 e 214 a seguir apresentadas. Gráfico 69 – Produções de transporte na proposta FC 45B em 2025, 2030 e 
2035, mensuradas em toneladas quilômetros úteis (TKU) e divididas por grupos 

de produtos 
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Produto

Toneladas quilômetros úteis (TKU) por ano
Taxas de 

crescimento  
(% a.a.)

2025 2030 2035
2025/ 

30
2030/ 

35
2025/ 

35

Carga geral 7.881.356.432 8.412.488.677 8.655.893.538 1,3 0,6 0,9

Granéis sóli-
dos agrícolas

5.375.855.028 6.567.703.776 7.797.793.513 4,2 3,5 3,8

Minério de 
ferro

571.518.604 683.756.382 724.169.865 3,7 1,2 2,4

Outros granéis 
sólidos não 
agrícolas

416.917.033 555.802.631 708.016.505 5,9 5,0 5,4

Granéis 
líquidos

744.710.201 840.952.700 939.600.907 2,5 2,2 2,4

Total 14.990.357.297 17.060.704.167 18.825.474.327 2,6 2,0 2,3

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 214 – Produções de transporte previstas na Proposta FC 45B em 2025, 
2030 e 2035 e taxas anuais médias de crescimento, por grupo de produtos

Movimentações de cargas nos terminais

Os volumes de cargas com previsão de embarque e desembarque em 2025, 

2030 e 2035, nos sete terminais previstos na Proposta FC 45 B, estão quantifica-

dos, em toneladas úteis (TU), nas tabelas seguintes.

Grupo de 
produtos

Toneladas úteis (TU)
Taxas de crescimento 

(% a.a.) DMT no 
período 

(Km)2025 2030 2035
2025/ 

30
2030/ 

35
2025/ 

35

Carga geral 17.706.673 18.809.472 19.344.324 1,2 0,6 0,9 446,6

Granéis sólidos 
agrícolas

8.039.967 10.007.888 12.032.975 4,5 3,8 4,1 657,6

Minério de 
ferro

1.364.216 1.703.026 1.867.022 4,5 1,9 3,2 402,8

Outros granéis 
sólidos não 
agrícolas

1.478.618 1.470.471 2.166.185 - 0,1 8,1 3,9 328,9

Granéis  
líquidos

2.909.043 3.298.304 3.696.036 2,5 2,3 2,4 255,1

Total 31.498.516 35.289.160 39.106.542 2,3 2,1 2,2 480,3

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 213 – Volumes de cargas alocados na Proposta FC 45B em 2025, 2030 
e 2035, taxas anuais médias de crescimento e distância média de transporte 

(DMT), por grupo de produtos
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Terminal de 
Carga

Volume 
embarcado

Volume 
desembarcado

Volume total 
movimentado

TU % TU % TU %

Anápolis (GO) 1.252.458 71,7 495.081 28,3 1.747.539 100,0

Luziânia (GO) 1.004.976 88,6 129.884 11,4 1.134.860 100,0

Unaí 2.022.535 70,1 863.201 29,9 2.885.736 100,0

Brasilândia 125.351 17,6 588.014 82,4 713.365 100,0

Pirapora 625.430 70,8 258.216 29,2 883.646 100,0

Corinto 293.009 69,2 130.611 30,8 423.620 100,0

P. de Morais 229.115 59,9 153.628 40,1 382.743 100,0

Total 5.552.874 68,0 2.618.635 32,0 8.171.509 100,0

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 215 – Previsão de embarques e desembarques de cargas nos terminais 
da Proposta FC 45B em 2025

Terminal de 
Carga

Volume 
embarcado

Volume 
desembarcado

Volume total 
movimentado

TU % TU % TU %

Anápolis (GO) 1.452.914 74,8 489.839 25,2 1.942.753 100,0

Luziânia (GO) 1.226.611 89,5 144.600 10,5 1.371.211 100,0

Unaí 2.670.053 82,0 585.043 18,0 3.255.096 100,0

Brasilândia 195.795 39,3 302.359 60,7 498.154 100,0

Pirapora 946.042 79,2 249.201 20,8 1.195.243 100,0

Corinto 399.539 75,0 133.228 25,0 532.767 100,0

P. de Morais 262.319 60,0 175.220 40,0 437.539 100,0

Total 7.153.273 77,5 2.079.490 22,5 9.292.763 100,0

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 216 – Previsão de embarques e desembarques de cargas nos terminais 
da Proposta FC 45B em 2030

Terminal de 
Carga

Volume embarcado
Volume 

desembarcado
Volume total 

movimentado

TU % TU % TU %

Anápolis (GO) 1.639.100 75,0 545.012 25,0 2.184.112 100,0

Luziânia (GO) 1.428.218 89,6 165.737 10,4 1.593.955 100,0

Unaí 3.302.926 77,5 958.572 22,5 4.261.498 100,0

Brasilândia 261.881 30,7 590.890 69,3 852.771 100,0

Pirapora 1.229.713 81,9 271.542 18,1 1.501.255 100,0

Corinto 468.073 76,4 144.351 23,6 612.424 100,0

P. de Morais 282.854 60,3 185.870 39,7 468.724 100,0

Total 8.612.765 75,1 2.861.974 24,9 11.474.739 100,0

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 217 – Previsão de embarques e desembarques de cargas nos terminais 
da Proposta FC 45B em 2035

Analisados em conjunto, verifica-se que, em regra, predominam, nos três anos 

considerados, as operações de embarque, cujos volumes correspondem, em 

2035, a três quartos de toda a carga movimentada nos sete terminais.

Os dois maiores terminais são os de Unaí e Anápolis, ambos predominantemen-

te embarcadores (acima de 70%). O primeiro deve movimentar, em 2025, cerca 

de 2,9 milhões de TU, passando a 3,25 milhões de TU cinco anos depois e, em 

2035, a 4,3 milhões de TU. No terminal de Anápolis prevê-se a movimentação 

de cerca de 1,75 milhão de TU no ano inicial de sua operação, montante que 

chega a 1,94 milhão de TU em 2030 e, em seguida, a aproximadamente 2,2 

milhões de TU no ano de 2035. Em Unaí serão embarcados, principalmente, mi-

lho e soja em grãos, enquanto em Anápolis prevalecem os embarques de soja 

em grãos e, com participação bem menor, os de combustíveis.  Importa aqui 

registrar a descarga prevista de cerca de 645 mil TU de pó de basalto em 2035 

no terminal de Unaí.
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Em posição intermediária estarão os terminais de Luziânia e Pirapora, nos quais 

também predominam as operações de embarque: 90% no primeiro e pouco 

mais de 80% no segundo, em 2035. Estima-se nesse ano a movimentação de 

1,6 milhão de TU no terminal de Luziânia e de 1,5 milhão de TU no de Pirapora. 

Os principais produtos a embarcar em Luziânia são a soja e o milho em grãos 

(somando 1,2 milhão de TU), e, em patamares bem inferiores, farelo de soja e 

produtos da exploração vegetal e silvicultura. No terminal de Pirapora destacam-

-se nas operações de embarque o milho e a soja em grãos (cerca de 900 mil TU, 

somados), vindo depois os produtos manufaturados, com cerca de 140 mil TU. 

Vale ainda destacar o terminal de Brasilândia de Minas, localizado entre Pirapora 

e Unaí, nos qual prevalecem as operações de desembarque de cargas, notada-

mente de outros minerais (pó de basalto, no caso), com participação relativa da 

ordem de 70% na movimentação total desse terminal em 2035 (de cerca de 

853 mil TU).  

Intercâmbio com outros trechos ferroviários

Dos sete terminais de cargas previstos na Proposta FC 45B, quatro também ser-

virão de pontos de intercâmbio de cargas entre distintas ferrovias, quais sejam 

os de Anápolis, Luziânia, Corinto e Prudente de Morais. As Tabelas 218 a 221 

consolidam os montantes dos intercâmbios de cargas neles previstos nos anos 

de 2025, 2030 e 2035. 

Ano
Ferrovia 

conectada

Transferência da 
FC 45B para ...

Transferência 
para FC 45B

Volume total 
movimentado

TU % TU % TU %

2025
Rumo MC 5.997.260 55,8 4.747.411 44,2 10.744.671 100,0

FCA 5.162 73,5 1.863 26,5 7.025 100,0

2030
Rumo MC 6.837.447 56,8 5.199.502 43,2 12.036.949 100,0

FCA 2.832 84,6 517 15,4 3.349 100,0

2035
Rumo MC 7.435.381 57,6 5.469.167 42,4 12.904.548 100,0

FCA 5.148 89,7 589 10,3 5.737 100,0

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 218 – Intercâmbio de cargas no terminal de Anápolis, entre a Proposta 
FC 45B e a Rumo MC (FNS) e FCA

No terminal de Anápolis verifica-se um relativo equilíbrio entre os fluxos que 

passam da Proposta FC 45B para as duas outras ferrovias conectadas nesse ter-

minal, quais sejam, FCA e Norte-Sul (ou Rumo MC), e aqueles que seguem des-

tas para a FC 45B, numa proporção próxima de 60/40, a favor dos primeiros, nos 

três anos considerados. As trocas entre a Proposta FC 45B e a FCA são mínimas, 

quando comparadas com aquelas feitas entre a Rumo MC e a Proposta FC 45B 

(da ordem 0,1% contra 99,9%), qualquer que seja o ano considerado. 
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Ano
Sentido da 

FCA

Transf. da FC 45B 
para a FCA

Transf. da FCA 
para a FC 45B

Volume total 
movimentado

TU % TU % TU %

2025
Norte (DF) 189.676 100,0 0 0,0 189.676 100,0

Sul (MG) 1.053.332 44,0 1.338.727 56,0 2.392.059 100,0

2030
Norte (DF) 304.148 97,0 9.500 3,0 313.648 100,0

Sul (MG) 1.510.218 66,8 751.337 33,2 2.261.555 100,0

2035
Norte (DF) 333.620 97,4 8.954 2,6 342.574 100,0

Sul (MG) 1.968.879 58,2 1.412.668 41,8 3.381.547 100,0

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 219 – Intercâmbio de cargas no terminal de Luziânia, entre a Proposta 
FC 45B e a Ferrovia Centro Atlântica (FCA)

No terminal de Luziânia, se de início há um certo equilíbrio entre as transferên-

cias da Proposta FC 45B para a FCA e as de sentido contrário (48% e 52%), ele 

não se repete nos anos de 2030 e 2035, quando as participações relativas das 

primeiras aumentam sobremaneira, chegando a 70% e 62%, respectivamente. 

Tais mudanças resultam do aumento expressivo das cargas agrícolas oriundas do 

Noroeste mineiro, que passam a tomar sobretudo a direção de Araguari, nesses 

dois anos.   

Ano

Transf. da FCA para 
FC 45B

Transf. da FC 45B 
para FCA

Volume total 
movimentado

TU % TU % TU %

2025 10.360.248 72,0 4.028.850 28,0 14.389.098 100,0

2030 11.607.064 72,8 4.328.581 27,2 15.935.645 100,0

2035 12.287.209 73,0 4.544.679 27,0 16.831.888 100,0

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 220 – Intercâmbio de cargas no terminal de Corinto, entre a Proposta 
FC 45B e a Ferrovia Centro Atlântica (FCA)

O terminal de Corinto se destaca pelo elevado intercâmbio ali previsto entre a 

Proposta FC 45B e a linha da FCA que vai até Salvador. Com volumes anuais mo-

vimentados na casa de uma dezena e meia de milhões de dólares, predominam 

as transferências da FCA para a Proposta FC 45B de cargas com origem no norte 

mineiro e na Bahia, as quais tomam, em sua quase totalidade, a direção do ter-

minal de Prudente de Morais, situado ao sul de Corinto.

Ano
Transf. da FCA para 

FC 45B
Transf. da FC 45B para 

FCA
Volume total 

movimentado

TU % TU % TU %

2025 8.244.246 30,4 18.858.745 69,6 27.102.991 100,0

2030 8.927.705 29,0 21.866.698 71,0 30.794.403 100,0

2035 9.344.148 28,1 23.927.629 71,9 33.271.777 100,0

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 221 – Intercâmbio de cargas no terminal de Prudente de Morais, entre 
a Proposta FC 45B e a Ferrovia Centro Atlântica (FCA)
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Em 2025, início da operação, pelo terminal de Prudente de Morais, localizado 

próximo a Sete Lagoas, devem adentrar na linha objeto da Proposta FC 45B, no 

sentido norte, cerca de 8,2 milhões de TU, originários da linha da FCA com início 

na RMBH. No sentido contrário, passam pelo mesmo terminal mais do dobro 

desse volume, totalizando um intercâmbio de cargas da ordem de 27 milhões 

de TU, entre a FCA e a Proposta FC 45B.

Esse intercâmbio irá aumentar nos dois anos subsequentes a taxas médias de 

2,6% ao ano, entre 2025 e 2030, e de 1,6% ao ano de 2030 até 2035. Portanto, 

estimam-se volumes de 30,8 milhões de TU, movimentados no ano intermedi-

ário, e de 33,3 milhões de TU, em 2035. Em todos esses anos, no terminal de 

Prudente de Morais, predominam as transferências de cargas da Proposta FC 45B 

para a linha da FCA, mensuradas em toneladas úteis. 

Diagramas unifilares representativos do carregamento da Propos-
ta FC 45B

Apresentações simplificadas dos diagramas unifilares anuais da Proposta FC 45B 

– um corredor ferroviário, em sua maior parte greenfield, interligando o Planalto 

Central a RMBH, pelo Noroeste mineiro, são apresentadas na respectiva Ficha 

Técnica (no Anexo C). O conteúdo digital completo dessa ferramenta analítica 

está disponível em dashboards digitais que acompanham o presente relatório.

Matrizes origem-destino dos fluxos alocados na Proposta FC 45B

As macromatrizes OD dos fluxos de cargas alocados na Proposta FC 45B corres-

pondem às Tabelas 222, 223 e 224, respectivamente para 2025, 2030 e 2035.

Considerando que as participações relativas dos fluxos direcionados ao Exterior, 

nos três anos analisados, oscilam entre 10% e 12% do volume total de cargas, a 

Proposta FC 45B se configura, de fato, como diversificado corredor ferroviário de 

integração comercial interna, como se destaca adiante.

A organização espacial de seus fluxos de cargas, no tocante às principais zonas 

de origem e destino, mantém-se praticamente a mesma nos três anos consi-

derados. Bahia e Minas Gerais são os principais Estados de origem das cargas 

que devem circular na FC 45B; em conjunto, respondem, em proporções pratica-

mente iguais, por cerca de 40% da tonelagem total transportada. Depois destes, 

destacam-se como emissores os Estados de São Paulo e Mato Grosso, bem como 

o Distrito Federal e seu Entorno, mas com participações relativas bem menores 

(de pouco menos de 10% cada um).

De outro lado, São Paulo é o principal destino das cargas alocadas na Proposta 

FC 45B, recepcionando, nos três anos, pouco mais de um quarto do volume total. 

Para Minas Gerais e Bahia se dirigem fluxos de cargas equivalentes, correspon-

dentes, cada um, a pouco mais de um décimo de todo o volume de transporte. 

Em posição muito próxima fica o Rio Grande do Sul, destino de, aproximadamen-

te,  9% desse mesmo volume total (mensurado em TU).

As matrizes OD da proposta FC 45B, estruturadas em distintos recortes geográ-

ficos (por unidades federativas e exterior, por microrregiões homogêneas e por 

terminais ferroviários de embarque/desembarque) e abrangendo uma pauta de 

até 15 tipos de produtos, encontram-se disponíveis em dashboards digitais que 

acompanham este relatório. 
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Origem
Destino

TOTAL (TU)
Partici-
paçãoAM BA Exterior MG PA PR RJ RS SC SP Outras UF

BA 638 0 0 489.947 664 599.217 175.120 1.052.011 645.172 3.144.292 213.024 6.320.084 20,1%

DF/GO 12.707 45.439 1.594.124 2 34.697 4.096 3.078 111.674 38.829 142.437 195.272 2.182.354 6,9%

Exterior 0 0 0 40.337 0 0 0 0 0 0 399.907 440.243 1,4%

GO 7 162.610 738.950 9.729 3.060 0 9.998 1.596 5.041 150.142 192.932 1.274.067 4,0%

MG 1.005.901 272.906 643.909 1.451.727 628.096 19.806 45.315 29.233 95.291 598.652 840.377 5.631.212 17,9%

MT 0 63.105 190.009 222.564 0 377.366 104.318 410.701 383.956 349.128 181.051 2.282.197 7,2%

PA 0 113 0 633.135 0 0 630.086 14.424 41 70.694 315.790 1.664.282 5,3%

PE 0 0 0 1.970 0 178.932 32.652 365.368 82.027 693.752 471 1.355.170 4,3%

RJ 638.245 7.189 0 50.277 303.619 0 0 0 0 0 240.016 1.239.346 3,9%

SP 72 2.101.056 0 265 11.798 0 0 0 0 0 581.728 2.694.919 8,6%

Outras UF 302.256 660.373 0 698.428 186.825 217.923 647.543 870.816 202.074 1.470.433 1.157.956 6.414.627 20,4%

TOTAL (TU) 1.959.826 3.312.792 3.166.992 3.598.379 1.168.759 1.397.340 1.648.110 2.855.823 1.452.429 6.619.529 4.318.523 31.498.502 100,0%

Participação 6,2% 10,5% 10,1% 11,4% 3,7% 4,4% 5,2% 9,1% 4,6% 21,0% 13,7% 100,0%

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 222 – Macromatriz de origem e destino dos fluxos alocados na Proposta FC 45B, em toneladas úteis (TU), no ano de 2025
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Origem
Destino

TOTAL (TU)
Partici-
paçãoAM BA ES Exterior MG PA PR RJ RS SC SP Outras UF

BA 621 0 1.779 0 740.832 685 652.907 195.571 1.098.099 668.913 3.484.189 229.845 7.073.442 20,0%

DF/GO 11.979 57.750 46.008 1.932.536 3 39.199 5.252 3.222 129.997 45.498 170.632 211.975 2.654.050 7,5%

Exterior 0 0 0 0 44.108 0 0 0 0 0 0 449.167 493.275 1,4%

GO 9 183.946 248.516 859.951 32.636 2.730 0 16.403 1.722 6.007 200.407 94.358 1.646.683 4,7%

MG 1.050.538 227.715 53.998 978.629 970.445 701.524 45.043 57.327 49.126 191.051 1.070.963 943.010 6.339.367 18,0%

MT 0 67.322 154.945 214.807 232.986 0 430.775 116.032 470.886 446.233 413.204 44.012 2.591.200 7,3%

PA 0 115 324.286 0 687.117 0 0 683.970 15.026 58 78.495 9.153 1.798.220 5,1%

PE 0 0 0 0 1.893 0 195.069 34.843 388.053 86.337 731.331 6.073 1.443.600 4,1%

RJ 675.887 7.660 0 0 51.500 322.105 0 0 0 0 0 259.057 1.316.209 3,7%

SP 77 2.268.781 0 0 375 12.218 0 0 0 0 0 612.186 2.893.638 8,2%

Outras UF 320.453 750.315 259.962 0 772.345 198.271 233.497 710.158 938.069 208.272 1.596.154 1.051.960 7.039.457 19,9%

TOTAL (TU) 2.059.564 3.563.603 1.089.493 3.985.923 3.534.240 1.276.733 1.562.545 1.817.526 3.090.978 1.652.367 7.745.375 3.910.795 35.289.140 100,0%

Participação 5,8% 10,1% 3,1% 11,3% 10,0% 3,6% 4,4% 5,2% 8,8% 4,7% 21,9% 11,1% 100,0%

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 223 – Macromatriz de origem e destino dos fluxos alocados na Proposta FC 45B, em toneladas úteis (TU), no ano de 2030
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Origem
Destino

TOTAL (TU) Participação
AM BA Exterior MG PA PR RJ RS SC SP Outras UF

BA 610 0 0 788.261 703 691.491 214.863 1.116.588 676.767 3.776.150 242.430 7.507.852 19,2%

DF/GO 11.445 70.865 2.258.272 4 44.648 6.504 2.925 150.051 52.157 203.573 519.294 3.103.572 7,9%

Exterior 0 0 0 53.410 0 0 0 0 0 0 742.686 559.076 1,4%

GO 10 201.793 976.899 31.605 2.809 0 20.218 1.829 7.065 252.576 369.223 1.824.906 4,7%

MG 1.052.068 283.984 1.307.896 1.593.147 760.715 58.521 61.869 61.290 221.812 1.465.696 1.124.732 7.991.694 20,4%

MT 0 70.799 239.538 244.250 0 491.321 127.805 537.614 514.594 486.377 561.372 2.929.885 7,5%

PA 0 115 0 724.168 0 0 713.017 15.665 74 86.392 347.709 1.884.580 4,8%

PE 0 0 0 1.858 0 207.291 36.464 399.632 88.577 755.722 6.642 1.495.105 3,8%

RJ 678.655 8.316 0 54.198 327.156 0 0 0 0 0 272.116 1.335.625 3,4%

SP 80 2.380.585 0 493 12.752 0 0 0 0 0 656.894 3.020.376 7,7%

Outras UF 321.248 820.627 0 823.984 202.089 244.295 743.121 983.610 209.483 1.709.363 3.768.993 7.453.848 19,1%

TOTAL (TU) 2.064.117 3.837.083 4.782.605 4.315.379 1.350.873 1.699.423 1.920.282 3.266.281 1.770.529 8.735.849 5.364.097 39.106.518 100,0%

Participação 5,3% 9,8% 12,2% 11,0% 3,5% 4,3% 4,9% 8,4% 4,5% 22,3% 13,7% 100,0%

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 224 – Macromatriz de origem e destino dos fluxos alocados na Proposta FC 45B, em toneladas úteis (TU), no ano de 2035
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5.3.2.11 Proposta FC 45C: Luziânia (GO) – Unaí – Pirapora – 
Prudente de Morais 

A presente proposta é uma alternativa de menor extensão à proposta FC 45B, 

com exclusão do segmento ferroviário antes previsto entre Anápolis e Luziânia 

(totalmente localizado em Goiás). Não obstante essa modificação, o volume de 

cargas alocado nos anos de 2025, 2030 e 2035, entre Luziânia e Prudente de 

Morais, ainda se mantém expressivo e relativamente diversificado.

Gráfico 70 – Volumes de cargas alocados na proposta FC 45C em 2025, 2030 e 
2035, mensurados em toneladas úteis (TU) e divididos por grupos de produtos

Em 2025, início previsto da operação, são alocados cerca de 20,34 milhões de 

toneladas úteis (TU) de cargas na presente proposta. Com aumento de cerca de 

12% em cinco anos, o volume alocado passa a 22,77 milhões de TU em 2030 e, 

cinco anos depois, com o incremento de mais 13%, o carregamento da presente 

proposta chega a 25,66 milhões de TU. Portanto, entre 2025 e 2035, primeiro 

decênio operacional, o volume de cargas alocado na Proposta FC 45C crescerá, 

em média, 2,4% ao ano.

Participação relativa dos principais produtos alocados

Em 2025, predominam na pauta de transporte da proposta em tela a carga geral 

e os granéis sólidos agrícolas, com participações relativas de 53% e 22%, res-

pectivamente. Na carga geral, os produtos mais representativos são os manufa-

turados, que respondem por 94,5% desse agrupamento (cerca de 10,2 milhões 

de TU). Os granéis sólidos agrícolas compõem-se, basicamente, de soja (2,8 

milhões de TU) e milho em grãos (1,5 milhão de TU). 

Dez anos depois, em 2035, a participação relativa da carga geral deve se reduzir 

para cerca de 46%, enquanto a dos granéis sólidos agrícolas se amplia para 

próximo de 28%. Contudo, as proporções dos produtos que compõem esses dois 

grupos de cargas mantêm-se praticamente iguais às verificadas em 2025.

O agrupamento intitulado outros granéis sólidos não agrícolas, formado, no pre-

sente caso, basicamente por outros minerais, tem participação relativa prati-

camente constante na pauta de transporte, em média 7% do volume total de 

cargas, nos três anos considerados.

Produção de transporte estimada

Estima-se a produção de transporte da Proposta FC 45C no primeiro ano de ope-

ração em 5,56 bilhões de toneladas quilômetros úteis (TKU). A distância média 

de transporte ao longo da linha proposta entre Luziânia e Prudente de Morais é 

de 273 quilômetros.
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Gráfico 71 – Produções de transporte na proposta FC 45C em 2025, 2030 e 
2035, mensuradas em toneladas quilômetros úteis (TKU) e divididas por grupos 

de produtos

Em 2030, a produção de transporte irá alcançar o patamar de 6,5 bilhões de TKU, 

e em cinco anos chegará a 7,5 milhões de TKU. Assim, o crescimento médio da 

produção de transporte nos dez primeiros anos de operação é de 3,1% ao ano, 

superior ao crescimento do volume de cargas transportado devido ao aumento 

sucessivo da distância média de transporte, que se estima, em 2035, da ordem 

de 293 quilômetros.

Analisando o desdobramento da produção de transporte por agrupamento de 

produtos, constata-se o elevado e constante predomínio da carga geral e dos 

granéis sólidos agrícolas, que, juntos, respondem por quase 80%, em média, 

nos anos considerados.

Porém, constata-se que a participação relativa dos granéis sólidos agrícolas 

na produção total de transporte é bem superior à contribuição da carga geral 

(devido à menor distância média de transporte desse segundo agrupamento). 

Ademais, a participação relativa da carga geral apresenta tendência de queda, 

passando de 36,5%, em 2025, para 29,5% da produção total de transporte dez 

anos depois, enquanto a dos granéis sólidos agrícolas salta de 41% para 48,5%, 

no mesmo período.

As participações relativas dos granéis sólidos não agrícolas e dos granéis líquidos 

mantêm-se praticamente constantes no decorrer destes três anos, por volta de 

7% e 10%, respectivamente.

Dados relevantes acerca dos volumes de cargas e produções de transporte no 

corredor ferroviário objeto da Proposta FC 45C estão consolidados nas Tabelas 

225 e 226, a seguir apresentadas, referentes aos anos de 2025, 2030 e 2035.
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Grupo de 
produtos

Toneladas úteis (TU)
Taxas de crescimento 

(% a.a.)
DMT no 
período 

(Km)2025 2030 2035
2025/ 

30
2030/ 

35
2025/ 

35

Carga geral 10.750.836 11.373.909 11.699.684 1,1 0,6 0,8 189,0

Granéis sóli-
dos agrícolas

4.409.481 5.751.355 7.094.803 5,5 4,3 4,9 516,5

Minério de 
ferro

1.071.983 1.300.792 1.481.999 3,9 2,6 3,3 253,3

Outros granéis 
sólidos não 
agrícolas

1.465.931 1.349.125 2.031.060 - 1,6 8,5 3,3 295,2

Granéis  
líquidos

2.638.498 2.991.696 3.357.555 2,5 2,3 2,4 210,9

Total 20.336.729 22.766.877 25.665.102 2,3 2,4 2,4 284,0

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 225 – Volumes de cargas alocados na Proposta FC 45C em 2025, 2030 
e 2035, taxas anuais médias de crescimento e distância média de transporte 

(DMT), por grupo de produtos

Produto
Toneladas quilômetros úteis (TKU) por ano

Taxas de crescimento 
(% a.a.)

2025 2030 2035
2025/ 

30
2030/ 

35
2025/  

35

Carga geral 2.027.727.905 2.149.814.438 2.215.851.125 1,2 0,6 0,9

Granéis 
sólidos 

agrícolas
2.296.447.348 2.969.585.064 3.636.075.191 5,3 4,1 4,7

Minério de 
ferro

292.647.738 315.348.245 362.320.068 1,5 2,8 2,2

Outros 
granéis 

sólidos não 
agrícolas

383.910.365 447.855.468 592.378.578 3,1 5,8 4,4

Granéis 
líquidos

558.422.814 629.809.940 706.492.933 2,4 2,3 2,4

Total 5.559.156.171 6.512.413.154 7.513.117.894 3,2 2,9 3,1

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 226 – Produções de transporte previstas na Proposta FC 45C em 2025, 
2030 e 2035 e taxas anuais médias de crescimento, por grupo de produtos

Movimentações de cargas nos terminais

Os volumes de cargas com previsão de embarque e desembarque em 2025, 

2030 e 2035, nos seis terminais da Proposta FC 45C, estão quantificados, em 

toneladas úteis (TU), nas tabelas seguintes.
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Terminal de 
Carga

Volume 
embarcado

Volume 
desembarcado

Volume total 
movimentado

TU % TU % TU %

Luziânia (GO) 1.377.046 77,6 396.498 22,4 1.773.544 100,0

Unaí 2.018.076 70,4 848.175 29,6 2.866.251 100,0

Brasilândia 104.838 15,2 583.876 84,8 688.714 100,0

Pirapora 428.312 73,6 153.854 26,4 582.166 100,0

Corinto 213.962 65,2 114.408 34,8 328.370 100,0

Prud. de Morais 47.567 50,3 46.968 49,7 94.535 100,0

Total 4.189.801 66,2 2.143.779 33,8 6.333.580 100,0

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 227 – Previsão de embarques e desembarques de cargas nos terminais 
da Proposta FC 45C em 2025

Terminal de 
Carga

Volume embarcado
Volume 

desembarcado
Volume total 

movimentado
TU % TU % TU %

Luziânia (GO) 1.642.431 79,3 428.000 20,7 2.070.431 100,0

Unaí 2.650.470 82,3 568.581 17,7 3.219.051 100,0

Brasilândia 168.132 36,1 297.823 63,9 465.955 100,0

Pirapora 740.097 84,3 138.246 15,7 878.343 100,0

Corinto 342.196 74,8 115.523 25,2 457.719 100,0

Prud. de Morais 40.749 41,0 58.676 59,0 99.425 100,0

Total 5.584.075 77,7 1.606.849 22,3 7.190.924 100,0

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 228 – Previsão de embarques e desembarques de cargas nos terminais 
da Proposta FC 45C em 2030

Terminal de 
Carga

Volume 
embarcado

Volume 
desembarcado

Volume total 
movimentado

TU % TU % TU %

Luziânia (GO) 1.896.560 80,0 472.896 20,0 2.369.456 100,0

Unaí 3.279.704 77,7 941.021 22,3 4.220.721 100,0

Brasilândia 229.079 28,1 586.071 71,9 815.150 100,0

Pirapora 1.018.240 86,7 156.077 13,3 1.174.317 100,0

Corinto 403.060 76,8 121.529 23,2 524.589 100,0

Prud. de Morais 44.235 41,9 61.394 58,1 105.629 100,0

Total 6.870.878 74,6 2.338.988 25,4 9.209.866 100,0

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 229 – Previsão de embarques e desembarques de cargas nos terminais 
da Proposta FC 45C em 2035

Analisados em conjunto, verifica-se que a regra geral é a predominância nesses 

terminais das operações de embarque, com montantes que saltam de dois ter-

ços para três quartos de toda a carga movimentada entre 2025 e 2035.

O maior desses terminais, quanto ao volume total de cargas movimentadas, é o 

de Unaí (cerca de 4,2 milhões de TU, em 2035), seguido pelos de Luziânia (2,4 

milhões de TU) e Pirapora (1,2 milhão de TU), todos eles predominantemente 

embarcadores, como se vê nas tabelas anteriores. Ao contrário desses, o termi-

nal de Brasilândia de Minas, com previsão de movimentação de 815 mil TU de 

cargas em 2035, merece destaque pela alta proporção das operações de desem-

barque, que correspondem a 72% de toda a carga a ser manejada.

Em Unaí serão embarcados, principalmente, soja e milho em grãos, enquanto 

em Luziânia,  majoritariamente, soja em grãos.  Apesar de sua importância como 

terminal embarcador, no de Unaí é prevista a descarga de cerca de 645 mil TU 

de outros minerais em 2035 (pó de basalto, principalmente). Outro montante 

expressivo de desembarque de outros minerais, cerca de 575 mil TU, é previsto 
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no mesmo ano no terminal de Brasilândia de Minas. Esses dois últimos terminais 

irão operar como centros de distribuição do pó de basalto na região, produto 

essencial para o projeto de “remineralização” do solo para incremento da ativi-

dade agrícola.

Em posição intermediária quanto ao volume de cargas movimentadas, prevê-se 

no terminal de Pirapora o embarque de cerca de 1 milhão de TU, em 2035, divi-

didos em partes quase iguais de milho e soja em grãos.

Intercâmbio com outros trechos ferroviários

Em três dos seis terminais previstos na Proposta FC 45C – Luziânia, Corinto e Pru-

dente de Morais –, devem também ocorrer operações de intercâmbio de cargas 

entre diferentes ferrovias.  Nas tabelas 230 a 232 estão consolidados os volumes 

anuais previstos desses intercâmbios de cargas ferroviárias. 

No terminal de Luziânia, se, de início, estima-se que ocorrerá certo equilíbrio dos 

montantes de cargas circulantes nas duas principais direções de intercâmbio: da 

proposta FC 45C para a FCA – sul (47%) e vice-versa (53%), não é prevista sua 

continuidade nos anos de 2030 e 2035. O que se espera é o marcante predomí-

nio dos fluxos de cargas que devem se direcionar à FCA, no sentido de Araguari, 

em detrimento daqueles que vêm desse sentido e se direcionam ao Noroeste 

mineiro: 68% x 32% e 59% x 41%, respectivamente, em 2030 e 2035. Tal mu-

dança é fortemente associada ao mais expressivo aumento das cargas agrícolas 

oriundas do Noroeste e direcionadas ao Triângulo Mineiro, nesses dois anos. 

Ano
Sentido da 

FCA

Transf. da FC 45C 
para a FCA

Transf. da FCA 
para a FC 45C

Volume total 
movimentado

TU % TU % TU %

2025
Norte (DF) 203.526 100,0 0 0,0 203.526 100,0

Sul (MG) 1.196.078 46,6 1.371.287 53,4 2.567.365 100,0

2030
Norte (DF) 319.839 95,9 13.574 4,1 333.413 100,0

Sul (MG) 1.638.188 67,5 789.182 32,5 2.427.370 100,0

2035
Norte (DF) 350.526 96,5 12.667 3,5 363.193 100,0

Sul (MG) 2.112.570 59,2 1.453.885 40,8 3.566.455 100,0

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 230 – Intercâmbio de cargas no terminal de Luziânia, entre a Proposta 
FC 45C e a Ferrovia Centro-Atlântica (FCA)

Ano

Transf. da FCA para 
FC 45C

Transf. da FC 45C 
para FCA

Volume total 
movimentado

TU % TU % TU %

2025 10.355.212 73,7 3.703.099 26,3 14.058.311 100,0

2030 11.587.329 74,5 3.968.840 25,5 15.556.169 100,0

2035 12.267.976 74,7 4.150.995 25,3 16.418.971 100,0

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 231 – Intercâmbio de cargas no terminal de Corinto, entre a Proposta 
FC 45C e a Ferrovia Centro-Atlântica (FCA)

Nos três anos analisados, estima-se um intercâmbio anual de cargas no terminal 

de Corinto da ordem de uma dezena e meia de milhões de TU. Destacam-se, por 

serem três vezes maiores, os fluxos de cargas que ali devem chegar, oriundos da 

linha da FCA que se inicia na Bahia, em comparação com aqueles direcionados 
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à mesma linha da FCA, porém em sentido contrário. A relação percentual entre 

os montantes desses fluxos intercambiados em direções opostas é da ordem de 

75%/25%, a favor dos primeiros, nos três anos aqui considerados.

Ano

Transf. da FCA para 
FC 45C

Transf. da FC 45C 
para FCA

Volume total 
movimentado

TU % TU % TU %

2025 4.420.430 25,2 13.090.244 74,8 17.510.674 100,0

2030 4.792.717 23,9 15.233.155 76,1 20.025.872 100,0

2035 5.059.697 23,2 16.708.015 76,8 21.767.712 100,0

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 232 – Intercâmbio de cargas no terminal de Prudente de Morais, entre 
a Proposta FC 45C e a Ferrovia Centro-Atlântica (FCA)

No primeiro ano operacional, cerca de 13 milhões de TU de cargas devem cruzar 

o terminal de Prudente de Morais, seguindo pela atual linha de bitola mista da 

FCA em direção à RMBH. No sentido contrário, os fluxos de cargas que cruzarão o 

referido terminal, tomando o rumo norte/nordeste, correspondem, em volume, 

a um terço daqueles. A soma dos fluxos de sentidos opostos totaliza um inter-

câmbio inicial da ordem 17 milhões de TU de cargas, entre a FCA e a Proposta FC 

45C em Prudente de Morais.

O intercâmbio de cargas nesse terminal deve crescer a taxas médias anuais de 

2,7%, entre 2025 e 2030, e de 1,7% de 2030 até 2035. Portanto, estimam-se 

volumes totais de 20 milhões de TU no ano intermediário e de 21,8 milhões de 

TU de cargas em 2035. A proporção inicial entre os volumes intercambiados pra-

ticamente se mantém a mesma nos dois últimos anos, da ordem de 75%/25%. 

Diagramas unifilares representativos do carregamento da Propos-
ta FC 45C

Na correspondente Ficha Técnica (apresentadoa no Anexo C) são mostrados os 

diagramas unifilares anuais simplificados da Proposta FC 45C – um corredor ferro-

viário, em grande parte greenfield, a ser implantado entre o Entorno de Brasília 

e a RMBH, cruzando o Noroeste mineiro. O conteúdo digital completo dessa 

ferramenta analítica está disponível em dashboards digitais que acompanham 

o presente relatório.

Matrizes origem-destino dos fluxos alocados na Proposta FC 45C

As macrozonas de origem e destino e as demandas anuais de transporte entre 

elas, alocadas na Proposta FC 45C e mensuradas em toneladas úteis, são apre-

sentadas nas Tabelas 233, 234 e 235, respectivamente, para 2025, 2030 e 2035.

Considerando que as participações relativas dos fluxos direcionados ao Exterior 

nunca são majoritárias, variando de 13%, em 2025, a 16% dez anos depois, po-

de-se afirmar que a Proposta FC 45C será, antes de tudo, um corredor ferroviário 

de integração comercial interna, e não de exportação.

A organização espacial dos fluxos de cargas que nela se movimentam mantém-

-se praticamente igual nos três anos aqui analisados. Bahia e Minas Gerais são os 

principais Estados de origem das cargas, respondendo, em conjunto, por quase a 

metade da tonelagem total transportada.

Depois desses, destacam-se como emissores o Estado de São Paulo e o Distrito 

Federal e Entorno, o primeiro com participação relativa, em 2025, de 13%, re-

duzida para 11% em 2035. Enquanto isso, a participação do Distrito Federal e 

Entorno, como origem, deve se manter em torno de um décimo do volume total 

movimentado nos três anos aqui considerados.

Por outro lado, São Paulo é sempre o principal destino das cargas alocadas na 

Proposta FC 45C, para onde se direciona cerca de 30% do volume total de cargas. 

Para a Bahia se dirigem fluxos de cargas equivalentes, em média, a 14% do total 
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em qualquer dos três anos analisados. Rio Grande do Sul e Minas Gerais recebem em média, cada um, cerca de um décimo 

do volume total de cargas circulantes na Proposta FC 45C, nos mesmos anos.

As matrizes OD da presente proposta, apresentadas em distintos recortes geográficos (por unidades federativas e exterior, por 

microrregiões homogêneas e por terminais ferroviários de embarque/desembarque) e abrangendo uma pauta de até 15 tipos 

de produtos, encontram-se disponíveis em dashboards digitais que acompanham este relatório..

Origem
Destino

Total (TU) Participação
BA Exterior GO MG PR RS SC SP Outras UF

BA 0 0 73.743 521.482 599.217 1.052.011 645.172 3.144.293 266.863 6.302.780 31,0%

CE 0 0 1 43 240 306.241 296 274.839 630 582.289 2,9%

DF/GO 9.966 1.594.124 1 1 4.096 106.656 38.967 140.192 72.168 1.966.172 9,7%

Exterior 0 0 221.826 40.337 0 0 0 0 13 262.175 1,3%

GO 17.690 416.343 0 9.026 0 1.424 1.469 140.134 14.250 600.336 3,0%

MG 236.463 643.909 93.838 1.459.460 19.806 29.233 96.331 594.688 282.012 3.455.739 17,0%

PE 0 0 3 1.970 178.932 365.368 82.027 693.752 33.164 1.355.214 6,7%

RS 271.735 0 1.229 7.311 0 0 0 0 309.993 590.268 2,9%

SP 2.091.275 0 0 265 0 0 0 0 462.782 2.554.323 12,6%

Outras UF 373.559 0 89.824 158.629 217.683 411.980 201.646 885.176 328.936 2.667.433 13,1%

Total (TU) 3.000.689 2.654.375 480.463 2.198.523 1.019.974 2.272.912 1.065.908 5.873.074 1.770.810 20.336.729 100,0%

Participação 14,8% 13,1% 2,4% 10,8% 5,0% 11,2% 5,2% 28,9% 8,7% 100,0%

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 233 – Macromatriz de origem e destino dos fluxos alocados na Proposta FC 45C, em toneladas úteis (TU), no ano de 2025
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Origem
Destino

Total (TU) Participação
BA Exterior GO MG PR RS SC SP Outras UF

BA 0 0 83.361 761.984 653.161 1.098.104 668.913 3.485.849 286.298 7.037.670 30,9%

CE 0 0 1 48 264 321.213 313 284.602 834 607.274 2,7%

DF/GO 11.606 1.932.536 1 2 5.252 124.274 45.332 169.591 88.668 2.377.262 10,4%

Exterior 0 0 241.124 44.108 0 0 0 0 100 285.333 1,3%

GO 19.903 489.773 0 21.965 0 1.517 1.771 188.058 16.528 739.515 3,2%

MG 175.758 978.630 80.064 982.190 45.609 49.829 191.241 1.068.006 377.023 3.948.350 17,3%

PE 0 0 4 1.893 195.069 388.053 86.337 731.331 41.201 1.443.888 6,3%

RS 295.895 0 1.424 8.253 0 0 0 0 334.968 640.540 2,8%

SP 2.258.757 0 0 375 0 0 0 0 485.620 2.744.752 12,1%

Outras UF 435.654 0 96.575 171.876 233.233 433.165 207.750 941.383 422.657 2.942.294 12,9%

Total (TU) 3.197.573 3.400.940 502.554 1.992.694 1.132.588 2.416.155 1.201.656 6.868.821 2.053.896 22.766.877 100,0%

Participação 14,0% 14,9% 2,2% 8,8% 5,0% 10,6% 5,3% 30,2% 9,0% 100,0%

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 234 – Macromatriz de origem e destino dos fluxos alocados na Proposta FC 45C, em toneladas úteis (TU), no ano de 2030

Origem
Destino

Total (TU) Participação
BA Exterior GO MG PR RS SC SP Outras UF

BA 0 0 91.780 814.078 691.934 1.116.597 676.767 3.778.662 304.382 7.474.200 29,1%

CE 0 0 1 51 283 324.946 321 288.455 1.045 615.102 2,4%

DF/GO 13.462 2.258.272 1 3 6.504 143.551 51.946 202.368 102.969 2.779.075 10,8%

Exterior 0 0 262.219 53.410 0 0 0 0 1.548 317.177 1,2%

GO 21.644 560.589 0 21.197 0 1.588 2.099 237.362 18.800 863.279 3,4%

MG 222.873 1.307.898 111.238 1.607.039 59.486 62.494 222.080 1.462.837 433.086 5.489.031 21,4%

PE 0 0 4 1.858 207.291 399.632 88.577 755.722 42.321 1.495.404 5,8%

RS 306.309 0 1.577 9.080 0 0 0 0 342.483 659.448 2,6%

SP 2.370.348 0 0 493 0 0 0 0 489.774 2.860.615 11,1%

Outras UF 492.314 0 102.657 186.651 244.012 442.383 208.865 983.318 451.569 3.111.770 12,1%

Total (TU) 3.426.950 4.126.759 569.476 2.693.861 1.209.510 2.491.191 1.250.655 7.708.723 2.187.976 25.665.102 100,0%

Participação 13,4% 16,1% 2,2% 10,5% 4,7% 9,7% 4,9% 30,0% 8,5% 100,0%

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 235 – Macromatriz de origem e destino dos fluxos alocados na Proposta FC 45C, em toneladas úteis (TU), no ano de 2035
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5.3.2.12 Proposta FC 46A: Janaúba – Porteirinha – Grão 
Mogol

O processo de alocação de cargas na rede de simulação demonstra o elevado 

potencial da demanda de transporte a ser atendida na presente proposta, nos 

dois últimos anos dos três aqui considerados, desde que a indústria mineradora 

de ferro comece a operar no município de Grão Mogol e seu entorno, em para-

lelo ao início da operação do ramal ferroviário proposto. 

Com um montante mínimo no ano inicial da operação, a quantidade de cargas 

a transportar cresce de forma acelerada no primeiro quinquênio, chegando ao 

expressivo volume de 28 milhões de toneladas úteis (TU) em 2030.

Gráfico 72 – Volumes de cargas alocados na proposta FC 46A em 2025, 2030 e 
2035, mensurados em toneladas úteis (TU) e divididos por grupos de produtos

Alcançado tal patamar, o volume de cargas praticamente se mantém no decor-

rer do segundo quinquênio operacional, com pequeno acréscimo de, aproxima-

damente, 150 mil TU em 2035. Desse modo, é de 55% ao ano o incremento 

médio do montante de cargas a transportar no primeiro decênio de operação da 

Proposta FC 46A.

Participação relativa dos principais produtos alocados

Se, no ano de 2025, o pequeno volume de cargas alocado é relativamente di-

versificado quanto à sua composição, nos anos de 2030 e 2035 prevê-se que o 

minério de ferro comporá a quase totalidade da pauta de transporte da Proposta 

FC 46A. Com efeito, enquanto a participação relativa do minério de ferro na de-

manda atendida salta de 16%, em 2025, para 98%, tanto em 2025 quanto em 

2035, a de todos os outros produtos alocados se reduz, concomitantemente, de 

84% para 2%.

Produção de transporte estimada

Estima-se em 10,6 milhões de toneladas quilômetros úteis (TKU) a produção 

de transporte no ano inicial de operação da presente proposta, ou seja, 2025. A 

distância média de percurso neste ano é de apenas 31,3 quilômetros, pois pra-

ticamente toda a operação ferroviária estará concentrada no primeiro subtrecho, 

que se estende da conexão com a FCA, em Janaúba, até Porteirinha.

Cinco anos depois, com a mineração de ferro já operando em pleno vapor, a 

produção de transporte alcança o montante de 3,52 bilhões de TKU, o qual irá se 

manter nessa mesma ordem de grandeza em 2035, como mostra o Gráfico 73. 

Nos anos de 2030 e 2035, a distância média de transporte se eleva para 125 

quilômetros, devido à movimentação de grandes massas de minério de ferro 

com origem em Grão Mogol e destino em Janaúba, onde se fará o intercâmbio 

dessas cargas com a Ferrovia Centro Atlântica (FCA).
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Gráfico 73 – Produções de transporte na proposta FC 46A em 2025, 2030 e 
2035, mensuradas em toneladas quilômetros úteis (TKU) e divididas por grupos 

de produtos

Os principais dados concernentes aos volumes de cargas alocados na Proposta 

FC 46A, bem como às respectivas produções de transporte, em suas totalidades 

e desdobrados em agrupamento de produtos, nos três anos aqui considerados, 

estão consolidados nas Tabelas 236 e 237 a seguir apresentadas.

Grupo de 
produtos

Toneladas úteis (TU)
Taxas de crescimento 

(% a.a.)
DMT no 
período 

(Km)2025 2030 2035
2025/ 

30
2030/ 

35
2025/ 

35

Carga geral 41.231 42.338 47.216 0,5 2,2 1,4 35,5

Granéis sólidos 
agrícolas

142.510 261.707 381.454 12,9 7,8 10,3 30,9

Minério de 
ferro

54.561 27.560.815 27.565.547 247,3 0,0 86,4 96,1

Outros granéis 
sólidos não 
agrícolas

15.413 77.549 82.812 38,1 1,3 18,3 20,8

Granéis  
íquidos

86.391 93.931 102.474 1,7 1,8 1,7 33,7

Total 340.105 28.036.339 28.179.503 141,7 0,1 55,5 94,0

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 236 – Volumes de cargas alocados na Proposta FC 46A em 2025, 2030 
e 2035, taxas anuais médias de crescimento e distância média de transporte 

(DMT), por grupo de produtos
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Produto

Toneladas quilômetros úteis (TKU) por 
ano

Taxas de crescimento 
(% a.a.)

2025 2030 2035
2025/ 

30
2030/ 

35
2025/ 

35

Carga geral 1.477.059 1.492.274 1.670.386 0,2 2,3 1,2

Granéis sóli-
dos agrícolas

4.398.183 8.076.890 11.772.562 12,9 7,8 10,3

Minério de 
ferro

1.371.134 3.504.627.953 3.504.685.072 380,3 0,0 119,2

Outros granéis 
sólidos não 
agrícolas

480.897 2.422.770 2.586.703 38,2 1,3 18,3

Granéis  
líquidos

2.913.172 3.166.976 3.458.606 1,7 1,8 1,7

Total 10.640.445 3.519.786.863 3.524.173.329 219,1 0,0 78,7

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 237 – Produções de transporte previstas na Proposta FC 46A em 2025, 
2030 e 2035 e taxas anuais médias de crescimento, por grupo de produtos

Movimentações de cargas nos terminais

Os volumes de embarque e desembarque de cargas previstos nos quatro ter-

minais ferroviários da Proposta FC 46A,  nos anos de 2025, 2030 e 2035, estão 

quantificados, em toneladas úteis (TU), nas três tabelas a seguir apresentadas.

Terminal de 
Carga

Volume 
embarcado

Volume 
desembarcado

Volume total 
movimentado

TU % TU % TU %

Janaúba 0 0 0

Porteirinha 166.214 84,4 30.659 15,6 196.873 100,0

R. dos Machados 8.430 61,7 5.237 38,3 13.667 100,0

Grão Mogol 973 40,0 1.457 60,0 2.430 100,0

Total 175.617 82,5 37.353 17,5 212.970 100,0

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 238 – Previsão de embarques e desembarques de cargas nos terminais 
da Proposta FC 46A em 2025

Terminal de 
Carga

Volume embarcado
Volume 

desembarcado
Volume total 

movimentado

TU % TU % TU %

Janaúba 0 0 0 100,0

Porteirinha 293.792 86,1 47.305 13,9 341.097 100,0

R. dos Machados 122.418 94,7 6.837 5,3 129.255 100,0

Grão Mogol 27.176.311 100,00 1.634 0,0 27.177.945 100,0

Total 27.592.521 99,8 55.776 0,2 27.648.297 100,0

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 239 – Previsão de embarques e desembarques de cargas nos terminais 
da Proposta FC 46A em 2030 



502  PEF – Plano Estratégico Ferroviário de Minas Gerais

Terminal de 
Carga

Volume embarcado
Volume 

desembarcado
Volume total 

movimentado

TU % TU % TU %

Janaúba 0 0 0

Porteirinha 413.311 88,6 53.347 11,4 466.658 100,0

R. dos Machados 122.141 94,0 7.766 6,0 129.907 100,0

Grão Mogol 27.175.739 100,0 1.946 0,0 27.177.685 100,0

Total 27.711.191 99,8 60.059 0,2 27.774.250 100,0

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 240 – Previsão de embarques e desembarques de cargas nos terminais 
da Proposta FC 46A em 2035

De início, com o transporte ferroviário praticamente todo concentrado no primei-

ro subtrecho da Proposta FC 46A, a partir de Janaúba, destaca-se o terminal pre-

visto em Porteirinha, com função essencialmente embarcadora e respondendo 

por mais de 90% das cargas manejadas no conjunto de terminais.

Nos anos de 2030 e 2035, a situação se modificará radicalmente, com o terminal 

de Grão Mogol passando a responder por cerca de 98% de todo o volume de 

cargas movimentado nos terminais da Proposta FC 46A, volume da ordem de 

quase 28 milhões de TU e compreendendo, na quase totalidade, operações de 

embarque, no caso, de minério de ferro.

Em 2035, no terminal de Porteirinha estima-se o manejo de 467 mil TU de car-

gas diversas. Prevalecem, entretanto, os embarques de soja e milho em grãos, 

que corresponderão a 73% do volume total de cargas nele movimentado no 

referido ano.

No âmbito restrito da Proposta FC 46A, o terminal de Janaúba terá função apenas 

de ponto de intercâmbio de cargas entre esta e a linha da FCA que atravessa 

longitudinalmente o Norte de Minas.

Intercâmbio com outros trechos ferroviários

As Tabelas 241 e 242 consolidam os montantes de cargas que serão intercam-

biados entre a Proposta FC 46A e a linha da FCA antes referida, no terminal de 

Janaúba, e entre a mesma proposta e a linha prevista na Proposta FC 42, no 

terminal de Porteirinha.

Ano
Sentido da 
FCA (FC 39)

Transf. da FC 46A 
para a FCA (FC 39)

Transf. da FCA 
(FC 39) para a 

FC 46A

Volume total 
movimentado

TU % TU % TU %

2025
Norte (Bahia) 87.875 49,9 88.267 50,1 176.142 100,0

Sul (M. Claros) 123.057 82,8 25.492 17,2 148,549 100,0

2030
Norte (Bahia) 27.488.552 99,6 102.524 0,4 27.591.076 100,0

Sul (M. Claros) 399.766 90,4 42.387 9,6 442.153 100,0

2035
Norte (Bahia) 27.510.113 99,6 117.342 0,4 27.627.455 100,0

Sul (M. Claros) 501.997 91,6 46.136 8,4 548.133 100,0

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 241 – Intercâmbio de cargas no terminal de Janaúba, entre a Proposta 
FC 46A e a FCA (FC 39)

O modelo de simulação aponta para um expressivo desequilíbrio de volumes nos 

intercâmbios previstos no terminal de Janaúba, devendo prevalecer, na quase 

totalidade, a transferência de cargas circulantes na Proposta FC 46A para a linha 

férrea da FCA, em detrimento dos fluxos que se movimentam ao contrário. Ade-
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mais, nos fluxos de maior densidade, direcionados à FCA, destaca-se, a partir de 

2030, a parcela que toma a direção norte, em direção à Bahia (mais precisamen-

te, em sua maior parte, com destino no ponto de conexão da FCA com a FIOL).

Ano

Transf. da FC 46A para 
FC 42

Transf. da FC 42 para 
FC 46A

Volume total 
movimentado

TU % TU % TU %

2025 76.407 68,4 35.316 31,6 111.723 100,0

2030 92.245 23,6 298.908 76,4 391.153 100,0

2035 104.334 25,5 304.834 74,5 409.168 100,0

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 242 – Intercâmbio de cargas no terminal de Porteirinha, entre a 
Proposta FC 46A e a Proposta FC 42

Os intercâmbios entre as linhas férreas objeto das propostas FC 46A e FC 42, pre-

vistos no terminal de Porteirinha, são de menor monta e também se apresentam 

desbalanceados, predominando, no ano inicial de operação, as transferências de 

cargas da primeira para a segunda. Nos anos de 2030 e 2035, entretanto, com 

a plena operação da linha da Proposta FC 46A, movimentando grandes massas 

de minério de ferro rumo à linha da FCA em Janaúba, passam a prevalecer as 

transferências de cargas da Proposta FC 42, vindas de Rio Pardo de Minas, para a 

Proposta FC 46A,  as quais se dirigem amplamente no sentido de Janaúba.

Diagramas unifilares representativos do carregamento da Propos-
ta FC 46A

Representações gráficas simplificadas dos diagramas unifilares da Proposta FC 

46A, nos anos de 2025, 2030 e 2035, são mostradas em sua Ficha Técnica (no 

Anexo C). O conteúdo digital completo dessa ferramenta analítica está disponível 

em dashboards digitais que acompanham o presente relatório.

Matrizes origem-destino dos fluxos alocados na Proposta FC 46A

Nas Tabelas 243, 244 e 245 se destacam as principais zonas de origem e des-

tino e as correspondentes intensidades de cargas, medidas em TU, referentes à 

Proposta FC 46A nos anos de 2025, 2030 e 2035, respectivamente. Avaliando-as 

em conjunto, vê-se que a ferrovia objeto desta proposta constituir-se-á, de fato, 

um ramal especializado no transporte de grandes massas de minério de ferro 

direcionadas das minas de Grão Mogol para a  linha tronco da FCA, que se en-

carregará de levá-las até a conexão com a FIOL, de onde seguirão para o novo 

porto projetado em Ilhéu, para embarque ao Exterior.

Cinco anos depois do início da operação, quando a montante de cargas é bem 

reduzido, o volume transportado na FC 46A alcança cerca de 28 milhões de TU, 

mantendo-se praticamente nesse patamar no horizonte de 2035. A partir de 

2030, Minas Gerais passa a ser o Estado de origem de 99,5% das cargas trans-

portadas, e o Exterior, o destino de 97%.

Matrizes OD mais detalhadas desta proposta, em diferentes recortes geográficos 

(unidades federativas e exterior, microrregiões homogêneas e terminais ferro-

viários de embarque/desembarque), para uma pauta de transporte de até 15 

tipos de produtos, encontram-se disponíveis em dashboards digitais que acom-

panham este relatório.
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Origem
Destino

TOTAL (TU) Participação
BA Exterior GO MG RS SP Outras UF

BA 24.907 0 165 37.322 12.563 177 166 75.301 23,2%

Exterior 0 0 0 54.194 0 0 0 54.194 16,7%

MG 3.258 65.651 13.921 33.037 9.210 22.225 43.783 191.086 58,9%

Outras UF 421 0 0 3.686 0 0 5 4.112 1,3%

TOTAL (TU) 28.586 65.651 14.086 128.240 21.774 22.402 43.954 324.692 100,0%

Participação 8,8% 20,2% 4,3% 39,5% 6,7% 6,9% 13,5% 100,0%

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 243 – Macromatriz de origem e destino dos fluxos alocados na Proposta FC 46A, em toneladas úteis (TU), no ano de 2025

Origem
Destino

TOTAL (TU) Participação
Exterior MG Outras UF

Exterior 0 59.191 0 59.191 0,2%

MG 27.311.168 119.308 435.648 27.866.124 99,4%

Outras UF 0 60.234 50.781 111.015 0,4%

TOTAL (TU) 27.311.168 238.733 486.430 28.036.331 100,0%

Participação 97,4% 0,9% 1,7% 100,0%

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 244 – Macromatriz de origem e destino dos fluxos alocados na Proposta FC 46A, em toneladas úteis (TU), no ano de 2030

Origem
Destino

TOTAL (TU) Participação
Exterior MG Outras UF

Exterior 0 67.742 0 67.742 0,2%

MG 27.284.331 136.785 566.883 27.987.999 99,3%

Outras UF 0 63.768 59.993 123.762 0,4%

TOTAL (TU) 27.284.331 268.295 626.877 28.179.503 100,0%

Participação 96,8% 1,0% 2,2% 100,0%

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 245 – Macromatriz de origem e destino dos fluxos alocados na Proposta FC 46A, em toneladas úteis (TU), no ano de 2035
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5.3.2.13 Proposta FC 46B: Grão Mogol – Janaúba – Entr. 
com FIOL

A presente proposta é uma fusão da FC 46A com parte da FC 39. Nesta última, 

mais precisamente, o subtrecho ferroviário entre Janaúba e a conexão com a 

FIOL em território baiano.

Também neste caso, o modelo de alocação de cargas assinala expressiva de-

manda de transporte a ser atendida, principalmente após o início da exploração 

das minas de ferro da microrregião de Grão Mogol, concomitantemente à entra-

da em operação do ramal ferroviário até Janaúba.

Importa ressaltar a relevância desse ramal para garantir a transferência de cerca 

de 28 milhões de toneladas úteis (TU) anuais, a partir de 2030, para a linha da 

FIOL, no sentido de Ilhéus

Gráfico 74 - Volumes de cargas alocados na proposta FC 46B em 2025, 2030 e 
2035, mensurados em toneladas úteis (TU) e divididos por grupos de produtos

Iniciando sua operação em 2025, carregando cerca de 15,75 milhões de tonela-

das úteis (TU), sobretudo carga geral, alocada quase toda ela no subtrecho entre 

a conexão com a FIOL e Janaúba (na atual linha da FCA), estima-se alcançar, em 

2030, o montante de 46,34 milhões de TU, com o acréscimo da grande massa de 

minério de ferro vinda de Grão Mogol. Essa acelerada evolução do carregamento 

da Proposta FC 46B, em seu primeiro quinquênio operacional, ocorre, portanto, à 

taxa média de 24% ao ano.

Alcançado aquele patamar, o volume de cargas praticamente nele se mantém 

no decorrer do segundo quinquênio operacional, com o incremento de cerca de 

1,43 milhão de TU em 2035, na comparação com o volume previsto em 2030. 
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Assim sendo, entre o início de operação da presente proposta e o ano de 2035, 

estima-se um crescimento médio do volume de cargas alocado da ordem de 

11,7% ao ano.

Participação relativa dos principais produtos alocados

Como dito anteriormente, prevê-se, em 2025, a predominância da carga geral 

(sobretudo manufaturados) na pauta de transporte da Proposta FC 46B, com par-

ticipação relativa de 68%. Em segunda posição encontram-se os granéis líquidos 

(principalmente combustíveis), que respondem por quase 22% do volume total 

de cargas a transportar.

Nos anos 2030 e 2035, a configuração volumétrica da pauta de transporte da 

presente proposta é radicalmente alterada, com a entrada maciça do minério de 

ferro oriundo da região de Grão Mogol. Com efeito, a participação relativa desse 

produto, que, em 2025, era de apenas 4,4%, salta para pouco mais de 60%, 

tanto em 2025 quanto em 2035. Dessa forma, as participações relativas da carga 

geral e dos granéis líquidos se reduzem, na média dos dois anos, para cerca de 

24% e 8,5%, respectivamente.

Produção de transporte estimada

Estima-se, no início da operação, uma produção de transporte de 5,73 bilhões 

de toneladas quilômetros úteis (TKU), com uma distância média de transporte 

da ordem de 364 quilômetros, com praticamente toda a operação ferroviária 

concentrada no subtrecho que se estende de Janaúba à conexão com a FIOL.

Cinco anos depois, com a mineração de ferro de Grão Mogol em plena operação, 

a produção de transporte da Proposta FC 46B salta para 20,16 bilhões de TKU em 

2030, um incremento bruto de quase 252% no período. Nesse ano intermediá-

rio, a distância média de transporte aumenta de 364 para 435 quilômetros, na 

comparação com 2025.

A produção de transporte mantém-se, em 2035, em patamar bastante próximo 

ao de cinco anos antes, ou seja, 20,65 bilhões de TKU, com leve decréscimo da 

distância média de transporte para 432 quilômetros. Assim sendo, a produção de 

transporte desta Proposta FC 46B deverá crescer em média, no decorrer de seu 

primeiro decênio operacional, cerca de 13,7% ao ano, superior à taxa média de 

aumento do volume a transportar, de 11,7% ao ano.

Gráfico 75 – Produções de transporte na proposta FC 46B em 2025, 2030 e 
2035, mensuradas em toneladas quilômetros úteis (TKU) e divididas por grupos 

de produtos

Os principais dados concernentes aos volumes de cargas alocados na Proposta 

FC 46A bem como às produções de transporte, nos três anos aqui considerados, 

encontram-se consolidados nas Tabelas 246 e 247 a seguir apresentadas.
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Grupo de 
produtos

Toneladas úteis (TU)
Taxas de crescimento 

(% a.a.)
DMT no 
período 

(Km)2025 2030 2035
2025/ 

30
2030/ 

35
2025/ 

35

Carga geral 10.705.792 11.283.931 11.625.506 1,1 0,6 0,8 370,2

Granéis sóli-
dos agrícolas

960.917 1.531.306 2.102.008 9,8 6,5 8,1 352,1

Minério de 
ferro

687.527 29.200.194 29.271.734 111,7 0,05 45,5 415,4

Outros 
granéis 

sólidos não 
agrícolas

3 525.071 553.820 1.057,3 1,1 242,0 122,4

Granéis 
líquidos

3.394.821 3.795.437 4.217.560 2,3 2,1 2,2 362,5

Total 15.749.060 46.335.938 47.770.628 24,1 0,6 11,7 410,4

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 246 – Volumes de cargas alocados na Proposta FC 46B em 2025, 2030 
e 2035, taxas anuais médias de crescimento e distância média de transporte 

(DMT), por grupo de produtos

Produto
Toneladas quilômetros úteis (TKU) por ano

Taxas de crescimento 
(% a.a.)

2025 2030 2035
2025/ 

30
2030/ 

35
2025/ 

35

Carga geral 3.965.055.148 4.179.332.806 4.301.129.154 1,1 0,6 0,8

Granéis 
sólidos 

agrícolas
335.641.145 540.093.937 744.603.068 10,0 6,6 8,3

Minério de 
ferro

199.319.409 13.979.303.922 13.978.651.604 134,0 - 0,0 53,0

Outros 
granéis 

sólidos não 
agrícolas

67 88.926.966 94.904.943 1.577,6 1,3 312,3

Granéis 
líquidos

1.228.389.695 1.376.226.643 1.531.766.865 2,3 2,2 2,2

Total 5.728.405.464 20.163.884.274 20.651.055.632 28,6 0,5 13,7

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 247 – Produções de transporte previstas na Proposta FC 46B em 2025, 
2030 e 2035 e taxas anuais médias de crescimento, por grupo de produtos

Movimentações de cargas nos terminais

Na Proposta FC 46B são previstos sete terminais de cargas. Em dois deles, Janaú-

ba e Conexão com FIOL, as operações se restringem ao intercâmbio com ferro-

vias distintas. Os embarque e desembarque de cargas nos cinco outros terminais 

estão quantificados, em TU, nas três tabelas apresentadas a seguir, referentes 

aos anos de 2025, 2030 e 2035.
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Terminal de 
Carga

Volume 
embarcado

Volume 
desembarcado

Volume total 
movimentado

TU % TU % TU %

Conexão FIOL 0 0 0

Brumado 210.740 57,0 159.220 43,0 369.960 100,0

Catiboaba 41.531 76,6 12.655 23,4 54.186 100,0

Janaúba 0 0 0

Porteirinha 166.389 84,4 30.661 15,6 197.050 100,0

R. Machados 8.431 61,7 5.237 38,3 13.668 100,0

Grão Mogol 973 40,0 1.457 60,0 2.430 100,0

Total 428.064 67,2 209.230 32,8 637.294 100,0

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 248 – Previsão de embarques e desembarques de cargas nos terminais 
da Proposta FC 46B em 2025

Terminal de 
Carga

Volume                 
embarcado

Volume 
desembarcado

Volume total 
movimentado

TU % TU % TU %

Conexão FIOL 0 0 0

Brumado 485.617 74,1 169.324 25,9 654.941 100,0

Catiboaba 984.580 98,6 14.349 1,4 998.929 100,0

Janaúba 0 0 0

Porteirinha 294.011 86,1 47.307 13,9 341.318 100,0

R. Machados 122.419 94,7 6.837 5,3 129.256 100,0

Grão Mogol 27.176.311 100,0 1.634 0,0 27.177.945 100,0

Total 29.062.938 99,2 239.451 0,8 29.302.389 100,0

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 249 – Previsão de embarques e desembarques de cargas nos terminais 
da Proposta FC 46B em 2030

Terminal de 
Carga

Volume embarcado
Volume 

desembarcado
Volume total 

movimentado

TU % TU % TU %

Conexão FIOL 0 0 0 100,0

Brumado 505.712 73,0 187.320 27,0 693.031 100,0

Catiboaba 1.000.161 98,3 17.307 1,7 1.017.468 100,0

Janaúba 0 0 0 100,0

Porteirinha 413.575 88,6 53.349 11,4 466.924 100,0

R. Machados 122.142 94,0 7.766 6,0 129.908 100,0

Grão Mogol 27.175.739 100,0 1.946 0,0 27.177.685 100,0

Total 29.217.329 99,1 267.688 0,9 29.485.017 100,0

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 250 – Previsão de embarques e desembarques de cargas nos terminais 
da Proposta FC 46B em 2035

No ano inicial, com o transporte ferroviário praticamente todo concentrado no 

subtrecho da Proposta FC 46B, que vai de Janaúba a Conexão com FIOL, desta-

cam-se os terminais de Brumado e Porteirinha, ambos com movimentos predo-

minantes de embarques de cargas (57% do volume total no primeiro e 84% no 

segundo). No terminal de Brumado devem ser movimentadas cerca de 370 mil 

TU de cargas, quase duas vezes maior que o previsto em Porteirinha, no ano de 

2025.

Em 2030 e em 2035, com o terminal de Grão Mogol em plena operação, ele 

passa a responder por pouco mais de 90% do volume total de cargas manejadas 

nos terminais previstos na Proposta FC 46B. Esse volume monta, nos dois anos, 

mais de 29 milhões de TU de cargas, com predominância quase absoluta das 

operações de embarque, notadamente de minério de ferro.

Em posições secundárias, nesses dois anos, além dos terminais de Brumado e 

Porteirinha, sobressai o terminal de Catiboaba (BA), que suplanta os dois primei-
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ros na movimentação volumétrica de cargas, oscilando em torno de um milhão 

de TU por ano e embarcando, principalmente, minério de ferro. 

Intercâmbio com outros trechos ferroviários

Nas Tabelas 251 e 252 estão consolidados os montantes de cargas intercam-

biados entre a linha férrea objeto da Proposta FC 46B e as linhas com esta co-

nectadas nos terminais de Porteirinha, Janaúba e Conexão com FIOL, em 2025, 

2030 e 2035

Ano
Transf. da FC 42 para 

FC 46B
Transf. da FC 46B 

para FC 42
Volume total 

movimentado

TU % TU % TU %

2025 35.316 37,3 59.288 62,7 94.604 100,0

2030 300.166 80,8 71.141 19,2 371.307 100,0

2035 306.084 79,5 78.923 20,5 385.007 100,0

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 251 – Intercâmbio de cargas no terminal de Porteirinha, entre a 
Proposta FC 46B e a Proposta FC 42

Ano
Transf. da FC 46B 

para FCA
Transf. da FCA para 

FC 46B
Volume total 

movimentado
TU % TU % TU %

2025 10.647.780 69,5 4.663.580 30,5 15.311.360 100,0

2030 11.948.493 68,6 5.460.983 31,4 17.409.476 100,0

2035 12.651.016 67,4 6.126.473 32,6 18.777.489 100,0

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 252 – Intercâmbio de cargas no terminal de Janaúba, entre a Proposta 
FC 46B e a FCA (sentido Montes Claros)

No terminal de Porteirinha, os intercâmbios entre as linhas férreas das propos-

tas FC 46B e FC 42 (Porteirinha/Salinas/Jequitinhonha) são de pequena mon-

ta e fortemente desequilibrados, predominando, no ano inicial de operação, as 

transferências de cargas da primeira para a segunda. Nos anos de 2030 e 2035, 

entretanto, a partir da plena operação do subtrecho de Grão Mogol a Janaúba, 

passando por Porteirinha, com enormes volumes de minério de ferro, tornam-se 

francamente majoritárias as transferências de cargas vindas de Rio Pardo de 

Minas para a Proposta FC 46B (cerca de 80%),  em direção a Janaúba.

O terminal de Janaúba opera como ponto de conexão entre a linha objeto da 

Proposta FC 46B e o restante da linha da FCA, que se estende de Janaúba até 

Corinto. O intercâmbio de cargas ali previsto é bastante expressivo, variando de 

pouco mais de 15 milhões de TU, em 2025, a aproximadamente 18 milhões de 

TU em 2035. Tanto nesses dois anos quanto em 2030, predominam os fluxos que 

seguem da Proposta FC 46B em direção a Corinto, os quais correspondem a cerca 

de dois terços do volume total de carga intercambiado em Janaúba. 

Ano
Sentido da 

FIOL

Transf. da FC 46B 
para FIOL

Transf. da FIOL 
para FC 46B

Volume total 
movimentado

TU % TU % TU %

2025
Oeste (Caetité) 24.410 6,8 333.975 93,2 358.385 100,0

Leste (Ilhéus) 744.905 58,6 527.096 41,4 1.272.001 100,0

2030
Oeste (Caetité) 24.218 4,8 476.596 95,2 500.814 100,0

Leste (Ilhéus) 29.692.845 98,0 611.439 2,0 30.304.284 100,0

2035
Oeste (Caetité) 28.878 5,1 533.703 94,9 562.581 100,0

Leste (Ilhéus) 30.160.650 97,8 680.594 2,2 30.841.244 100,0

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 253 – Intercâmbio de cargas no terminal da Conexão FIOL, entre a 
Proposta FC 46B e a Ferrovia de Integração Oeste-Leste (FIOL)
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No terminal de conexão com a linha da FIOL, localizado a 26,5 quilômetros de 

Brumado (BA), predominam maciçamente os fluxos de cargas que, originários 

da Proposta FC 46B, seguem em direção a Ilhéus (no sentido leste). Em 2035, 

eles somam cerca de 30 milhões de TU, dos quais 93% são cargas de minério 

de ferro. Enquanto isso, os fluxos que tomam a direção oeste na linha da FIOL 

são muito pouco expressivos. As transferências da FIOL para a linha da proposta 

em análise são pequenas (cerca de 1,2 milhão de TU em 2035), com ligeira 

vantagem para os fluxos vindos do tramo leste (56%), em contraposição aos 

originários do oeste (44%).

Diagramas unifilares representativos do carregamento da Propos-
ta FC 46B

Representações simplificadas dos diagramas unifilares da Proposta FC 46B – nos 

anos de 2025, 2030 e 2035 – são mostradas na respectiva Ficha Técnica (no Ane-

xo C). O conteúdo digital completo  dessa ferramenta analítica está disponível 

em dashboards digitais que acompanham o presente relatório..

Matrizes origem-destino dos fluxos alocados na Proposta FC 46B

Nas Tabelas 254, 255 e 256 são apresentadas as principais zonas de origem e 

destino e as correspondentes intensidades de cargas entre elas, medidas em TU, 

referentes aos anos de 2025, 2030 e 2035, respectivamente.

Avaliando as três matrizes OD em conjunto, conclui-se que, principalmente a 

partir de 2030, a linha férrea objeto desta proposta constituir-se-á, de fato, um 

corredor especializado no transporte de grandes massas de minério de ferro, 

originárias do Norte de Minas e direcionadas ao porto de Ilhéus, por meio de sua 

conexão com o corredor da FIOL, que segue na direção do referido porto.

No ano inicial de operação, com previsão de transporte de quase 16 milhões de 

TU de cargas e predomínio dos fluxos de carga geral (pouco mais de dois terços), 

a Bahia responde pela origem de 43% do montante de cargas movimentado. 

Em posição secundária encontra-se o Estado de São Paulo, para onde se dirigem 

cerca de 16% desse mesmo montante de cargas. Com participações relativas 

menores, ainda se destacam, como Estados de origem, Pernambuco e Minas 

Gerais, a primeira de 9%, e a segunda de 7%.

Nesse mesmo ano, para São Paulo se direcionam cerca de um terço do volume 

de cargas transportado na Proposta FC 46B, enquanto para a Bahia se dirige 

pouco mais de um quinto dele. Em terceira posição aparece o Rio Grande do Sul, 

destino de 13%, e, na quarta, Minas Gerais, onde permanecem cerca de 7% do 

mesmo volume de cargas.

Cinco anos depois do início da operação, o volume transportado na FC 46B atinge 

o expressivo patamar de 46,3 milhões de TU, com a entrada destacada do miné-

rio de ferro na pauta de transporte, ocorrendo, então, radical mudança na confi-

guração espacial dos fluxos de cargas. Minas Gerais se torna a origem de 63% 

da massa transportada, seguida, de longe, pela Bahia, com participação relativa 

de 18,5% e, mais distante ainda, por São Paulo, de onde vêm cerca de 6% do 

mesmo volume de transporte. As participações relativas desses três, enquanto 

Estados de origem, praticamente não se alteram em 2035.

Enquanto isto, o Exterior passa a ser a principal zona de destino das cargas movi-

mentadas na Proposta FC 45B, para onde se direcionam cerca de 63% do volume 

total, tanto em 2030 quanto em 2035. São Paulo posiciona-se em segundo lugar, 

mas sua participação relativa é de apenas 12,5%, na média desses dois anos. 

Com participações ainda menores, sobressaem também, como zonas de destino, 

a Bahia e o Rio Grande do Sul (cerca de 8% e 5%, respectivamente). 

As matrizes OD da Proposta FC 45B, inclusive com recortes geográficos mais de-

talhados, englobando uma pauta de transporte de até 15 tipos de produtos, en-

contram-se disponíveis em dashboards digitais que acompanham este relatório.
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Origem
Destino

TOTAL (TU) Participação
BA Exterior MG PR RS SC SP Outras UF

BA 138.846 41.354 750.597 597.940 1.031.905 644.900 3.132.538 365.446 6.703.525 42,6%

Exterior 89.295 0 276.655 0 0 0 0 153 366.103 2,3%

MG 287.374 552.448 33.458 6.561 9.388 1.985 24.326 147.522 1.063.062 6,8%

PE 0 0 2.051 178.932 365.368 82.027 693.752 32.656 1.354.785 8,6%

SP 2.101.056 0 41 0 0 0 0 462.890 2.563.988 16,3%

Outras UF 798.012 11 52.175 217.700 702.587 201.881 1.137.473 587.758 3.697.597 23,5%

TOTAL (TU) 3.414.583 593.812 1.114.977 1.001.134 2.109.247 930.792 4.988.089 1.596.425 15.749.060 100,0%

Participação 21,7% 3,8% 7,1% 6,4% 13,4% 5,9% 31,7% 10,1% 100,0%

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 254 – Macromatriz de origem e destino dos fluxos alocados na Proposta FC 46B, em toneladas úteis (TU), no ano de 2025

Origem
Destino

TOTAL (TU) Participação
BA Exterior MG PR RS SC SP Outras UF

BA 173.828 824.343 1.030.416 653.751 1.077.591 669.183 3.689.712 431.286 8.550.112 18,5%

Exterior 93.160 0 330.351 0 0 0 0 241 423.753 0,9%

MG 263.727 28.312.610 121.281 27.260 37.130 22.847 130.654 304.920 29.220.429 63,1%

PE 0 0 1.993 195.069 388.053 86.337 731.331 34.849 1.437.632 3,1%

SP 2.268.835 0 46 0 0 0 0 485.731 2.754.612 5,9%

Outras UF 882.170 9 72.607 233.275 736.150 207.989 1.197.064 620.136 3.949.400 8,5%

TOTAL (TU) 3.681.721 29.136.962 1.556.694 1.109.356 2.238.925 986.356 5.748.761 1.877.164 46.335.938 100,0%

Participação 7,9% 62,9% 3,4% 2,4% 4,8% 2,1% 12,4% 4,1% 100,0%

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 255 – Macromatriz de origem e destino dos fluxos alocados na Proposta FC 46B, em toneladas úteis (TU), no ano de 2030 
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Origem
Destino

TOTAL (TU) Participação
BA Exterior MG PR RS SC SP Outras UF

BA 178.798 821.472 1.086.845 691.987 1.095.753 677.244 3.992.500 463.563 9.008.163 18,9%

Exterior 105.971 0 384.886 0 0 0 0 474 491.331 1,0%

MG 298.282 28.713.787 138.916 38.658 51.180 32.057 166.297 384.179 29.823.357 62,4%

PE 0 0 1.973 207.291 399.632 88.577 755.722 36.470 1.489.664 3,1%

SP 2.380.634 0 50 0 0 0 0 489.894 2.870.578 6,0%

Outras UF 936.277 9 77.307 244.073 746.397 209.100 1.236.837 637.535 4.087.535 8,6%

TOTAL (TU) 3.899.963 29.535.268 1.689.977 1.182.009 2.292.962 1.006.977 6.151.355 2.012.115 47.770.628 100,0%

Participação 8,2% 61,8% 3,5% 2,5% 4,8% 2,1% 12,9% 4,2% 100,0%

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 256 – Macromatriz de origem e destino dos fluxos alocados na Proposta FC 46B, em toneladas úteis (TU), no ano de 2035
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5.3.2.14 Proposta FC 47A: Capitão Eduardo – Pedreira do 
Rio das Velhas   

A presente proposta visa a duplicação do segmento ferroviário localizado na 

região metropolitana de Belo Horizonte, entre Capitão Eduardo (município de 

Santa Luzia) e Pedreira do Rio das Velhas (município de Sabará), com a constru-

ção de uma segunda linha paralela à existente. Essa iniciativa visa eliminar grave 

gargalo operacional que provoca grande fila de trens que aguardam seu ingresso 

na EFVM e, com isso,  impedem que outros sigam na direção de Belo Horizonte, a 

partir da estação de Pedreira. Os montantes de cargas alocados nesse segmento 

da rede de simulação correspondem ao volume total que, no futuro, se repartirá 

entre as duas linhas paralelas, segundo a direção a ser tomada.

Gráfico 76 – Volumes de cargas alocados na proposta FC 47A em 2025, 2030 e 
2035, mensurados em toneladas úteis (TU) e divididos por grupos de produtos

Em 2025, estima-se a passagem de 5,6 milhões de toneladas úteis (TU) pelo 

segmento em tela. Cinco anos depois, aumentando a taxa média de 3,2% ao 

ano, o montante de cargas em circulação alcança o patamar de 6,5 milhões de 

TU. Em  2035, chega a 7,5 milhões de TU. Portanto, ao longo dos dez primeiros 

anos da operação, o volume de cargas alocado crescerá, em média, 3% ao ano.

Participação relativa dos principais produtos alocados

Nos três anos aqui considerados, os agrupamentos de produtos com maior repre-

sentatividade na pauta de transporte da Proposta FC 47A são o minério de ferro 

e os granéis sólidos agrícolas, que perfazem, em conjunto, cerca de 80% de todo 

o volume de cargas carregado.

A participação relativa de 62% do minério de ferro no carregamento total do 

primeiro ano de operação do segmento duplicado deve se reduzir para 51% em 

2035. Enquanto isso, os granéis sólidos agrícolas terão sua participação aumen-

tada de 17% para 30%, entre 2025 e 2035, devido ao acréscimo de transporte 

dos grãos exportáveis (soja e milho), oriundos do norte e noroeste mineiros, cujo 

volume deverá mais que dobrar no período.

Produção de transporte estimada

Estima-se da ordem de 54,5 milhões de toneladas quilômetros úteis (TKU) a pro-

dução de transporte da Proposta FC 47A no ano inicial de operação do segmento 

duplicado. Cinco anos depois, em 2030, essa produção chegará ao montante de 

63,5 milhões de TKU. Em 2035, décimo ano da operação, a produção de trans-

porte estimada deverá ser de 73 milhões de TU.
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Gráfico 77 – Produções de transporte na proposta FC 47A em 2025, 2030 e 
2035, mensuradas em toneladas quilômetros úteis (TKU) e divididas por grupos 

de produtos

Considerando que a distância média de transporte (9,7 quilômetros) mantém-se 

constante no período, o crescimento da produção de transporte no segmento em 

tela deve-se apenas ao aumento dos carregamentos entre os três anos conside-

rados. Portanto, a taxa média anual de crescimento da produção de transporte é 

a mesma do volume de cargas carregadas.

Os dados mais relevantes para a caracterização dos carregamentos e das produ-

ções de transporte na Proposta FC 47A, nos três anos com alocação de cargas, 

estão reunidos nas Tabelas 257 e 258, respectivamente.

Grupo de 
produtos

Toneladas úteis (TU)
Taxas de crescimento 

(% a.a.)
DMT no 
período 

(Km)2025 2030 2035
2025/ 

30
2030/ 

35
2025/ 

35

Carga geral 141.289 151.325 155.802 1,4 0,6 1,0 9,6

Granéis sóli-
dos agrícolas

941.562 1.589.837 2.236.660 11,0 7,1 9,0 10,0

Minério de 
ferro

3.467.895 3.639.005 3.852.833 1,0 1,1 1,1 9,5

Outros granéis 
sólidos não 
agrícolas

585.260 646.868 711.004 2,0 1,9 2,0 9,9

Granéis 
líquidos

460.357 517.956 570.372 2,4 1,9 2,2 10,0

Total 5.596.362 6.544.991 7.526.671 3,2 2,8 3,0 9,6

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 257 – Volumes de cargas alocados na Proposta FC 47A em 2025, 2030 
e 2035, taxas anuais médias de crescimento e distância média de transporte 

(DMT), por grupo de produtos
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Produto

Toneladas quilômetros úteis (TKU) 
por ano

Taxas de crescimento 
(% a.a.)

2025 2030 2035
2025/ 

30
2030/ 

35
2025/ 

35

Carga geral 1.357.850 1.454.253 1.496.348 1,4 0,6 1,0

Granéis sólidos 
agrícolas

9.410.955 15.890.499 22.355.538 11,0 7,1 9,0

Minério de ferro 33.344.123 34.496.928 36.438.301 0,7 1,1 0,9

Outros granéis 
sólidos não 
agrícolas

5.836.771 6.447.825 7.039.260 2,0 1,8 1,9

Granéis líquidos 4.601.260 5.176.965 5.700.861 2,4 1,9 2,2

Total 54.550.960 63.466.470 73.030.308 3,1 2,8 3,0

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 258 – Produções de transporte previstas na Proposta FC 47A em 2025, 
2030 e 2035 e taxas anuais médias de crescimento, por grupo de produtos

Movimentações de cargas nos terminais

São dois os terminais de cargas previstos na presente proposta, localizados nos 

pontos extremos do segmento ferroviário a ser duplicado – Capitão Eduardo e 

Pedreira do Rio das Velhas. Os volumes de cargas de embarque e desembarque 

previstos nesses terminais, nos anos de 2025, 2030 e 2035, estão quantificados 

em toneladas úteis (TU) nas tabelas seguintes.

Terminal de Carga
Volume 

embarcado
Volume 

desembarcado
Volume total 

movimentado

TU % TU % TU %

Cap. Eduardo 3.052.610 100,0 0 3.052.610 100,0

Pedreira do R.V. 0 144.731 100,0 144.731 100,0

Total 3.052.610 95,5 144.731 4,5 3.197.341 100,0

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 259 – Previsão de embarques e desembarques de cargas nos terminais 
da Proposta FC 47A em 2025 

Terminal de Carga
Volume embarcado

Volume 
desembarcado

Volume total 
movimentado

TU % TU % TU %

Cap. Eduardo 3.057.340 100,0 0 3.057.340 100,0

Pedreira do R.V. 0 177.871 100,0 177.871 100,0

Total 3.057.340 94,5 177.871 5,5 3.235.211 100,0

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 260 – Previsão de embarques e desembarques de cargas nos terminais 
da Proposta FC 47A em 2030

Terminal de 
Carga

Volume 
embarcado

Volume 
desembarcado

Volume total 
movimentado

TU % TU % TU %

Cap. Eduardo 3.216.386 100,0 0 3.216.386 100,0

Pedreira do R.V. 0 190.810 100,0 190.810 100,0

Total 3.216.386 94,4 190.810 5,6 3.407.196 100,0

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 261 – Previsão de embarques e desembarques de cargas nos terminais 
da Proposta FC 47A em 2035
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No quesito volume movimentado, o terminal de Capitão Eduardo se diferencia 

sobremaneira do terminal de Pedreira, com o primeiro movimentando, em mé-

dia, quase 20 vezes mais cargas que o segundo.

Em Capitão Eduardo são previstas apenas operações de embarque, notadamente 

de minério de ferro. No terminal de Pedreira, somente pequenas operações de 

desembarque de granéis sólidos não agrícolas.

Intercâmbio com outras ferrovias

As Tabelas 262 e 263 consolidam os montantes de cargas previstos nos inter-

câmbios entre o segmento a duplicar, objeto da Proposta FC 47A, e a linha da 

FCA, em Capitão Eduardo, bem como entre o mesmo e as linhas da FCA e EFVM, 

em Pedreira do Rio das Velhas, respectivamente, nos anos de 2025, 2030 e 

2035.

Ano

Transf. da FCA para 
FC 47A

Transf. da FC 47A 
para FCA

Volume total 
movimentado

TU % TU % TU %

2025 1.685.032 70,1 717.729 29,9 2.402.761 100,0

2030 2.437.072 74,1 852.599 25,9 3.289.671 100,0

2035 3.141.475 76,9 945.678 23,1 4.087.153 100,0

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 262 – Intercâmbio de cargas no terminal de Capitão Eduardo, entre a 
FCA e a Proposta FC 47A

Ano
Ferrovia 

conectada

Transf. da FC 47A 
para ...

Transf. para FC 
47A

Volume total movi-
mentado

TU % TU % TU %

2025
FCA (p/ BH) 1.386.088 65,8 718.956 34,2 2.105.044 100,0

EFVM (p/ ES) 3.213.433 95,8 139.764 4,2 3.353.197 100,0

2030
FCA (p/ BH) 2.049.704 70,6 854.005 29,4 2.903.709 100,0

EFVM (p/ ES) 3.470.979 94,0 221.559 6,0 3.692.538 100,0

2035
FCA (p/ BH) 2.703.624 74,1 947.251 25,9 3.650.875 100,0

EFVM (p/ ES) 3.273.907 94,3 196.575 5,7 3.470.482 100,0

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 263 – Intercâmbio de cargas no terminal de Pedreira do Rio das Velhas 
entre a Proposta FC 47A e as ferrovias EFVM e FCA

Em Capitão Eduardo são amplamente majoritários os fluxos de cargas que, vin-

dos da “linha do Sertão” da FCA, adentram o segmento a duplicar para, em 

seguida, tomar a direção de Belo Horizonte ou da EFVM. Estes, compostos prin-

cipalmente de soja e milho em grãos, além de outros minerais, respondem, em 

média, por cerca de três quartos do volume total de cargas intercambiadas no 

referido terminal.  

No terminal de Pedreira do Rio das Velhas predominam as transferências de 

cargas do segmento a duplicar (objeto da Proposta FC 47A) para as linhas da 

EFVM e da FCA, a primeira na direção de Vitória (51%) e a segunda rumo a Belo 

Horizonte (32%). Na direção contrária desse intercâmbio, as cargas vindas da 

FCA correspondem a 13,5%, enquanto aquelas oriundas da EFVM são apenas 

3,5% do volume total de cargas intercambiadas no dito terminal.
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Diagramas unifilares representativos do carregamento da Proposta FC 47A

Apresentações gráficas simplificadas dos diagramas unifilares anuais da Proposta FC 47A  podem ser visualizadas na respectiva 

Ficha Técnica (no Anexo C). O conteúdo digital completo dessa ferramenta analítica está disponível em dashboards digitais 

que acompanham o presente relatório.

Matrizes origem-destino dos fluxos alocados na Proposta FC 47A

As origens, destinos e intensidades volumétricas dos fluxos de cargas da Proposta FC 47A, nos anos de 2025, 2030 e 2035, 

são apresentados, respectivamente, nas Tabelas 264, 265 e 266. Os volumes de cargas alocados se dividirão após a duplica-

ção do segmento ferroviário entre as duas linhas paralelas, uma parte deles tomando a direção de Belo Horizonte, e a outra 

seguindo rumo a Vitória, pela EFVM.

Cerca de 85% do volume total alocado nesta proposta, em qualquer um dos três anos, têm origem em Minas Gerais. Em se-

gunda posição, têm-se como zonas de origem os Estados de São Paulo e Bahia, mas com volumes bem inferiores, da ordem 

de 4% do total, cada um.   

Quanto aos destinos dos fluxos que circulam na proposta em tela, destaca-se, de pronto, o Espírito Santo, para onde se di-

recionam 45% da tonelagem total em 2025; estima-se, porém, que sua participação se reduzirá para 42% em 2030 e para 

36% em 2035. De toda forma, o Espírito Santo é a principal zona de destino dos referidos fluxos em qualquer um dos três 

anos considerados. Em segunda posição, Minas Gerais é o destino de 19% do volume de cargas, tanto em 2025 quanto em 

2030; em 2035, Minas Gerais, recepcionando cerca de 18%, cede sua posição a São Paulo, destino que, partindo de 13% em 

2025, deve chegar a 19% em 2035. A Bahia, no mesmo período, tem, como destino, participação de 8% no volume total 

transportado na proposta em tela.

As matrizes OD detalhadas da proposta FC 47A, desagregadas em diferentes recortes espaciais (unidades federativas e ex-

terior, microrregiões homogêneas e terminais ferroviários de embarque/desembarque) e compreendendo até 15 tipos de 

produtos, encontram-se disponíveis em dashboards digitais que acompanham este relatório.
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Origem
Destino

TOTAL (TU) Participação
BA ES Exterior MG RS SP Outras UF

BA 0 0 0 162.263 71.880 484 1.136 235.764 4,3%

Exterior 0 0 0 34.447 0 0 4 34.451 0,6%

MG 86.609 2.467.254 195.660 703.304 59.382 728.855 438.097 4.679.162 85,2%

SP 198.277 0 0 357 0 0 5.718 204.352 3,7%

Outras UF 163.131 0 0 164.376 0 1 8.076 335.585 6,1%

TOTAL (TU) 448.017 2.467.254 195.660 1.064.747 131.263 729.340 453.031 5.489.312 100,0%

Participação 8,2% 44,9% 3,6% 19,4% 2,4% 13,3% 8,3% 100,0%

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 264 – Macromatriz de origem e destino dos fluxos alocados na Proposta FC 47A, em toneladas úteis (TU), no ano de 2025

Origem
Destino

TOTAL (TU) Participação
BA ES Exterior MG SP Outras UF

BA 0 0 0 212.266 926 4.221 217.413 3,6%

Exterior 0 0 0 43.304 0 67 43.371 0,7%

MG 71.480 2.498.557 427.735 651.508 1.044.844 375.696 5.069.820 85,1%

SP 228.781 0 0 486 0 6.413 235.679 4,0%

Outras UF 180.009 0 0 202.251 2 9.022 391.284 6,6%

TOTAL (TU) 480.269 2.498.557 427.735 1.109.816 1.045.771 395.419 5.957.568 100,0%

Participação 8,1% 41,9% 7,2% 18,6% 17,6% 6,6% 100,0%

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 265 – Macromatriz de origem e destino dos fluxos alocados na Proposta FC 47A, em toneladas úteis (TU), no ano de 2030
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Origem
Destino

TOTAL (TU) Participação
BA ES Exterior MG SP Outras UF

BA 0 0 0 226.541 1.399 79.008 306.949 4,2%

Exterior 0 0 0 56.162 0 1.490 57.652 0,8%

MG 96.660 2.633.686 661.443 813.443 1.401.849 727.403 6.334.483 85,9%

SP 258.010 0 0 624 0 7.044 265.679 3,6%

Outras UF 192.478 0 0 208.164 2 9.897 410.542 5,6%

TOTAL (TU) 547.148 2.633.686 661.443 1.304.935 1.403.250 824.842 7.375.304 100,0%

Participação 7,4% 35,7% 9,0% 17,7% 19,0% 11,2% 100,0%

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 266 – Macromatriz de origem e destino dos fluxos alocados na Proposta FC 47A, em toneladas úteis (TU), no ano de 2035
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5.3.2.15 Proposta FC 48A: Extensão da Ferrovia do Aço 
(até Belo Horizonte, no Cenário 1)

A simulação do carregamento da presente proposta ocorre no Cenário 1, ou 

seja, numa abordagem estanque da mesma na rede de simulação, indepen-

dentemente de intervenções outras previstas nos cenários 2 e 3 do PEF Minas 

(inclusive o Ferroanel da RMBH). Foram carregados os volumes de cargas, des-

dobrados em agrupamentos de produtos, nos anos de 2025, 2030 e 2035, sendo 

o primeiro o de início da operação da Proposta FC 48A, em bitola larga.

Gráfico 78 – Produções de transporte na proposta FC 48A em 2025, 2030 e 
2035, mensuradas em toneladas quilômetros úteis (TKU) e divididas por grupos 

de produtos

O volume de cargas alocado no ano de 2025 é de aproximadamente 2 milhões 

de toneladas úteis (TU). Em 2030, ele deve chegar a 2,62 milhões de TU, cres-

cendo, portanto, à taxa média de 6% ao ano no primeiro quinquênio operacional, 

um incremento bruto de 33,6% no período. No ano de 2035 são alocados cerca 

de 3,27 milhões de TU, um acréscimo de 25% em relação ao ano intermediário. 

Portanto, no primeiro decênio operacional, o volume de cargas carregado na 

proposta em tela deve aumentar cerca de 5,3% ao ano, em média, puxado, so-

bretudo, pelo expressivo crescimento das cargas de granéis sólidos agrícolas de 

cerca de 9,5% no mesmo período.

Participação relativa dos principais produtos alocados

Nos três anos aqui considerados, os grupos de produtos com maior representa-

tividade na pauta de transporte da Proposta FC 48A são os granéis sólidos agrí-

colas e outros granéis sólidos não agrícolas, que, juntos, respondem pela quase 

totalidade do volume total alocado.

Contudo, espera-se uma inversão nas participações relativas desses dois agrupa-

mentos, tomados de per si. Se, em 2025, os granéis sólidos agrícolas represen-

tam cerca de 40% da referida pauta, dez anos depois eles devem representar 

quase 60% da mesma. Movimento oposto se verifica no caso dos outros granéis 

sólidos não agrícolas, cuja participação relativa deve cair de aproximadamente 

60% para cerca de 40%, no mesmo período.

Em todos os três anos, os granéis sólidos agrícolas compreendem basicamente 

milho e soja em grãos, sempre com relativa predominância desta última. En-

quanto isso, o agrupamento outros granéis sólidos não agrícolas é, no presente 

caso, composto, em sua quase totalidade, por outros minerais. 

Produção de transporte estimada

Estima-se em 70,2 milhões de toneladas quilômetros úteis (TKU) a produção 

total de transporte na Proposta FC 48A no ano inicial de sua operação. Cinco anos 
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depois, a produção de transporte atingirá o montante de 93,7 milhões  de TKU, 

chegando a 117,1  milhões de TKU em 2035, como mostra o Gráfico 79.

Gráfico 79 – Produções de transporte na proposta FC 48A em 2025, 2030 e 
2035, mensuradas em toneladas quilômetros úteis (TKU) e divididas por grupos 

de produtos

Tendo em vista, pela característica físico-operacional desta proposta, ser cons-

tante a distância média de transporte (35,8 quilômetros), nos três anos conside-

rados, o crescimento de sua produção de transporte deve-se exclusivamente ao 

aumento dos volumes de cargas nela transportados.

Por igual motivo, as participações relativas dos agrupamentos de produtos na 

produção total de transporte são idênticas às verificadas no caso do volume total 

carregado, em cada ano considerado.  

Os dados relevantes acerca dos volumes anuais alocados e das correspondentes 

produções de transporte na Proposta FC 48A, em números totais e desagregados 

por grupos de produtos, estão consolidados nas Tabelas 267 e 268.

Grupo de 
produtos

Toneladas úteis (TU)
Taxas de crescimento 

(% a.a.) DMT no 
período 

(Km)2025 2030 2035
2025/ 

30
2030/ 

35
2025/ 

35

Carga geral 7.070 7.941 8.497 2,4 1,4 1,9 35,8

Granéis sólidos 
agrícolas

790.579 1.366.679 1.942.549 11,6 7,3 9,4 35,8

Minério de 
ferro

0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0

Outros granéis 
sólidos não 
agrícolas

1.161.308 1.242.113 1.318.696 1,4 1,2 1,3 35,8

Granéis líquidos 1.130 1.139 1.184 0,2 0,8 0,5 35,8

Total 1.960.088 2.617.872 3.270.926 6,0 4,6 5,3 35,8

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 267 – Volumes de cargas alocados na Proposta FC 48A em 2025, 2030 
e 2035, taxas anuais médias de crescimento e distância média de transporte 

(DMT), por grupo de produtos
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Produto

Toneladas quilômetros úteis (TKU) 
por ano

Taxas de crescimento 
(% a.a.)

2025 2030 2035
2025/ 

30
2030/ 

35
2025/ 

35

Carga geral 253.113 284.302 304.210 2,4 1,4 1,9

Granéis sóli-
dos agrícolas

28.302.745 48.927.102 69.543.240 11,6 7,3 9,4

Minério de 
ferro

0 0 0 0,0 0,0 0,0

Outros granéis 
sólidos não 
agrícolas

41.574.838 44.467.637 47.209.309 1,4 1,2 1,3

Granéis 
líquidos

40.460 40.770 42.393 0,2 0,8 0,5

Total 70.171.156 93.719.811 117.099.152 6,0 4,6 5,3

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 268 – Produções de transporte previstas na Proposta FC 48A em 2025, 
2030 e 2035 e taxas anuais médias de crescimento, por grupo de produtos

Movimentações de cargas nos terminais

São previstos dois terminais de cargas no trecho ferroviário objeto da Proposta 

FC 48A, um em cada extremidade. O terminal de Otávio Dapieve, já existente, 

situa-se na extremidade norte da atual Ferrovia do Aço, próximo à divisão dos 

municípios de Rio Acima e Itabirito. Outro terminal é previsto junto ao entronca-

mento com a linha da FCA,  no bairro de Caetano Furquim, zona leste do muni-

cípio de Belo Horizonte.

No âmbito da Proposta FC 48A, no terminal de Otávio Dapieve, ocorrerão apenas 

os intercâmbios de cargas desta com o trecho atual da Ferrovia do Aço (MRS), 

enquanto no terminal de Caetano Furquim, além do intercâmbio de cargas com 

a linha da FCA, são também previstas operações de embarque e desembarque. 

Os volumes de cargas estimados nessas operações, nos anos de 2025, 2030 e 

2035, são apresentados nas tabelas seguintes.

Terminal de 
Carga

Volume embarcado
Volume 

desembarcado
Volume total 

movimentado

TU % TU % TU %

Caetano Furquim 491.433 89,7 56.500 10,3 547.933 100,0

Otávio Dapieve 0 0 0

Total 491.433 89,7 56.500 10,3 547.933 100,0

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 269 – Previsão de embarques e desembarques de cargas nos terminais 
da Proposta FC 48A em 2025

Terminal de Carga
Volume 

embarcado
Volume 

desembarcado
Volume total 

movimentado

TU % TU % TU %

Caetano Furquim 521.830 89,5 61.084 10,5 582.914 100,0

Otávio Dapieve 0 0 0

Total 521.830 89,5 61.084 10,5 582.914 100,0

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 270 – Previsão de embarques e desembarques de cargas nos terminais 
da Proposta FC 48A em 2030
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Terminal de 
Carga

Volume embarcado
Volume 

desembarcado
Volume total 

movimentado

TU % TU % TU %

Caetano Furquim 550.913 88,9 69.017 11,1 619.930 100,0

Otávio Dapieve 0 0 0

Total 550.913 88,9 69.017 11,1 619.930 100,0

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 271 – Previsão de embarques e desembarques de cargas nos terminais 
da Proposta FC 48A em 2035

Predominarão no terminal de Caetano Furquim as operações de embarque de 

cargas, que devem responder por, aproximadamente, 90% do volume total nele 

movimentado, em qualquer dos três anos aqui considerados.

Intercâmbio com outras ferrovias

As Tabelas 272 e 273 consolidam os volumes esperados de cargas intercambia-

das entre distintas ferrovias nos  dois terminais da Proposta FC 48A, nos anos de 

2025, 2030 e 2035.

Ano

Transf. da MRS para 
FC 48A

Transf. da FC 48A para 
MRS

Volume total movimen-
tado

TU % TU % TU %

2025 199.092 10,2 1.760.996 89,8 1.960.088 100,0

2030 215.429 8,2 2.402.443 91,8 2.617.872 100,0

2035 236.093 7,2 3.034.833 92,8 3.270.926 100,0

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 272 – Intercâmbio de cargas no terminal de Otávio Dapieve entre a 
Ferrovia do Aço (MRS) e a Proposta FC 48A

Em Otávio Dapieve são amplamente majoritários e crescentes os fluxos de car-

gas que deixam o trecho objeto da Proposta FC 48A e adentram a linha atual 

da Ferrovia do Aço (em torno de 90%, em qualquer dos três anos), tomando a 

direção sul.

No terminal de Caetano Furquim, o predomínio, quase total (92%), é  dos fluxos 

originários da FCA que se dirigem à Proposta FC 48A e, dentre estes, a quase 

totalidade vem do lado de Pedreira do Rio das Velhas (município de Sabará). No 

sentido oposto, os fluxos destinados à FCA (8% do total) seguem, majoritaria-

mente, na direção de Pedreira (83%), e apenas 17% tomam a direção do Horto 

(município de Belo Horizonte). 

Ano Sentido da FCA

Transf. da FC 48A 
para FCA

Transf. da FCA 
para FC 48A

Volume total 
movimentado

TU % TU % TU %

2025
Leste (Pedreira) 118.533 8,6 1.262.461 91,4 1.380.994 100,0

Oeste (Horto) 24.059 77,2 7.102 22,8 31.161 100,0

2030
Leste (Pedreira) 129.731 6,5 1.871.433 93,5 2.001.164 100,0

Oeste (Horto) 24.614 72,8 9.181 27,2 33.795 100,0

2035
Leste (Pedreira) 141.344 5,4 2.472.431 94,6 2.613.775 100,0

Oeste (Horto) 25.732 69,1 11.489 30,9 37.221 100,0

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 273 – Intercâmbio de cargas no terminal de Caetano Furquim entre a 
Proposta FC 48A e a FCA



524  PEF – Plano Estratégico Ferroviário de Minas Gerais

Diagramas unifilares representativos do carregamento da Proposta FC 48A

Representações simplificadas dos diagramas unifilares anuais da Proposta FC 48A – um trecho greenfield que permitirá a 

extensão da Ferrovia do Aço (MRS) até a zona leste do município de Belo Horizonte – são apresentadas na respectiva Ficha 

Técnica (no Anexo C). O conteúdo digital completo dessa ferramenta analítica está disponível em dashboards digitais que 

acompanham o presente relatório..

Matrizes origem-destino dos fluxos alocados na Proposta FC 48A

Nas Tabelas 274, 275 e 276 são apresentadas as macromatrizes de origem e destino dos fluxos de cargas alocados na Propos-

ta FC 48A em 2025, 2030 e 2035, respectivamente. As origens, destinos e intensidades dos fluxos correspondem à simulação 

isolada de seu carregamento (ou Cenário 1) no atual contexto físico-operacional da malha ferroviária localizada na RMBH.

Nesse contexto, a maior parte das cargas circulantes na proposta em análise, em qualquer dos três anos considerados, tem 

origem em Minas Gerais, responsável por cerca de 90% do volume total mensurado em TU.

Por outro lado, quase a metade do volume a ser transportado nesta proposta se destina ao Estado de São Paulo (47%, em 

2025, e 48% em 2030 e 2035). A participação relativa do Exterior como zona de destino, embora pequena em 2025 (cerca de 

11%), deve aumentar em seguida, chegando a 17% em 2030 e praticamente dobrando o montante inicial em 2035, quando 

alcança 21% do volume total. Aos Estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, considerados em conjunto, destinam-se, 

em 2025, cerca de 14% do volume total de cargas, participação que se reduz para aproximadamente 11% nos anos de 2030 

e 2035.

As matrizes OD da Proposta FC 48A, inclusive com configurações espaciais mais detalhadas, encontram-se disponíveis em 

dashboards digitais que acompanham este relatório. São três os recortes geográficos disponíveis (microrregiões homogêneas, 

terminais ferroviários de embarque/desembarque e unidades federativas/exterior), abarcando até 15 tipos de produtos.
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Origem
Destino

TOTAL (TU) Participação
Exterior MG RJ RS SC SP Outras UF

Exterior 0 44.763 0 0 0 0 0 44.763 2,3%

MG 218.957 85 178.125 140.877 130.317 924.497 156.804 1.749.662 89,3%

Outras UF 0 153.401 5.989 2.651 1 483 3.137 165.663 8,5%

TOTAL (TU) 218.957 198.250 184.114 143.528 130.318 924.980 159.942 1.960.088 100,0%

Participação 11,2% 10,1% 9,4% 7,3% 6,6% 47,2% 8,2% 100,0%

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 274 – Macromatriz de origem e destino dos fluxos alocados na Proposta FC 48A, em toneladas úteis (TU), no ano de 2025

Origem
Destino

TOTAL (TU) Participação
Exterior MG RJ RS SC SP Outras UF

Exterior 0 60.049 0 0 0 0 0 60.049 2,3%

MG 454.195 97 190.341 162.368 140.043 1.251.796 189.338 2.388.178 91,2%

Outras UF 0 154.138 8.249 3.072 2 928 3.255 169.645 6,5%

TOTAL (TU) 454.195 214.285 198.590 165.440 140.045 1.252.723 192.593 2.617.872 100,0%

Participação 17,3% 8,2% 7,6% 6,3% 5,3% 47,9% 7,4% 100,0%

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 275 – Macromatriz de origem e destino dos fluxos alocados na Proposta FC 48A, em toneladas úteis (TU), no ano de 2030

Origem
Destino

TOTAL (TU) Participação
Exterior MG RS SC SP Outras UF

Exterior 0 81.976 0 0 0 0 81.976 2,5%

MG 692.734 112 183.745 151.707 1.563.496 425.708 3.017.503 92,3%

Outras UF 0 152.645 3.345 3 1.390 14.064 171.448 5,2%

TOTAL (TU) 692.734 234.733 187.091 151.710 1.564.886 439.773 3.270.926 100,0%

Participação 21,2% 7,2% 5,7% 4,6% 47,8% 13,4% 100,0%

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 276 – Macromatriz de origem e destino dos fluxos alocados na Proposta FC 48A, em toneladas úteis (TU), no ano de 2035
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5.3.2.16 Proposta FC 48C: Extensão da Ferrovia do Aço 
(até Belo Horizonte, no Cenário 2)

A proposta de extensão da Ferrovia do Aço, do terminal de Otávio Dapieve até o 

bairro de Caetano Furquim, em Belo Horizonte, foi também simulada no Cenário 

2 do PEF Minas, com três alternativas de configuração físico-operacional. Importa 

registrar que no Cenário 2 são consideradas implantações e remodelações de 

ferrovias no Noroeste e Norte de Minas (a exemplo das Propostas FC 45 B e 45C 

e da Proposta FC 39), que têm impacto no carregamento da extensão da Ferrovia 

do Aço até Belo Horizonte.

Na Tabela 277 são apresentadas as características físico-operacionais das três 

alternativas simuladas, bem como os volumes de cargas nelas carregados pelo 

modelo de alocação, mensurados em toneladas úteis (TU) e referentes aos anos 

de 2025, 2030 e 2035. Para comparação, nela são também mostrados em negri-

to os volumes carregados na Proposta FC 48 A.

Alter-
nativa

Configuração físico-operacional
Carregamento alocado (em TU), 

por ano

2025 2030 2035

1

Simulação no Cenário 2, incluindo 
o Ferroanel da RMBH e tráfego sus-

penso nas linhas da FCA entre Betim, 
Parque Industrial e Barreiro e da MRS 
entre Barreiro, Ibirité e Olhos D’agua.

20.027.676 22.827.302 24.520.334

2

Simulação no Cenário 2, incluindo o 
Ferroanel da RMBH e manutenção do 
tráfego nas linhas da FCA entre Betim, 
Parque Industrial e Barreiro e da MRS 
entre Barreiro, Ibirité e Olhos D’agua.

20.014.932 22.816.658 24.508.848

3
Simulação no Cenário 2, mas excluin-

do o Ferroanel da RMBH
20.031.697 22.862.772 24.559.294

FC 48 Simulação no Cenário 1 1.960.088 2.617.872 3.270.926

Tabela 277 – Descrição da configuração das três alternativas da Proposta 48 C 
– Extensão da Ferrovia do Aço até Belo Horizonte e montantes dos respectivos 

carregamentos

Como pode se ver, não há diferenças significativas entre os volumes de carga 

alocados nas três alternativas. Importa, porém, destacar que estes são cerca de 

nove vezes maiores que os volumes alocados na proposta inicial FC 48 A, simu-

lada no Cenário 1.

Isto posto, optou-se por apresentar adiante a análise descritiva da alternativa 3, 

doravante intitulada Proposta FC 48C.
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Gráfico 80 – Volumes de cargas alocados na proposta FC 48C em 2025, 2030 e 
2035, mensurados em toneladas úteis (TU) e divididos por grupos de produtos

São alocados cerca de 20 milhões de toneladas úteis (TU) de cargas no ano 

inicial de operação da Proposta 48C. Em 2030, o volume total de cargas chega a 

22,83 milhões de TU, tendo, portanto, um crescimento médio anual de 2,7% no 

primeiro quinquênio operacional. Cinco anos depois, o volume alocado chega a 

24,56 milhões de TU, um acréscimo de, aproximadamente, 23% em relação ao 

ano intermediário. Assim sendo, estima-se no primeiro decênio operacional que 

o carregamento da presente proposta crescerá à taxa média de 2,1% ao ano, 

influenciada, sobretudo, pelo crescimento do carregamento de outros granéis 

sólidos não agrícolas e, com menor expressão, pelo dos granéis sólidos agrícolas. 

Já o montante de carga geral a transportar deverá aumentar menos de 1% ao 

ano, em média, no período.

Participação relativa dos principais produtos alocados

Nos três anos aqui considerados, a carga geral, embora com participação relativa 

decrescente, é o grupo de produtos com maior representatividade na pauta de 

transporte da Proposta FC 48C. Sua participação relativa em 2025, próxima de 

73%, deve se reduzir para aproximadamente 65% dez anos depois. Ao contrário, 

estima-se um ganho de participação dos granéis sólidos agrícolas, que devem 

passar de pouco mais de 20% no início da operação para cerca de 23% em 2035.

Também o agrupamento outros granéis sólidos não agrícolas, composto basica-

mente por carvão mineral e outros minerais, terá ganho de participação na pauta 

de transporte da proposta em tela, praticamente dobrando-a, ao passar de quase 

6%, em 2025, para 11,5% em 2035.

Produção de transporte estimada

Estima-se em 717 milhões de toneladas quilômetros úteis (TKU) a produção total 

de transporte da Proposta FC 48C no ano inicial de sua operação. Cinco anos de-

pois, ela atingirá o montante de 818,5 milhões  de TKU, chegando a 879  milhões 

de TKU em 2035, como se pode ver no gráfico seguinte.
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Gráfico 81 – Produções de transporte na proposta FC 48C em 2025, 2030 e 
2035, mensuradas em toneladas quilômetros úteis (TKU) e divididas por grupos 

de produtos

Sendo constante a distância média de transporte (35,8 quilômetros), nos três 

anos considerados, de todos os agrupamentos de produtos, fica claro que o 

aumento esperado da produção de transporte se dará exclusivamente pelo in-

cremento  dos volumes de cargas que nela serão transportados.

Pelo mesmo motivo, as participações relativas dos agrupamentos de produtos na 

produção total de transporte são idênticas às verificadas no caso do volume total 

carregado, em cada ano considerado.  

Os dados relevantes acerca dos volumes anuais alocados e das correspondentes 

produções de transporte na Proposta FC 48C, em números totais e desagregados 

por grupos de produtos, estão consolidados nas Tabelas 278 e 279.

Grupo de 
produtos

Toneladas úteis (TU)
Taxas de crescimento 

(% a.a.)
DMT no 
período 

(Km)2025 2030 2035
2025/ 

30
2030/ 

35
2025/ 

35

Carga geral 14.552.947 15.470.700 15.920.264 1,2 0,6 0,9 35,8

Granéis 
sólidos 

agrícolas
4.093.455 4.507.822 5.551.714 1,9 4,3 3,1 35,8

Minério de 
ferro

0 0 0

Outros 
granéis 

sólidos não 
agrícolas

1.160.350 2.634.399 2.815.106 17,8 1,3 9,3 35,8

Granéis 
líquidos

224.945 249.850 272.209 2,1 1,7 1,9 35,8

Total 20.031.697 22.862.772 24.559.294 2,7 1,4 2,1 35,8

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 278 – Volumes de cargas alocados na Proposta FC 48C em 2025, 2030 
e 2035, taxas anuais médias de crescimento e distância média de transporte 

(DMT), por grupo de produtos
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Produto

Toneladas quilômetros úteis (TKU) por 
ano

Taxas de crescimento 
(% a.a.)

2025 2030 2035
2025/ 

30
2030/ 

35
2025/ 

35

Carga geral 520.995.488 553.851.077 569.945.463 1,2 0,6 0,9

Granéis sólidos 
agrícolas

146.545.684 161.380.037 198.751.371 1,9 4,3 3,1

Minério de 
ferro

0 0 0

Outros granéis 
sólidos não 
agrícolas

41.540.539 94.311.501 100.780.808 17,8 1,3 9,3

Granéis  
líquidos

8.053.037 8.944.621 9.745.079 2,1 1,7 1,9

Total 717.134.748 818.487.236 569.945.463 2,7 1,4 2,1

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 279 – Produções de transporte previstas na Proposta FC 48C em 2025, 
2030 e 2035 e taxas anuais médias de crescimento, por grupo de produtos

Movimentações de cargas nos terminais

Também na Proposta FC 48C estão previstos dois terminais de cargas, um em 

cada extremidade do trecho ferroviário estendido: o terminal de Otávio Dapieve, 

já existente na extremidade norte da atual Ferrovia do Aço, próximo à divisa 

dos municípios de Rio Acima e Itabirito, além do terminal a implantar junto ao 

entroncamento com a linha da FCA, no bairro de Caetano Furquim, zona leste do 

município de Belo Horizonte.

Terminal de 
Carga

Volume 
embarcado

Volume 
desembarcado

Volume total 
movimentado

TU % TU % TU %

Caetano Furquim 65 100,0 0 65 100,0

Otávio Dapieve 0 0 0

Total 65 100,0 0 65 100,0

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 280 – Previsão de embarques e desembarques de cargas nos terminais 
da Proposta FC 48C em 2025

Terminal de 
Carga

Volume embarcado
Volume 

desembarcado
Volume total 

movimentado
TU % TU % TU %

Caetano Furquim 571.127 89,8 64.561 10,2 635.688 100,0

Otávio Dapieve 0 0 0

Total 571.127 89,8 64.561 10,2 635.688 100,0

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 281 – Previsão de embarques e desembarques de cargas nos terminais 
da Proposta FC 48C em 2030

Terminal de 
Carga

Volume 
embarcado

Volume 
desembarcado

Volume total 
movimentado

TU % TU % TU %

Caetano Furquim 607.256 89,3 72.962 10,7 680.218 100,0

Otávio Dapieve 0 0

Total 607.256 89,3 72.962 10,7 680.218 100,0

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 282 – Previsão de embarques e desembarques de cargas nos terminais 
da Proposta FC 48C em 2035
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Da leitura das tabelas anteriores, percebe-se que, no âmbito restrito da Proposta 

FC 48C, não estão previstas operações de carga e descarga no terminal de Otávio 

Dapieve, em qualquer um dos três anos aqui considerados, ficando ele restrito 

às operações de intercâmbio de cargas com a ferrovia subsequente. Ademais, 

no ano inicial – o de 2025 –, a movimentação de cargas prevista no terminal de 

Caetano Furquim é mínima, próxima de zero.

Porém, nos anos seguintes – 2030 e 2035 –,  os embarques e desembarques de 

cargas em Caetano Furquim, sobretudo os primeiros, ganham certa expressão: 

636 mil TU e 680 mil TU, respectivamente. Predominam as operações de em-

barque, que representam, aproximadamente, 90% do volume total de cargas 

movimentado nesse terminal.

Intercâmbio com outras ferrovias

As Tabelas 283 e 284 consolidam os volumes esperados de cargas intercambia-

das entre distintas ferrovias nos  dois terminais da Proposta FC 48C, nos anos de 

2025, 2030 e 2035.

Ano
Transf. da MRS para 

FC 48C
Transf. da FC 48C 

para MRS
Volume total 

movimentado
TU % TU % TU %

2025 5.698.736 28,4 14.332.960 71,6 20.031.696 100,0

2030 6.296.513 27,5 16.566.259 72,5 22.862.772 100,0

2035 6.536.163 26,6 18.023.131 73,4 24.559.294 100,0

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 283 – Intercâmbio de cargas no terminal de Otávio Dapieve entre a 
Ferrovia do Aço (MRS) e a Proposta FC 48C

São fortemente predominantes e crescentes os fluxos de cargas que cruzam o 

terminal de Otávio Dapieve, deixando a Proposta FC 48C em direção ao ramo 

norte da atual Ferrovia do Aço (pouco mais de 70%, em qualquer dos três anos), 

para seguir no sentido sul. Os que seguem em sentido contrário, na direção da 

linha da FCA, são, por óbvio, minoritários, respondendo por não muito mais de 

25% do volume total ali intercambiado. 

Nos intercâmbios previstos no terminal de Caetano Furquim, é marcante o pre-

domínio (cerca de 72%) dos fluxos originários da FCA, vindos de Pedreira do Rio 

das Velhas, que seguem para a Extensão da Ferrovia do Aço. Os que, em sentido 

contrário, adentram a linha da FCA, tomando a direção de Pedreira, correspon-

dem a cerca de 27% da tonelagem total de carga intercambiada em Caetano 

Furquim. As trocas previstas entre a Proposta FC 48C e a linha da FCA que vem 

do Horto Florestal são praticamente nulas, nos três anos analisados. 

Ano Sentido da FCA

Transf. da FC 
48C para FCA

Transf. da FCA 
para FC 48C

Volume total mo-
vimentado

TU % TU % TU %

2025
Leste (Pedreira) 5.698.736 28,4 14.332.888 71,6 20.031.624 100,0

Oeste (Horto) 0 7 100,0 7 100,0

2030
Leste (Pedreira) 6.184.523 27,9 15.994.830 72,1 22.179.353 100,0

Oeste (Horto) 0 302 100,0 302 100,0

2035
Leste (Pedreira) 6.409.711 26,9 17.415.524 73,1 23.825.235 100,0

Oeste (Horto) 0 351 100,0 351 100,0

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 284 – Intercâmbio de cargas no terminal de Caetano Furquim entre a 
Proposta FC 48C e a linha da FCA
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Diagramas unifilares representativos do carregamento da Propos-
ta FC 48C

Representações simplificadas dos diagramas unifilares anuais da Proposta FC 

48C – um trecho greenfield que permitirá a extensão da Ferrovia do Aço (MRS) 

até a zona leste do município de Belo Horizonte – são apresentadas na respec-

tiva Ficha Técnica (no Anexo C). O conteúdo digital completo dessa ferramenta 

analítica está disponível em dashboards digitais que acompanham o presente 

relatório.

Matrizes origem-destino dos fluxos alocados na Proposta FC 48C

As macromatrizes de origem e destino dos fluxos de cargas alocados na Proposta 

FC 48C, nos anos de 2025, 2030 e 2035, correspondem, respectivamente, às 

Tabelas 285, 286 e 287.

Simulada no Cenário 2, que leva em conta várias propostas de implantações e 

remodelações de ferrovias no Norte e Noroeste mineiros, as quais direcionam 

parte expressiva de seus carregamentos para a malha férrea da RMBH, a Propos-

ta FC 48C, ao contrário do observado na Proposta FC 48 A (simulada no Cenário 

1), se caracteriza pela ampla diversidade de Estados de origem dos fluxos nela 

circulantes.

De pronto, constata-se que, em 2025, a Bahia é a origem de aproximadamente 

um quarto do volume carregado na proposta em tela, proporção que tende a se 

reduzir no período em análise, chegando a um quinto em 2035. Outras unidades 

federativas mais relevantes na geração de cargas têm participações relativas 

bem menores. Nos três anos considerados, o Mato Grosso responde, como ori-

gem, por cerca de 8% do volume total transportado, São Paulo por 7%, e Goiás 

por 5%.

No início da operação, cerca de 6% do carregamento total tem origem no Exte-

rior, participação que se reduz para 5,5%, em 2030 e 2035. Já a contribuição de 

Minas Gerais é crescente no decorrer dos três anos analisados: gerando por volta 

de 3% do volume total carregado em 2025, sua participação relativa se eleva, 

cinco anos depois, para 7,5% e, em 2035, chega a 8,2%.

Por outro lado, pouco menos de um quarto do volume de cargas transportado 

na Proposta FC 48C se destina ao Estado de São Paulo (mais precisamente, 23% 

em qualquer dos anos aqui considerados). Em segunda posição como zona de 

destino, vem o Rio Grande do Sul, para onde se direcionam, em média, cerca de 

13,5% das cargas movimentadas. Para o Exterior são destinados 8,5% do volu-

me total de cargas, tanto em 2025 quanto em 2030; em 2035, essa participação 

é ampliada para 10%.

Para Bahia, Rio de Janeiro e Minas Gerais, em conjunto, se direciona quase um 

quarto do volume total alocado na Proposta FC 48C, dividido em partes pratica-

mente iguais entre esses três Estados.

As matrizes OD da proposta em tela, com desagregações espaciais diversas, en-

contram-se disponíveis em dashboards digitais que acompanham este relatório..
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Origem
Destino

TOTAL (TU)
Partici-
paçãoAM BA ES Exterior MG PR RJ RS SC SP Outras UF

BA 0 17.172 1.237 0 39.275 597.849 140.103 1.037.497 644.880 2.278.960 28.670 4.785.643 23,9%

DF/GO 0 2.096 3.408 813.072 58.471 0 368 34.231 11.197 3.030 0 925.875 4,6%

ES 244.476 267 0 0 1 0 0 22 0 0 372.233 616.999 3,1%

Exterior 0 0 0 0 930.503 0 0 0 0 0 229.847 1.160.350 5,8%

GO 0 10.101 100.178 727.423 104.500 0 37.594 215 4.958 22.177 0 1.007.147 5,0%

MG 172.456 39.128 5.051 1.192 1.576 9.394 968 23.035 4.894 112.836 202.173 572.702 2,9%

MT 0 7.278 71.461 190.009 52.724 223.141 107.223 410.701 383.956 158.202 0 1.604.695 8,0%

PA 0 0 143.711 0 117.667 0 638.929 14.424 41 43.421 0 958.192 4,8%

PE 0 0 0 0 1.069 178.932 31.532 365.368 82.027 679.762 0 1.338.689 6,7%

RJ 638.324 6.642 0 0 92 0 0 0 0 0 552.273 1.197.330 6,0%

SP 72 1.039.253 0 0 41 0 0 0 0 0 443.347 1.482.713 7,4%

Outras UF 0 553.538 159.000 0 100.070 217.674 664.897 866.441 202.024 1.257.090 360.629 4.381.362 21,9%

TOTAL (TU) 1.055.327 1.675.476 484.045 1.731.695 1.405.989 1.226.989 1.621.613 2.751.934 1.333.978 4.555.478 2.189.171 20.031.697 100,0%

Participação 5,3% 8,4% 2,4% 8,6% 7,0% 6,1% 8,1% 13,7% 6,7% 22,7% 10,9% 100,0%

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 285 – Macromatriz de origem e destino dos fluxos alocados na Proposta FC 48C, em toneladas úteis (TU), no ano de 2025
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Origem
Destino

TOTAL (TU)
Participa-

çãoAM BA ES Exterior MG PR RJ RS SC SP Outras UF

BA 0 21.165 1.253 0 48.677 646.184 151.233 1.082.839 668.565 2.396.864 24.539 5.041.319 22,1%

DF/GO 0 1.923 5.193 895.818 66.813 2 451 32.629 10.745 2.907 0 1.016.481 4,4%

ES 260.876 270 0 0 26.160 0 0 23 0 0 434.338 721.668 3,2%

Exterior 0 0 0 0 1.021.252 0 0 0 0 0 250.590 1.271.842 5,6%

GO 0 10.399 115.113 805.239 132.952 0 43.784 238 5.296 27.123 0 1.140.145 5,0%

MG 179.169 52.473 7.305 33.942 4.652 20.736 189.904 169.546 133.729 532.062 373.566 1.697.084 7,4%

MT 0 8.060 81.583 214.807 58.334 249.292 119.025 470.886 446.233 188.830 0 1.837.049 8,0%

PA 0 0 157.072 0 142.348 0 693.592 15.026 58 47.779 0 1.055.875 4,6%

PE 0 0 0 0 12.050 195.069 33.538 388.053 86.337 717.134 0 1.432.181 6,3%

RJ 675.971 7.093 0 0 8.792 0 0 0 0 0 609.261 1.301.117 5,7%

SP 77 1.125.827 0 0 1.695 0 0 0 0 0 466.339 1.593.939 7,0%

Outras UF 0 607.634 176.622 0 142.758 233.237 728.525 933.556 208.217 1.340.745 382.777 4.754.072 20,8%

TOTAL (TU) 1.116.093 1.834.844 544.141 1.949.806 1.666.483 1.344.521 1.960.051 3.092.796 1.559.180 5.253.445 2.541.411 22.862.772 100,0%

Participação 4,9% 8,0% 2,4% 8,5% 7,3% 5,9% 8,6% 13,5% 6,8% 23,0% 11,1% 100,0%

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 286 – Macromatriz de origem e destino dos fluxos alocados na Proposta FC 48C, em toneladas úteis (TU), no ano de 2030
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Origem
Destino

TOTAL (TU)
Partici-
paçãoAM BA ES Exterior MG PR RJ RS SC SP Outras UF

BA 0 25.473 1.269 0 52.162 681.825 160.515 1.100.880 676.402 2.472.249 21.452 5.192.228 21,1%

DF/GO 0 2.592 6.222 1.164.700 75.290 2 543 44.372 14.843 4.012 0 1.312.576 5,3%

ES 262.146 273 0 0 29.162 0 0 25 0 0 460.946 752.552 3,1%

Exterior 0 0 0 0 1.091.839 0 0 0 0 0 277.751 1.369.589 5,6%

GO 0 12.744 121.648 947.295 153.396 0 50.355 301 6.893 33.326 0 1.325.956 5,4%

MG 178.500 54.795 12.024 45.119 6.285 26.351 200.172 194.239 147.340 708.720 429.788 2.003.335 8,2%

MT 0 9.014 92.574 239.538 64.329 279.290 130.868 537.614 514.594 223.604 0 2.091.425 8,5%

PA 0 0 163.785 0 146.644 0 723.202 15.665 74 51.777 0 1.101.149 4,5%

PE 0 0 0 0 11.573 207.291 34.974 399.632 88.577 741.241 0 1.483.287 6,0%

RJ 678.743 7.626 0 0 8.117 0 0 0 0 0 629.311 1.323.798 5,4%

SP 80 1.170.341 0 0 1.525 0 0 0 0 0 470.474 1.642.420 6,7%

Outras UF 0 636.596 185.556 0 147.866 244.024 762.228 978.972 209.423 1.408.621 387.692 4.960.978 20,2%

TOTAL (TU) 1.119.469 1.919.453 583.079 2.396.651 1.788.190 1.438.783 2.062.857 3.271.700 1.658.146 5.643.550 2.677.415 24.559.294 100,0%

Participação 4,6% 7,8% 2,4% 9,8% 7,3% 5,9% 8,4% 13,3% 6,8% 23,0% 10,9% 100,0%

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 287 – Macromatriz de origem e destino dos fluxos alocados na Proposta FC 48C, em toneladas úteis (TU), no ano de 2035
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5.3.2.17 Proposta FC 49: Passos – São Sebastião do 
Paraíso – Biagípolis (SP)

Na presente proposta de restauração de um ramal ferroviário desativado há 

mais de duas décadas, o modelo de simulação aloca  os volumes de cargas, 

bem como a sua composição, nos anos de 2025, 2030 e 2035, considerando o 

primeiro deles como o de início de sua operação, provavelmente na modalidade 

short line.

Gráfico 82 – Volumes de cargas alocados na proposta FC 49 em 2025, 2030 e 
2035, mensurados em toneladas úteis (TU) e divididos por grupos de produtos

Nos três anos os volumes alocados de cargas são relativamente reduzidos, po-

rém bastante diversificados quanto à sua composição. Em 2025, estima-se um 

carregamento inicial de 1,13 milhão de toneladas úteis (TU). Crescendo à taxa 

média anual de 3,2% no primeiro quinquênio operacional, o montante carrega-

do chega a 1,32 milhão de TU em 2030, um incremento bruto de quase 17% no 

período. Já em 2035, o volume alocado de cargas é da ordem de 1,5 milhão de 

TU, o que representa um acréscimo bruto de pouco mais de 14% em relação ao 

ano intermediário. Portanto, entre 2025 e 2035, o volume total a transportar na 

presente proposta crescerá, aproximadamente, 3% ao ano, em média.

Participação relativa dos principais produtos alocados

Nos três anos com volume de cargas alocados na presente proposta, a participa-

ção relativa dos diversos grupos de cargas se mantém praticamente constante.

A carga geral responde por cerca de um décimo da pauta de transporte (men-

surada em TU), composta basicamente por produtos manufaturados (56%), pro-

dutos da exploração vegetal e silvicultura (26%) e produtos básicos de borracha 

e não metálicos (16%).

Quanto aos granéis sólidos agrícolas, sua participação relativa na pauta de trans-

porte é da ordem de 20%, abarcando milho em grãos (62%), soja em grãos e 

farelo de soja (estes, 19%, cada).

Outros granéis sólidos não agrícolas é o agrupamento com maior participação 

na pauta de transporte da Proposta FC 49, cerca de 40%, em média, do volume 

total de cargas nos três anos aqui considerados, composto, exclusivamente, por 

outros minerais.

Ademais, os volumes totais alocados incluem granéis líquidos (18%), no caso, 

somente combustíveis e minério de ferro (13%).

Produção de transporte estimada

O valor estimado da produção total de transporte da Proposta FC 49, em 2025, é 

de, aproximadamente, 84 milhões de toneladas quilômetros úteis (TKU).
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Em 2030, o montante da produção de transporte chega a pouco menos de 100 

milhões de TKU, passando de pouco mais de 115 milhões de TKU em 2035, como 

mostra o gráfico seguinte.

Gráfico 83 – Produções de transporte na proposta FC 49 em 2025, 2030 e 
2035, mensuradas em toneladas quilômetros úteis (TKU) e divididas por grupos 

de produtos

Com previsão de pequenos aumentos da distância média de transporte entre 

esses marcos temporais – em 2025 é de 74,1 quilômetros, alcançando 76,3 

quilômetros em 2035 –, a produção total de transporte crescerá, em média, 

3,2% ano no período, taxa ligeiramente superior à de crescimento do volume de 

cargas alocado nos mesmos anos.

Grupo de 
produtos

Toneladas úteis (TU)
Taxas de crescimento 

(% a.a.)
DMT no 
período 

(Km)2025 2030 2035
2025/ 

30
2030/ 

35
2025/ 

35

Carga geral 123.311 131.815 136.877 1,3 0,8 1,0 52,9

Granéis sólidos 
agrícolas

217.864 260.073 304.933 3,6 3,2 3,4 50,5

Minério de 
ferro

150.869 179.274 195.796 3,5 1,8 2,6 58,3

Outros granéis 
sólidos não 
agrícolas

433.286 515.113 607.520 3,5 3,4 3,4 117,3

Granéis  
líquidos

204.863 236.090 265.772 2,9 2,4 2,6 35,2

Total 1.130.194 1.322.365 1.510.898 3,2 2,7 2,9 75,2

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 288 – Volumes de cargas alocados na Proposta FC 49 em 2025, 2030 
e 2035, taxas anuais médias de crescimento e distância média de transporte 

(DMT), por grupo de produtos
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Produto

Toneladas quilômetros úteis (TKU) 
por ano

Taxas de crescimento 
(% a.a.)

2025 2030 2035
2025/ 

30
2030/ 

35
2025/ 

35

Carga geral 6.482.636 6.974.679 7.269.675 1,5 0,8 1,2

Granéis sólidos 
agrícolas

10.689.486 13.172.823 15.820.745 4,3 3,7 4,0

Minério de ferro 8.742.220 10.603.274 11.319.938 3,9 1,3 2,6

Outros granéis 
sólidos não 
agrícolas

50.637.369 60.468.478 71.527.909 3,6 3,4 3,5

Granéis líquidos 7.211.359 8.318.307 9.369.454 2,9 2,49 2,7

Total 83.763.069 99.537.560 115.307.721 3,5 3,0 3,2

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 289 – Produções de transporte previstas na Proposta FC 49 em 2025, 
2030 e 2035 e taxas anuais médias de crescimento, por grupo de produtos

Movimentações de cargas nos terminais

São previstos cinco terminais de cargas na Proposta FC 49 – localizados em Pas-

sos, Itaú de Minas, São Sebastião do Paraíso, Altinópolis (SP) e Biagípolis (SP). 

Neste último ocorrerão apenas operações de intercâmbio de cargas com a linha 

da FCA ali existente. Os montantes anuais de movimentação de cargas nos de-

mais terminais estão quantificados em toneladas úteis (TU) nas tabelas seguin-

tes.

Terminal de 
Carga

Volume 
embarcado

Volume 
desembarcado

Volume total 
movimentado

TU % TU % TU %

Passos 399.019 88,9 49.960 11,1 448.979 100,0

Itaú de Minas 17.936 76,9 5.393 23,1 23.329 100,0

S. S. do Paraíso 9.851 12,8 67.354 87,2 77.205 100,0

Altinópolis (SP) 354.342 60,3 233.339 39,7 587.681 100,0

Biagípolis (SP) 0 0 0 100,0

Total 781.148 68,7 356.046 31,3 1.137.194 100,0

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 290 – Previsão de embarques e desembarques de cargas nos terminais 
da Proposta FC 49 em 2025

Terminal de 
Carga

Volume 
embarcado

Volume 
desembarcado

Volume total 
movimentado

TU % TU % TU %

Passos 483.362 90,0 53.844 10,0 537.206 100,0

Itaú de Minas 18.842 75,7 6.037 24,3 24.879 100,0

S. S. do Paraíso 10.687 12,2 77.249 87,8 87.936 100,0

Altinópolis (SP) 416.828 62,0 255.516 38,0 672.344 100,0

Biagípolis (SP) 0 0 0 100,0

Total 929.719 70,3 392.646 29,7 1.322.365 100,0

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 291 – Previsão de embarques e desembarques de cargas nos terminais 
da Proposta FC 49 em 2030
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Terminal de 
Carga

Volume embarcado
Volume 

desembarcado
Volume total 

movimentado

TU % TU % TU %

Passos 576.725 90,9 57.568 9,1 634.293 100,0

Itaú de Minas 19.350 74,8 6.535 25,2 25.885 100,0

S. S. do Paraíso 11.275 11,4 87.223 88,6 98.498 100,0

Altinópolis (SP) 461.944 61,4 290.279 38,6 752.233 100,0

Biagípolis (SP) 0 0 100,0

Total 1.069.294 70,8 441.605 29,2 1.510.899 100,0

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 292 – Previsão de embarques e desembarques de cargas nos terminais 
da Proposta FC 49 em 2035

Nesse conjunto de terminais, prevalecem as operações de embarque, função 

que corresponde, em média, a 70% do volume total de cargas neles movimen-

tado. Destacam-se os terminais de Altinópolis (SP) e Passos, que, juntos, se 

encarregam do manejo de pouco mais de 90% do volume total de cargas, em 

qualquer dos três anos considerados.

No terminal de Passos, assim como no de Itaú de Minas, de menor movimen-

tação, prevalecem as operações de embarque de cargas, com participações da 

ordem de 90% e 75%, respectivamente. Em Passos, predominam os embarques 

de outros minerais, seguidos pelos de milho, soja em grãos e minério de ferro, 

estes três em menor monta. Já no terminal de São Sebastião do Paraíso, também 

de pequeno porte, predominam as operações de desembarque de cargas, na 

proporção média de 88% contra 12% dos embarques.

O terminal de Altinópolis (SP) se destaca também pelo relativo equilíbrio vo-

lumétrico entre embarques e desembarques de cargas, cerca de 60% contra 

40%, na média dos três anos. Nesse terminal aparecem em primeiro lugar os 

embarques de combustíveis, seguidos, em menores volumes, pelos de minério 

de ferro e soja em grãos. Quanto aos desembarques, merecem registro os de 

minério de ferro, outros minerais e produtos da exploração vegetal e silvicultura, 

listados em ordem decrescente de seus montantes.

Intercâmbio com outros trechos ferroviários

No terminal de Biagípolis, localizado no município de Serrana (SP), são previstas 

operações de intercâmbio de cargas entre o ramal objeto da Proposta FC 49 e a 

linha da FCA ali existente. Os montantes dos fluxos previstos são apresentados 

na tabela seguinte, para os anos de 2025, 2030 e 2035.

Ano

Transf. da FC 49 
para FCA

Transf. da FCA para 
FC 49

Volume total 
movimentado

TU % TU % TU %

2025 781.148 69,1 349.046 30,9 1.130.194 100,0

2030 929.718 70,3 392.647 29,7 1.322.365 100,0

2035 1.069.293 70,8 441.605 29,2 1.510.898 100,0

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 293 – Intercâmbio de cargas no terminal de Biagípolis (SP), entre a 
Proposta FC 49 e a linha da FCA entre Ribeirão Preto a Campinas

A alocação da demanda mostra um relativo desbalanceamento entre os fluxos 

de cargas que cruzam o terminal de Biagípolis em sentidos contrários. Nos três 

anos, os volumes que ingressam na linha da FCA, vindos do ramal objeto da 

Proposta  FC 49, são crescentes (cerca de 3,2% ao ano em média, entre 2025 

e 2035) e mantêm constante a sua participação relativa, da ordem de 70% do 

volume intercambiado no referido terminal. Já os volumes de tráfego na direção 

oposta são menores (respondem por cerca 30% do total) e crescem a uma taxa 

média menor, de 2,4% ao ano.
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Diagramas unifilares representativos do carregamento da Proposta FC 49

Representações gráficas simplificadas dos diagramas unifilares anuais da Proposta FC 49 –  um antigo ramal ferroviário desa-

tivado a ser restaurado no sudoeste mineiro – podem ser vistas na respectiva Ficha Técnica (no Anexo C). O conteúdo digital 

completo dessa ferramenta analítica está disponível em dashboards digitais que acompanham o presente relatório.

Matrizes origem-destino dos fluxos alocados na Proposta FC 49

Nas Tabelas 294, 295 e 296 estão consolidados, em nível macro, as origens, os destinos e as intensidades dos fluxos de cargas 

alocados na Proposta FC 49 em 2025, 2030 e 2035, respectivamente.

Cerca da metade do volume total de cargas a ser transportado, em qualquer dos três anos, tem origem em Minas Gerais. Na 

segunda posição, São Paulo é o Estado de origem de 28% desse mesmo volume total. Em conjunto, os dois Estados respon-

dem pela origem de três quartos da carga transportada no ramal em tela. Outras unidades da federação respondem conjun-

tamente pela origem do um quarto restante.

Nos mesmos três anos, ao Estado de São Paulo se destina pouco mais da metade das cargas circulantes na proposta em 

análise. A Bahia é o destino secundário mais relevante, com participação relativa de cerca de 14% em qualquer um dos anos 

considerados. Depois vêm Minas Gerais e Espírito Santo, o primeiro atraindo, em cada ano, 10,5% da carga total, e o segundo, 

aproximadamente, 9%.

As matrizes OD de cargas da Proposta FC 49, com zoneamentos diversos (unidades federativas e exterior, microrregiões ho-

mogêneas e exterior e terminais de embarque/desembarque) e uma pauta de até 15 tipos de produtos a transportar,  encon-

tram-se disponíveis em dashboards digitais que acompanham este relatório.
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Origem
Destino

TOTAL (TU) Participação
BA ES MG PA SP Outras UF

BA 0 0 328 0 23.869 0 24.196 2,1%

ES 0 0 19.143 0 20.684 0 39.827 3,5%

MG 23 3.466 9.000 25.338 432.144 70.769 540.740 47,8%

PA 0 0 26.004 0 47.053 0 73.056 6,5%

RS 0 0 44.815 0 3.191 0 48.006 4,2%

SP 161.003 102.420 690 13.624 51 34.473 312.261 27,6%

TO 0 0 26 0 32.917 0 32.943 2,9%

Outras UF 2 0 18.634 0 36.165 4.363 59.164 5,2%

TOTAL (TU) 161.027 105.886 118.639 38.963 596.073 109.605 1.130.194 100,0%

Participação 14,2% 9,4% 10,5% 3,4% 52,7% 9,7% 100,0%

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 294 – Macromatriz de origem e destino dos fluxos alocados na Proposta FC 49, em toneladas úteis (TU), no ano de 2025

Origem
Destino

TOTAL (TU) Participação
BA ES MG PA SP Outras UF

BA 0 0 1.456 0 33.750 0 35.205 2,7%

ES 0 0 20.430 0 17.121 0 37.551 2,8%

MG 35 4.100 15.340 32.964 498.300 72.382 623.120 47,1%

PA 0 0 29.072 0 50.705 0 79.777 6,0%

RS 0 0 52.733 0 3.477 0 56.209 4,3%

SP 187.316 115.694 2.454 17.307 143 52.901 375.815 28,4%

TO 0 0 44 0 39.078 0 39.123 3,0%

Outras UF 2 0 19.932 0 51.112 4.518 75.564 5,7%

TOTAL (TU) 187.353 119.794 141.460 50.271 693.687 129.801 1.322.365 100,0%

Participação 14,2% 9,1% 10,7% 3,8% 52,5% 9,8% 100,0%

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 295 – Macromatriz de origem e destino dos fluxos alocados na Proposta FC 49, em toneladas úteis (TU), no ano de 2030
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Origem
Destino

TOTAL (TU) Participação
BA ES MG PA SP Outras UF

BA 0 0 1.837 0 36.304 0 38.141 2,5%

ES 0 0 21.751 0 19.545 0 41.295 2,7%

MG 46 3.502 16.048 40.101 602.260 74.220 736.177 48,7%

PA 0 0 29.868 0 54.191 0 84.059 5,6%

RS 0 0 61.779 0 3.788 0 65.566 4,3%

SP 212.858 128.970 2.606 18.145 128 57.465 420.172 27,8%

TO 0 0 66 0 45.215 0 45.281 3,0%

Outras UF 3 0 20.925 0 54.629 4.650 80.207 5,3%

TOTAL (TU) 212.907 132.472 154.879 58.245 816.060 136.335 1.510.898 100,0%

Participação 14,1% 8,8% 10,3% 3,9% 54,0% 9,0% 100,0%

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 296 – Macromatriz de origem e destino dos fluxos alocados na Proposta FC 49, em toneladas úteis (TU), no ano de 2035
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5.3.2.18 Proposta FC 100: Ramal de Igarapé

A presente proposta refere-se à implantação de um ramal ferroviário conec-

tando a malha da concessionária MRS Logística, no km 586 + 500 do Ramal do 

Paraopeba, situado no município de Brumadinho, com o terminal intermodal 

de carga geral a ser construído no vizinho município de Igarapé, às margens da 

rodovia BR 381 – Fernão Dias.

Será, portanto, um ramal alimentador da chamada Linha do Paraopeba, compo-

nente importante da malha ferroviária concedida à MRS Logística.

A configuração funcional do projetado terminal intermodal de carga geral de 

Igarapé se baseia no conceito de plataforma logística integrada, na qual serão 

operados outros serviços, com o objetivo de aumentar a competitividade do 

modal ferroviário em rotas importantes do triângulo econômico Rio – São Paulo – 

Belo Horizonte. Portanto, será parte de uma rede integrada que incluirá também 

os terminais intermodais de Jundiaí, Mooca e Lapa, na região metropolitana de 

São Paulo, e o de Queimados, na região metropolitana do Rio de Janeiro. 

O empreendimento – ramal ferroviário e terminal intermodal – faz parte do plano 

de negócios da concessionária MRS, sendo desenvolvido no âmbito do processo 

de prorrogação antecipada do contrato de concessão. É proposto como investi-

mento de interesse público oriundo da outorga e que deverá contribuir para a 

retroalimentação do referido plano. 

Todos os dados de volume e produção anual de transporte adiante apresentados 

e analisados têm por fonte o estudo de demanda conduzido por consultoria 

especializada contratada pela concessionária, incluindo a avaliação do potencial 

de migração de cargas rodoviárias para a ferrovia no dito triângulo econômico 

e levando em conta um novo modelo logístico, a partir da implantação de uma 

nova infraestrutura ferroviária. Alguns ajustes foram necessários na base de da-

dos da referida consultoria para identificar os volumes de cargas corresponden-

tes aos três marcos temporais adotados no processo de alocação de cargas do 

PEF Minas.

Feitos tais ajustes, o volume de cargas alocado, em 2025, é da ordem de 1,5 

milhão de toneladas úteis (TU). Crescendo à taxa média de 2,4% ao ano durante 

o primeiro decênio operacional, chega-se ao montante de 1,65 milhão de TU em 

2030, e de, aproximadamente, 1,9 milhão de TU em 2035. Portanto, o incremen-

to bruto do volume de cargas a transportar no dito ramal é de, aproximadamen-

te, 27%, ao longo dos dez primeiros anos da operação.

Gráfico 84 – Volumes de cargas alocados na proposta FC 100 em 2025, 2030 e 
2035, mensurados em toneladas úteis (TU) e divididos por grupos de produtos
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Participação relativa dos principais produtos alocados

Em todos os três anos aqui considerados, os volumes alocados são, em sua to-

talidade, do grupo carga geral, incluindo diferentes tipos de produtos, tais como: 

produtos manufaturados, alimentos e bebidas processados, celulose e papel, 

cimento, produtos básicos de borracha e não metálicos, etc.

Prevê-se o acondicionamento desses produtos em contêineres, e seu transporte 

por meio de trens expressos que interligarão as plataformas logísticas previstas 

nas regiões metropolitanas de Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo.

Produção de transporte estimada

Considerando aqui a produção de transporte restrita ao percurso do ramal objeto 

da proposta em tela, com extensão de 14,2 quilômetros em bitola larga, estima-

-se o montante de 20,80 milhões de toneladas quilômetros úteis (TKU) no ano 

inicial da operação. 

Cinco anos depois, a produção de transporte será de 23,42 milhões de TKU, 

passando a 26,36 milhões de TKU em 2035, como mostra o Gráfico 85. Como a 

distância média de transporte é constante, o crescimento da produção de trans-

porte se dará à mesma taxa de incremento do volume de cargas transportadas, 

ou seja, 2,4% ao ano, em média, entre 2025 e 2035.

Gráfico 85 – Produções de transporte na proposta FC 100 em 2025, 2030 e 
2035, m7nsuradas em toneladas quilômetros úteis (TKU) e divididas por grupos 

de produtos

As Tabelas 297 e 298 consolidam os principais dados concernentes aos volumes 

de cargas alocadas na Proposta FC 100, assim como às produções de transporte, 

nos horizontes temporais de 2025, 2030 e 2035.
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Grupo de 
produtos

Toneladas úteis (TU)
Taxas de crescimento 

(% a.a.)
DMT no 
período 

(Km)2025 2030 2035
2025/ 

30
2030/ 

35
2025/ 

35

Carga geral 1.464.800 1.649.500 1.856.100 2,4 2,4 2,4 14,2

Granéis sólidos 
agrícolas

Minério de 
ferro

Outros granéis 
sólidos não 
agrícolas

Granéis líquidos

Total 1.464.800 1.649.500 1.856.100 2,4 2,4 2,4 14,2

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 297 – Volumes de cargas alocados na Proposta FC 100 em 2025, 2030 
e 2035, taxas anuais médias de crescimento e distância média de transporte 

(DMT), por grupo de produtos

Produto

Toneladas quilômetros úteis (TKU) 
por ano

Taxas de crescimento  
(% a.a.)

2025 2030 2035
2025/ 

30
2030/ 

35
2025/ 

35

Carga geral 20.800.160 23.422.900 26.356.620 2,4 2,4 2,4

Granéis sólidos 
agrícolas

Minério de 
ferro

Outros granéis 
sólidos não 
agrícolas

Granéis  
líquidos

Total 20.800.160 23.422.900 26.356.620 2,4 2,4 2,4

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 298 – Produções de transporte previstas na Proposta FC 100 em 2025, 
2030 e 2035 e taxas anuais médias de crescimento, por grupo de produtos

Movimentações de cargas nos terminais

Como dito antes, a presente proposta contará com dois terminais de cargas, um 

existente junto à estação de Carlos Newlands, no município de Brumadinho, 

onde o ramal proposto se conectará com a Linha do Paraopeba, e outro a im-

plantar no município de Igarapé, às margens da rodovia BR 381, no conceito de 

plataforma logística integrada.

Os montantes de cargas alocadas no trecho ferroviário que interligará esses dois 

terminais serão embarcados e/ou desembarcados no terminal de Igarapé.
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Intercâmbio com outros trechos ferroviários

O futuro terminal de Igarapé irá se conectar através do ramal a Linha do Paraope-

ba (da malha ferroviária concedida à MRS).

Diagramas unifilares representativos do carregamento da Propos-
ta FC 100

Devido à especificidade desta proposta, não foram preparados os diagramas 

unifilares de seu carregamento.

Matrizes origem-destino dos fluxos alocados na Proposta FC 100

Pela mesma razão, ainda não há matrizes OD a apresentar. Contudo, considera-

-se que as regiões metropolitanas de Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo 

serão os polos principais de origem e destino das cargas conteinerizadas a trans-

portar na área de influência da proposta em tela.

5.3.2.19 Proposta FC 101: Anápolis – Luziânia – Unaí – 
Pirapora – Corinto – Ipatinga – Muriaé – Açu

Esta proposta resulta da junção da Proposta FC 40 com grande parte da FC 45B, 

e sua diretriz é a mesma da planejada EF 354 (SNV), desde Anápolis até o Porto 

do Açu, no litoral norte fluminense. Com cerca de 1.360 quilômetros de exten-

são, ela também se sobrepõe às seguintes propostas contidas neste Plano: FC 

36 (parcial), FC 38, FC 41, FC 45A e FC 45 C (parcial). Prevê-se sua implantação 

em bitola larga entre Anápolis e Luziânia, em bitola mista de Luziânia a Ipatinga, 

passando por Corinto, seguindo em bitola larga de Ipatinga ao Porto do Açu.

Gráfico 86 – Volumes de cargas alocados na proposta FC 101 em 2025, 2030 e 
2035, mensurados em toneladas úteis (TU) e divididos por grupos de produtos
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Adotando a diretriz e a configuração físico-operacional antes informadas, o mo-

delo de simulação aloca, já no primeiro ano de operação, cerca de 27,7 milhões 

de toneladas úteis (TU) de cargas nessa proposta. Crescendo à taxa média de 

6,0% ao ano nos cinco primeiros anos, estima-se um volume de cargas de, apro-

ximadamente, 37 milhões de TU em 2030, montante que chega a 38,8 milhões 

de TU em 2035. Portanto, o volume de cargas alocado na ferrovia objeto da 

Proposta FC 101 crescerá cerca de 3,4% ao ano, em média, no decorrer dos dez 

primeiros anos de operação.

Participação relativa dos principais produtos alocados

O minério de ferro, os granéis sólidos agrícolas e a carga geral são os agrupa-

mentos de produtos predominantes na pauta de transporte da Proposta FC 101; 

em conjunto, respondem, na média dos três anos, por 95% do volume total a 

transportar. Granéis líquidos e outros granéis sólidos não agrícolas respondem 

pelos 5% restantes.

A carga geral apresenta tendência de queda de participação, passando de 31%, 

em 2025, a 24% em 2035, enquanto os granéis sólidos agrícolas mantêm sua 

participação de pouco mais de 30% nos três anos. Por outro lado, a participação 

relativa do minério de ferro salta de um terço para, aproximadamente, 40% do 

volume total de transporte.

Entre os granéis sólidos agrícolas, a tendência esperada no tocante à participação 

relativa dos três produtos que compõem esse agrupamento é de aumento do 

milho em grãos, redução da soja em grãos e manutenção da participação do 

farelo de soja, entre 2025 e 2035.

Na carga geral são amplamente majoritários os produtos manufaturados, que 

respondem por quase 70% desse agrupamento nos três anos aqui considerados.

Produção de transporte estimada

A produção total de transporte da Proposta FC 101 no ano inicial de operação é 

estimada em 15,8 bilhões de toneladas quilômetros úteis (TKU). Nessa ocasião, 

a distância média geral de transporte é de 572,6 quilômetros, levando em conta 

toda a pauta de produtos alocados e seus distintos percursos ao longo da ferrovia 

em análise.

Cinco anos depois, a produção dessa proposta será de 18,8 bilhões de TKU, alcan-

çando o montante de quase 20 bilhões de TKU em 2035, como mostra o gráfico 

seguinte. A distância média geral de transporte se reduz para 508,8 quilômetros 

em 2030, mas apresenta leve aumento para 512,1 quilômetros cinco anos de-

pois.   

Nesse contexto, entre 2025 e 2035, a taxa média anual de incremento da pro-

dução de transporte será da ordem de 2,3% ao ano, inferior, portanto, à de 

crescimento do volume cargas, em razão das reduções da distância média anual 

de transporte.

Os dados mais expressivos acerca dos volumes e produções anuais de transporte 

da Proposta FC 101, totalizados e desagregados por grupos de produtos, são 

apresentados nas Tabelas 299 e 300 a seguir.
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Gráfico 87 – Produções de transporte na proposta FC 101 em 2025, 2030 e 
2035, mensuradas em toneladas quilômetros úteis (TKU) e divididas por grupos 

de produtos

Grupo de 
produtos

Toneladas úteis (TU)
Taxas de crescimento 

(% a.a.)
DMT no 
período 

(Km)2025 2030 2035
2025/ 

30
2030/ 

35
2025/ 

35

Carga geral 8.467.675 9.085.602 9.406.551 1,4 0,7 1,1 797,7

Granéis 
sólidos 

agrícolas
9.029.982 11.374.119 11.828.538 4,7 0,8 2,7 754,8

Minério de 
ferro

9.216.600 14.872.770 15.144.616 10,0 0,4 5,1 164,6

Outros 
granéis 

sólidos não 
agrícolas

643.979 1.334.176 2.037.090 15,7 8,8 12,2 495,1

Granéis 
líquidos

304.981 327.763 358.522 1,5 1,8 1,6 513,0

Total 27.663.218 36.994.429 38.776.318 6,0 0,9 3,4 531,2

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 299 – Volumes de cargas alocados na Proposta FC 101 em 2025, 2030 
e 2035, taxas anuais médias de crescimento e distância média de transporte 

(DMT), por grupo de produtos
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Produto
Toneladas quilômetros úteis (TKU) por ano

Taxas de crescimento 
(% a.a.)

2025 2030 2035
2025/ 

30
2030/ 

35
2025/ 

35 
Carga 
geral

6.738.364.593 7.247.059.429 7.521.833.782 1,5 0,7 1,1

Granéis 
sólidos 

agrícolas
6.952.953.822 8.409.726.564 8.931.248.390 3,9 1,2 2,5

Minério 
de ferro

1.557.631.195 2.409.077.671 2.463.589.177 9,1 0,4 4,7

Outros 
granéis 
sólidos 

não  
agrícolas

432.396.512 589.782.286 757.346.097 6,4 5,1 5,8

Granéis 
líquidos

157.330.131 167.975.969 183.105.408 1,3 1,7 1,5

Total 15.838.676.253 18.823.621.920 19.857.122.854 3,5 1,1 2,3

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 300 – Produções de transporte previstas na Proposta FC 101 em 2025, 
2030 e 2035 e taxas anuais médias de crescimento, por grupo de produtos

Movimentações de cargas nos terminais

Devido à grande extensão da ferrovia proposta, nelas prevê-se a instalação de 

16 terminais de cargas. Os volumes de cargas a embarcar e desembarcar nesses 

terminais em 2025, 2030 e 2035, são quantificados em toneladas úteis (TU) 

anuais nas três tabelas seguintes.

Terminal de 
Carga

Volume 
embarcado

Volume 
desembarcado

Volume total 
movimentado

TU % TU % TU %

Anápolis 2.355.214 73,7 842.363 26,3 3.197.577 100,0

Luziânia 1.067.367 81,3 246.194 18,7 1.313.561 100,0

Unaí 2.134.251 91,4 201.498 8,6 2.335.749 100,0

Brasilândia 215.796 93,7 14.535 6,3 230.331 100,0

Pirapora 1.016.865 82,0 222.938 18,0 1.239.803 100,0

Corinto 100.521 69,8 43.439 30,2 143.960 100,0

C. do Mato Dentro 8.226.574 99,5 37.842 0,5 8.264.416 100,0

D. de Guanhães 202.675 80,7 48.405 19,3 251.080 100,0

Ipatinga 632.409 63,0 370.764 37,0 1.003.173 100,0

Caratinga 33.156 60,1 21.972 39,9 55.128 100,0

Realeza 106.882 56,5 82.414 43,5 189.296 100,0

Fervedouro 20.393 39,7 30.973 60,3 51.366 100,0

Muriaé 158.472 32,8 325.039 67,2 483.511 100,0

Itaperuna (RJ) 43.402 53,5 37.669 46,5 81.071 100,0

Campos (RJ) 105.537 27,6 276.776 72,4 382.313 100,0

Porto do Açu (RJ) 232.030 7,5 2.872.884 92,5 3.104.914 100,0

Total 16.651.544 74,6 5.675.705 25,4 22.327.249 100,0

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 301 – Previsão de embarques e desembarques de cargas nos terminais 
da Proposta FC 101 em 2025
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Terminal de 
Carga

Volume embarcado
Volume 

desembarcado
Volume total 

movimentado

TU % TU % TU %

Anápolis 2.702.176 75,5 878.006 24,5 3.580.182 100,0

Luziânia 1.267.434 82,2 273.993 17,8 1.541.427 100,0

Unaí 2.815.678 83,4 562.360 16,6 3.378.038 100,0

Brasilândia 358.425 54,3 302.002 45,7 660.427 100,0

Pirapora 1.732.461 87,8 240.009 1,2 1.972.470 100,0

Corinto 260.208 84,1 49.283 15,9 309.491 100,0

C. do Mato Dentro 13.329.493 99,7 35.776 0,3 13.365.269 100,0

D. de Guanhães 213.522 79,7 54.459 20,3 267.981 100,0

Ipatinga 673.434 61,0 430.371 39,0 1.103.805 100,0

Caratinga 37.115 57,1 27.873 42,9 64.988 100,0

Realeza 117.175 55,6 93.597 44,4 210.772 100,0

Fervedouro 22.557 39,9 33.951 60,1 56.508 100,0

Muriaé 200.611 35,0 372.646 65,0 573.257 100,0

Itaperuna (RJ) 52.416 55,8 41.577 44,2 93.993 100,0

Campos (RJ) 119.171 28,2 304.140 71,8 423.311 100,0

Porto do Açu (RJ) 265.098 7,1 3.449.963 92,9 3.715.061 100,0

Total 24.166.974 77,2 7.150.006 22,8 31.316.980 100,0

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 302 – Previsão de embarques e desembarques de cargas nos terminais 
da Proposta FC 101 em 2030

Terminal de 
Carga

Volume embarcado
Volume 

desembarcado
Volume total 

movimentado

TU % TU % TU %

Anápolis 2.933.191 74,9 980.448 25,1 3.913.639 100,0

Luziânia 1.315.672 80,7 314.460 19,3 1.630.132 100,0

Unaí 2.748.144 74,6 933.305 25,4 3.681.449 100,0

Brasilândia 267.924 31,2 590.526 68,8 858.450 100,0

Pirapora 1.673.855 86,2 268.163 13,8 1.942.018 100,0

Corinto 231.238 80,2 57.260 19,8 288.498 100,0

C. do Mato Dentro 13.510.422 99,7 39.128 0,3 13.549.550 100,0

D. de Guanhães 215.755 78,4 59.403 21,6 272.158 100,0

Ipatinga 696.009 60,1 461.310 39,9 1.157.319 100,0

Caratinga 34.326 52,9 30.519 47,1 64.845 100,0

Realeza 121.548 53,6 105.137 46,4 226.685 100,0

Fervedouro 24.140 38,9 37.862 61,1 62.002 100,0

Muriaé 204.352 32,8 418.897 67,2 623.249 100,0

Itaperuna (RJ) 59.626 57,1 44.717 42,9 104.343 100,0

Campos (RJ) 131.019 28,4 331.032 71,6 462.051 100,0

Porto do Açu (RJ) 295.852 7,5 3.637.085 92,5 3.932.937 100,0

Total 24.463.073 74,6 8.309.252 25,4 32.772.325 100,0

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 303 – Previsão de embarques e desembarques de cargas nos terminais 
da Proposta FC 101 em 2035

Quando são analisados como um sistema integrado de instalações de transbor-

do, fica claro o expressivo predomínio das operações de embarque, que respon-

dem por cerca de três quartos de toda a movimentação de cargas, na média dos 

três anos. Contudo, se analisados de per si, verificam-se escalas de operação e 

funcionalidades muito diferentes.
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No maior de todos eles, o terminal de Conceição do Mato Dentro, estimam-se 

volumes de cargas cerca de três vezes maiores que os daqueles terminais que 

se encontram na segunda e terceira posição da escala volumétrica. A predomi-

nância é quase absoluta das operações de embarque de minério de ferro – 8,3 

milhões de TU, em 2025, e cerca de 13,5 milhões de TU tanto em 2030 quanto 

em 2035.

Nos terminais de Anápolis e do Porto do Açu, localizados nas extremidades da 

ferrovia proposta, os volumes estimados são praticamente equivalentes – pou-

co mais de 3 milhões de TU no primeiro ano de operação desses terminais e 

quase 4 milhões de TU em 2035. Porém, se o terminal de Anápolis mostra-se 

essencialmente embarcador (cerca de três quartos do volume total nele movi-

mentado), no terminal ferroviário do Porto do Açu devem predominar as ope-

rações de desembarque (pouco mais de 90% do volume total de cargas nele 

movimentadas).

Em posição intermediária na escala  volumétrica, registra-se o terminal de Unaí, 

movimentando cerca de 2,3 milhões de TU no início da  operação, montante  

que se eleva a 3,7 milhões de TU dez anos depois. Nos três anos aqui considera-

dos, predominam em Unaí os embarques de cargas, mas a participação relativa  

dessas operações se reduz de 90%, em 2025, para 75% em 2035, enquanto as 

de desembarque aumentam de um décimo para um quarto no mesmo período.

Destacam-se ainda os terminais previstos em Luziânia, Pirapora e Ipatinga, com 

movimentações totais oscilantes entre 1 e 2 milhões de TU nos três anos anali-

sados. Em Luziânia e Pirapora prevalecem as operações de embarque, enquanto 

em Ipatinga espera-se relativo equilíbrio: em média, 60% de embarques e 40% 

de desembarques.   

Intercâmbio com outros trechos ferroviários

As Tabelas 304 a 307 mostram os montantes de cargas estimados nos intercâm-

bios da linha férrea objeto da Proposta FC 101 com ferrovias existentes, respec-

tivamente, nos anos de 2025, 2030 e 2035.

Ano
Ferrovia 

conectada

Transferência da 
FC 101 para ...

Transferência para        
FC 101 da ...

Volume total 
movimentado

TU % TU % TU %

2025
Rumo MC 5.062.885 45,3 6.108.645 54,7 11.171.530 100,0

FCA 1.849 85,0 327 15,0 2.176 100,0

2030
Rumo MC 5.425.675 43,9 6.947.513 56,1 12.373.188 100,0

FCA 426 12,8 2.914 87,2 3.340 100,0

2035
Rumo MC 5.583.451 42,5 7.557.339 57,5 13.140.790 100,0

FCA 509 8,5 5.496 91,5 6.006 100,0

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 304 – Intercâmbio de cargas no terminal de Anápolis, entre a Proposta 
FC 101 e as ferrovias Rumo MC (FNS) e FCA

Os fluxos que se transferem da Proposta FC 101 para as duas outras ferrovias 

também conectadas ao terminal de Anápolis (FCA e Rumo Malha Central, esta 

parte da FNS) são muitos díspares no tocante aos seus volumes: enquanto aque-

les direcionados para a Rumo MC são crescentes e da ordem de 5 milhões de TU 

anuais, os que tomam a direção da FCA são mínimos e decrescentes. Compor-

tamento similar se verifica nos intercâmbios de sentido contrário, das ferrovias 

Rumo MC e FCA para a Proposta FC 101, como mostra a tabela anterior. Se o 

volume de cargas transferido da Rumo MC para a proposta em pauta é estima-

do, no ano inicial, em pouco mais de 6 milhões de  TU e chega, em 2035, ao 

montante de 7,6 milhões de TU, no outro sentido de intercâmbio ele não passa 

de 5,5 mil TU nesse mesmo ano.
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Ano
Sentido da 

FCA

Transf. da FC 101 
para a FCA

Transf. da FCA 
para a FC 101

Volume total 
movimentado

TU % TU % TU %

2025
Norte (DF) 183.787 97,7 3.929 2,1 187.716 100,0

Sul (Araguari) 1.188.973 92,6 94.854 7,4 1.283.827 100,0

2030
Norte (DF) 199.675 98,1 3.771 1,9 203.446 100,0

Sul (Araguari) 1.675.749 69,4 739.750 30,6 2.415.499 100,0

2035
Norte (DF) 215.212 98,4 3.444 1,6 218.656 100,0

Sul (Araguari) 1.600.766 53,2 1.410.310 46,8 3.011.076 100,0

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 305 – Intercâmbio de cargas no terminal de Luziânia, entre a Proposta 
FC 101 e a Ferrovia Centro-Atlântica (FCA)

No terminal de Luziânia, mais expressivos são os intercâmbios entre a Proposta 

FC 101 e a linha da FCA que se encontra ao sul do terminal. Destacam-se os flu-

xos que tomam a direção do terminal de Araguari, com volumes de cargas, em 

sua maior parte, de granéis sólidos agrícolas (milho em grãos, principalmente), 

sempre acima de 1 milhão de TU. Aqueles que chegam a Luziânia, vindos de 

Araguari, só ganham expressão, a partir de 2030, com 740 mil TU de cargas, 

montante que praticamente irá dobrar cinco anos mais tarde (em sua quase 

totalidade, outros minerais, basalto inclusive).   

Ano
Sentido da 

FCA

Transf. da FC 101 
para a FCA

Transf. da FCA 
para a FC 101

Volume total 
movimentado

TU % TU % TU %

2025
 Salvador 315 0,1 247.055 99,9 247.370 100,0

Sete Lagoas 6.492.563 65,2 3.472.075 34,8 9.964.638 100,0

2030
Salvador 1.714 0,6 262.115 99,4 263.829 100,0

Sete Lagoas 7.980.317 68,4 3.681.065 31,6 11.661.382 100,0

2035
Salvador 2.268 0,8 285.709 99,2 287.977 100,0

Sete Lagoas 8.361.690 68,8 3.787.860 31,2 12.149.550 100,0

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 306 – Intercâmbio de cargas no terminal de Corinto, entre a Proposta 
06 101 e a FCA

Em Corinto, predominam majoritariamente as trocas com a linha da FCA, que 

vai a Sete Lagoas e, de lá, se estende até a RMBH. No início da operação são, 

aproximadamente, 6,5 milhões de TU de cargas que tomam a direção de Sete 

Lagoas, enquanto chegam a Corinto cerca de 3,5 milhões de TU vindos daquela 

direção. Esses volumes seguem aumentando, de modo que, dez anos depois, os 

fluxos convergentes para Corinto atingem o montante de quase 3,8 milhões de 

TU de cargas e os divergentes, direcionados a Sete Lagoas, chegam a aproxima-

damente 8,4 milhões de TU. Enquanto isso, os intercâmbios entre a Proposta FC 

101 e a linha da FCA, que vai a Salvador, são irrisórios. 



552  PEF – Plano Estratégico Ferroviário de Minas Gerais

Ano
Sentido 
da EFVM

Transf. da FC 101 
para a EFVM

Transf. da EFVM 
para    a FC 101

Volume total movi-
mentado

TU % TU % TU %

2025
Belo Hte. 621.728 99,61 2.434 0,39 624.162 100,0

Vitória 8.435.452 88,63 1.082.356 11,37 9.517.808 100,0

2030
Belo Hte. 339.618 99,22 2.665 0,78 342.283 100,0

Vitória 14.221.294 88,89 1.777.662 11,11 15.998.956 100,0

2035
Belo Hte. 436.507 99,37 2.773 0,63 439.280 100,0

Vitória 14.265.692 91,92 1.254.316 8,08 15.520.008 100,0

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 307 – Intercâmbio de cargas no terminal de Ipatinga, entre a Proposta 
FC 101 e a EFVM

Na conexão da Proposta FC 101 com a linha da EFVM, no entorno de Ipatinga, 

os mais volumosos fluxos de intercâmbio são aqueles que tomam a direção de 

Vitória, compostos basicamente por minério de ferro oriundo de Conceição do 

Mato Dentro (sempre mais de 90% do volume circulante). Em sentido contrário, 

vindos do lado leste da EFVM, chegam ao entroncamento com a Proposta FC 

101, nos três anos aqui considerados, fluxos de cargas cujos volumes oscilam en-

tre 1 e 2 milhões de TU anuais. São mínimos os volumes de troca com a porção 

oeste da EFVM (na direção de Belo Horizonte).

Diagramas unifilares representativos do carregamento da Propos-
ta FC 101

Apresentações gráficas simplificadas dos diagramas unifilares anuais da Proposta 

FC 101 – um longo corredor ferroviário greenfield com diretriz coincidente com 

a da planejada EF-354, entre Anápolis e o Porto do Açu – podem ser vistas na 

respectiva Ficha Técnica (no Anexo C). O conteúdo digital completo dessa fer-

ramenta analítica está disponível em dashboards digitais que acompanham o 

presente relatório.

Matrizes origem-destino dos fluxos alocados na Proposta FC 101

As principais origens e destinos e as intensidades dos fluxos interzonais alocados 

na Proposta FC 101 (mensurados em TU) são apresentadas nas Tabelas 308, 309 

e 310, respectivamente, para os anos 2025, 2030 e 2035. Importa destacar que, 

dos volumes de cargas circulantes nesse extenso corredor interestadual, pouco 

menos da metade se destina ao exterior, com todo o restante consumido em 

território nacional. Trata-se, portanto, de corredor ferroviário com função mista, 

atendendo em partes bastante próximas os mercados interno e externo.

De fato, nos três anos referidos, ao destino “Exterior” se dirigem elevadas par-

celas dos volumes de cargas alocados nessa proposta, mas nunca superiores à 

metade, a saber: por volta de 38% no ano inicial da operação, aproximadamente 

50% no ano intermediário e cerca de 47% em 2035. Parcelas bem inferiores 

dessas cargas se destinam a Minas Gerais, São Paulo, Amazonas, Rio de Janeiro 

e Pará. Suas participações relativas individuais são sempre inferiores ou, no má-

ximo, alcançam 10%.

Quanto à origem das cargas movimentadas na Proposta FC 101, elas vêm, sobre-

tudo, de Minas Gerais – cerca de 47% em 2025, 55% em 2030, e 53% em 2035. 

Em segundo lugar se posicionam o Distrito Federal e seu Entorno e os demais 

municípios do Estado de Goiás, que, em conjunto, respondem pela origem de 

16% do volume total de cargas, na média dos três anos. O Mato Grosso é o Es-

tado de origem de cerca de 8% da carga total transportada na Proposta FC 101, 

seguido pelo Pará, responsável, em média, por 5,5% nos três anos considerados.

As matrizes OD completas de cargas dessa proposta, construídas em distintos 

recortes geográficos (unidades federativas e exterior, microrregiões homogêneas 

internas e exterior e terminais ferroviários de embarque/desembarque), abran-

gendo uma pauta de até 15 tipos de produtos,  encontram-se disponíveis em 

dashboards digitais que acompanham este relatório.



553

Origem
Destino

TOTAL (TU)
Partici-
paçãoAM ES Exterior GO MA MG PA RJ RS SP Outras UF

AM 0 163.296 0 4 0 380.373 0 362.076 0 363 324 906.436 3,3%

DF/GO 12.707 82.391 1.594.349 447 14.387 48.041 34.717 10.772 111.763 142.775 251.089 2.303.438 8,3%

ES 306.022 164 0 366.578 21.334 26.112 202.934 67 0 836 337.862 1.261.909 4,6%

Exterior 0 0 0 229.349 170.786 39.793 0 0 0 0 219 440.147 1,6%

GO 7 316.432 1.609.387 16 91 197.063 3.060 60.181 1.596 150.233 63.575 2.401.640 8,7%

MG 1.011.772 106.608 7.100.907 233.216 367.513 412.831 686.703 80.215 157.949 871.329 1.934.235 12.963.279 46,9%

MT 0 171.680 188.484 0 0 254.848 0 112.765 406.900 349.280 831.144 2.315.102 8,4%

PA 0 331.386 0 1.150 0 660.937 0 640.906 14.444 57.416 14.184 1.720.422 6,2%

RJ 638.330 0 0 50.000 195.610 291 310.765 0 0 0 57.587 1.252.583 4,5%

Outras UF 4.762 97.985 0 140.655 109.265 476.188 18.113 272.344 198.199 450.108 330.642 2.098.261 7,6%

TOTAL (TU) 1.973.600 1.269.942 10.493.127 1.021.416 878.987 2.496.476 1.256.292 1.539.327 890.851 2.022.339 3.820.862 27.663.218 100,0%

Participação 7,1% 4,6% 37,9% 3,7% 3,2% 9,0% 4,5% 5,6% 3,2% 7,3% 13,8% 100,0%

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 308 – Macromatriz de origem e destino dos fluxos alocados na Proposta FC 101, em toneladas úteis (TU), no ano de 2025
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Origem
Destino

TOTAL (TU)
Partici-
paçãoAM ES Exterior GO MA MG PA RJ RS SP Outras UF

AM 0 180.965 0 5 0 419.805 0 401.908 0 391 340 1.003.413 2,7%

DF/GO 11.979 90.916 1.926.157 513 18.058 54.862 39.220 11.910 130.076 170.891 303.414 2.757.996 7,5%

ES 324.378 224 0 385.925 22.741 30.376 215.628 261 0 515 377.801 1.357.849 3,7%

Exterior 0 0 0 249.339 199.956 46.733 0 0 0 0 360 496.388 1,3%

GO 9 483.904 1.853.725 17 106 225.995 2.730 72.022 1.722 200.524 64.430 2.905.182 7,9%

MG 1.054.432 175.311 14.312.833 217.849 389.822 1.031.596 747.974 82.522 98.941 1.096.791 1.034.343 20.242.414 54,7%

MT 0 186.293 213.117 1 0 275.391 0 124.862 466.399 413.292 953.250 2.632.605 7,1%

PA 0 354.946 0 1.268 0 717.407 0 695.684 15.043 64.250 9.988 1.858.587 5,0%

RJ 675.977 0 0 56.547 210.745 326 329.918 0 0 0 64.206 1.337.720 3,6%

Outras UF 4.641 105.848 0 161.661 122.634 551.336 18.780 295.405 232.932 524.736 384.302 2.402.274 6,5%

TOTAL (TU) 2.071.416 1.578.407 18.305.833 1.073.123 964.062 3.353.826 1.354.250 1.684.574 945.113 2.471.389 3.192.433 36.994.429 100,0%

Participação 5,6% 4,3% 49,5% 2,9% 2,6% 9,1% 3,7% 4,6% 2,6% 6,7% 8,6% 100,0%

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 309 – Macromatriz de origem e destino dos fluxos alocados na Proposta FC 101, em toneladas úteis (TU), no ano de 2030
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Origem
Destino

TOTAL (TU)
Participa-

çãoAM ES Exterior GO MA MG PA RJ RS SP Outras UF

AM 0 189.026 0 5 0 442.304 0 421.108 0 410 354 1.053.206 2,7%

DF/GO 11.445 97.443 1.965.571 503 18.352 61.787 43.777 12.476 139.127 201.662 345.035 2.897.178 7,5%

ES 325.136 216 0 428.304 23.841 33.117 220.318 271 0 562 415.124 1.446.888 3,7%

Exterior 0 0 0 271.999 232.334 59.954 0 0 0 0 2.075 566.362 1,5%

GO 10 481.224 2.034.728 17 117 255.076 2.809 80.328 1.806 194.063 67.771 3.117.950 8,0%

MG 1.056.765 179.418 13.940.093 255.812 398.837 1.664.998 728.316 94.689 136.961 1.036.494 1.230.943 20.723.326 53,4%

MT 0 201.028 237.686 1 0 298.284 0 136.963 532.399 486.405 1.089.411 2.982.177 7,7%

PA 0 366.460 0 1.364 0 755.512 0 725.378 15.680 71.124 11.493 1.947.011 5,0%

RJ 678.749 0 0 64.678 215.752 359 335.487 0 0 0 69.580 1.364.605 3,5%

Outras UF 4.566 111.362 0 181.928 138.584 594.104 19.647 309.801 268.621 608.962 439.040 2.676.616 6,9%

TOTAL (TU) 2.076.672 1.626.177 18.178.078 1.204.610 1.027.818 4.165.495 1.350.354 1.781.013 1.094.594 2.599.682 3.670.824 38.775.318 100,0%

Participação 5,4% 4,2% 46,9% 3,1% 2,7% 10,7% 3,5% 4,6% 2,8% 6,7% 9,5% 100,0%

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 310 – Macromatriz de origem e destino dos fluxos alocados na Proposta FC 101, em toneladas úteis (TU), no ano de 2035
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5.3.2.20 Proposta FC 102: Araçuaí – Teófilo Otoni – 
Nanuque – Teixeira de Freitas (BA) - Caravelas (BA)

A Proposta FC 102 visa a construção de uma moderna ferrovia greenfield seguin-

do diretriz que, de regra, coincide com a da erradicada Estrada de Ferro Bahia e 

Minas (EFBM).

O modelo de alocação estimou volumes de cargas relativamente baixos para 

uma via com extensão superior a 400 quilômetros. Esses volumes foram aloca-

dos nos anos de 2025, 2030 e 2035, sendo o primeiro considerado como o de 

início da operação do empreendimento analisado.

No ano inicial de operação foram alocados cerca de 915 mil toneladas úteis (TU) 

de cargas, com predominância inicial dos granéis líquidos (essencialmente, pro-

dutos da petroquímica e químicos).

Gráfico 88 – Volumes de cargas alocados na proposta FC 102 em 2025, 2030 e 
2035, mensurados em toneladas úteis (TU) e divididos por grupos de produtos

Com um crescimento médio estimado de 7,7% ao ano no primeiro quinquênio, 

o volume alocado em 2030 é da ordem de 1,32 milhão de TU, chegando, cinco 

anos depois, ao montante de, aproximadamente, 1,5 milhão de TU. Tal evolução 

representa um incremento bruto no volume a transportar de quase 60% ao lon-

go dos primeiros dez anos de operação. Significa dizer que o volume de cargas 

alocadas na presente proposta crescerá à taxa média de 4,8% ao ano, entre 

2025 e 2035.

Participação relativa dos principais produtos alocados

Como antes foi dito, no ano de 2025 predominam os granéis líquidos e, em 

segunda posição, a carga geral, esta composta, principalmente, por produtos 
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manufaturados. Com volumes absolutos bastante próximos nos três anos aqui 

considerados, a carga geral, que representa cerca de um terço do montante 

transportado no ano inicial, terá sua participação relativa reduzida para cerca de 

um quarto nos dois outros anos. 

A participação relativa dos granéis líquidos, inicialmente de 60% do volume 

total alocado na Proposta FC 102, irá se reduzir para cerca de 44% nos anos de 

2030 e 2035. Enquanto isso, o agrupamento outros granéis sólidos não agrícolas, 

formado basicamente por outros minerais, com participação praticamente nula 

em 2025, responderá por aproximadamente 30% nos dois marcos temporais 

seguintes. 

Nesses três anos a participação relativa dos granéis sólidos agrícolas na pauta de 

transporte da Proposta FC 102 é mínima, não ultrapassando a marca de 0,5%.

Produção de transporte estimada

A produção de transporte estimada na Proposta FC 102, em 2025, é de 286,3 

milhões de toneladas quilômetros úteis (TKU), com uma distância média de per-

curso de 313 quilômetros.

Cinco anos depois, essa produção chega a 369,3 milhões de TKU, passando a 

404,8 milhões  de TKU em 2035, como mostra o Gráfico 89. Esses montantes 

resultam de uma taxa média anual de crescimento no decorrer dos dez primeiros 

anos de operação de 3,5%, inferior, portanto, à taxa de crescimento dos volumes 

anuais alocados (de 4,8% a.a.). Tal discrepância deve-se à redução esperada da 

distância média de transporte, que passa dos 313 quilômetros no ano inicial para 

278 quilômetros, em 2035.

Nesse contexto, destaca-se o crescimento da produção de transporte de outros 

minerais, de quase 150% ao ano entre 2025 e 2035.

Gráfico 89 – Produções de transporte na proposta FC 102 em 2025, 2030 e 
2035, mensuradas em toneladas quilômetros úteis (TKU) e divididas por grupos 

de produtos

Os principais dados acerca dos volumes de cargas alocados na proposta em aná-

lise, nos anos de 2025, 2030 e 2035, assim como as correspondentes produções 

de transporte, são apresentadas nas Tabelas 311 e 312 a seguir.
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Grupo de 
produtos

Toneladas úteis (TU)
Taxas de crescimento 

(% a.a.)
DMT no 
período 

(Km)2025 2030 2035
2025/ 

30
2030/ 

35
2025/ 

35

Carga geral 303.597 306.629 352.113 0,2 2,8 1,5 331,0

Granéis sóli-
dos agrícolas

4.842 4.090 3.506 - 3,3 - 3,0 - 3,2 292,9

Minério de 
ferro

62.002 49.501 52.125 - 4,4 1,0 - 1,7 224,3

Outros 
granéis 

sólidos não 
agrícolas

29 384.023 420.187 567,4 1,8 160,7 274,5

Granéis 
líquidos

544.228 579.658 629.187 1,3 1,7 1,5 300,1

Total 914.695 1.323.901 1.457.118 7,7 1,9 4,8 289,9

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 311 – Volumes de cargas alocados na Proposta FC 102 em 2025, 2030 
e 2035, taxas anuais médias de crescimento e distância média de transporte 

(DMT), por grupo de produtos

Produto

Toneladas quilômetros úteis (TKU) por 
ano

Taxas de crescimento 
(% a.a.)

2025 2030 2035
2025/ 

30
2030/ 

35
2025/ 

35

Carga geral 106.797.745 100.700.106 110.152.268 - 1,2 1,8 0,3

Granéis sólidos 
agrícolas

1.402.038 1.197.411 1.039.543 - 3,1 - 2,8 - 2,9

Minério de 
ferro

15.950.768 10.164.324 10.965.097 - 8,6 1,5 - 3,7

Outros granéis 
sólidos não 
agrícolas

11.216 83.325.300 92.386.094 494,5 2,1 146,4

Granéis  
líquidos

162.153.898 173.930.127 190.219.136 1,4 1,8 1,6

Total 286.315.665 369.317.268 404.762.138 5,2 1,8 3,5

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 312 – Produções de transporte previstas na Proposta FC 102 em 2025, 
2030 e 2035 e taxas anuais médias de crescimento, por grupo de produtos

Movimentações de cargas nos terminais

São cinco os terminais de cargas previstos na Proposta FC 102 – localizados nos 

municípios de Araçuaí, Teófilo Otoni, Nanuque, Teixeira de Freitas (BA) e Carave-

las (BA). As estimativas dos volumes de cargas com previsão de movimentação 

nesses terminais, nos anos de 2025, 2030 e 2035, são apresentadas nas três 

tabelas seguintes.
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Terminal de 
Carga

Volume embarcado
Volume 

desembarcado
Volume total 

movimentado

TU % TU % TU %

Araçuai 240.329 44,9 294.962 55,1 535.291 100,0

Teófilo Otoni 17.153 9,6 161.643 90,4 178.796 100,0

Nanuque 17.161 34,3 32.938 65,7 50,099 100,0

T. de Freitas 7.229 4,6 150.173 95,4 157.402 100,0

Caravelas 632.823 69,7 274.979 30,3 907.802 100,0

Total 914.695 50,0 914.695 50,0 1.829.390 100,0

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 313 – Previsão de embarques e desembarques de cargas nos terminais 
da Proposta FC 102 em 2025

Terminal de 
Carga

Volume embarcado
Volume 

desembarcado
Volume total 

movimentado

TU % TU % TU %

Araçuai 289.405 47,4 321.719 52,6 611.124 100,0

Teófilo Otoni 98.792 31,4 215.501 68,6 314.293 100,0

Nanuque 25.263 42,3 34.393 57,7 59.656 100,0

T. de Freitas 161.806 47,3 180.132 52,7 314.938 100,0

Caravelas 748.634 56,7 572.156 43,3 1.320.790 100,0

Total 1.323.900 50,0 1.323.901 50,0 2.647.801 100,0

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 314 – Previsão de embarques e desembarques de cargas nos terminais 
da Proposta FC 102 em 2030

Terminal de 
Carga

Volume 
embarcado

Volume 
desembarcado

Volume total 
movimentado

TU % TU % TU %

Araçuai 288.941 43,8 371.413 56,2 660.354 100,0

Teófilo Otoni 103.319 23,8 254.821 71,2 358.140 100,0

Nanuque 27.012 40,8 39.227 59,2 66.239 100,0

T. de Freitas 168.716 44,8 207.950 55,2 376.666 100,0

Caravelas 869.128 59,8 583.705 40,2 1.452.833 100,0

Total 1.457.116 50,0 1.457.116 50,0 2.914.232 100,0

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 315 – Previsão de embarques e desembarques de cargas nos terminais 
da Proposta FC 102 em 2035

Considerando que a presente proposta de ferrovia não se conectará com nenhu-

ma outra, os volumes de embarque e desembarque de cargas nesse conjunto de 

cinco terminais são equivalentes. Contudo, tal equilíbrio nem sempre predomina 

quando se analisa cada terminal de per si.

Os dois maiores terminais quanto aos montantes de cargas movimentados são 

os localizados nas duas pontas da linha férrea – Caravelas e Araçuaí –, o primeiro, 

localizado em área portuária, apresenta volumes cerca de duas vezes maio-

res que os do segundo, posicionado em plena hinterlândia. Nos três anos aqui 

considerados, predominam em Caravelas as operações de embarque de cargas 

(principalmente, produtos da petroquímica e química, destinados, em sua maior 

parte, a Minas Gerais), enquanto, em Araçuaí, as de desembarque são as predo-

minantes (com expressiva parcela da carga geral).

As operações de desembarque predominantes em Caravelas são as de outros 

minerais (61%), dos quais pouco mais da metade vem de Minas Gerais, e o res-
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tante de Teixeira de Freitas (BA). Em Araçuaí embarcam, principalmente, carga 

geral e outros minerais.

Em posições intermediárias encontram-se os terminais de Teófilo Otoni e Teixeira 

de Freitas (BA), o primeiro francamente desembarcador (71% da movimentação 

em 2035), enquanto o segundo, com prevalência quase total de desembarques 

no ano inicial de operação, passa à condição de relativo equilíbrio entre embar-

ques e desembarques nos anos de 2030 e 2035.

Intercâmbio com outros trechos ferroviários

Não há previsão de intercâmbio de cargas com outras ferrovias. 

Diagramas unifilares representativos do carregamento da Propos-
ta FC 102

Representações simplificadas dos diagramas unifilares anuais da Proposta FC 

102 – ferrovia greenfield com diretriz bastante similar à da extinta EFBM – são 

apresentadas na correspondente Ficha Técnica (no Anexo C).  O conteúdo digital 

completo dessa ferramenta analítica está disponível em dashboards digitais que 

acompanham o presente relatório.

Matrizes origem-destino dos fluxos alocados na Proposta FC 102

As macromatrizes OD dos fluxos de cargas alocados na Proposta FC 102 são 

apresentadas nas Tabelas 316, 317 e 318, correspondentes aos anos de 2025, 

2030 e 2035, respectivamente. 

As direções e intensidades dos principais fluxos OD retratados nas referidas ma-

trizes configuram a presente proposta como corredor de importação de baixa 

intensidade de tráfego, cujo principal destino é o nordeste de Minas, em todos 

os três anos analisados.   

Assim, vem do Exterior parcela majoritária dos fluxos carregados na Proposta FC 

102, respondendo este por 66,5% do volume total de cargas em 2025, partici-

pação que se reduz para 53%, em 2030, e para 56% em 2035. Enquanto isso, a 

participação relativa de Minas Gerais, enquanto zona de origem das cargas, per-

manece em torno de 28%, em todos os três anos, e a da Bahia passa de 3,5%, 

no início da operação, para cerca de 14% nos dois outros anos.

Minas Gerais é o Estado receptor de praticamente a metade de todo o volume de 

cargas carregado no início da operação, participação que se reduz para 40%, em 

2030, aumentando levemente, em 2035, para 43%. No ano inicial de operação, 

ao Exterior se destina aproximadamente um quarto do volume de cargas trans-

portado, mas sua participação irá se reduzir para pouco menos de um quinto em 

2030 e 2035. O Espírito Santo é também um destino relevante, tanto em 2030 

quanto em 2035, recepcionando pouco menos de um quinto do volume total de 

cargas nesses dois anos. A Bahia apresenta, como zona de destino, participações 

levemente decrescentes: cerca de 17%, em 2025, 14%, em 2030, e 15% em 

2035.

As matrizes OD da Proposta FC 102, organizadas em três distintos recortes ge-

ográficos (unidades federativas e exterior, microrregiões homogêneas internas 

e exterior e terminais ferroviários de embarque/desembarque), contemplando 

até 15 tipos de produtos, encontram-se disponíveis em dashboards digitais que 

acompanham este relatório.
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Origem
Destino

TOTAL (TU) Participação
BA ES Exterior MG SP Outras UF

BA 6.431 1.039 21 2.740 0 18.669 28.900 3,2%

Exterior 135.306 26.470 0 445.863 0 0 607.639 66,4%

MG 8.633 106 208.855 15 21.367 17.252 256.229 28,0%

Outras UF 1.267 317 9.397 2.959 0 7.988 21.927 2,4%

TOTAL (TU) 151.637 27.933 218.273 451.577 21.367 43.908 914.696 100,0%

Participação 16,6% 3,1% 23,9% 49,4% 2,3% 4,8% 100,0%

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 316 – Macromatriz de origem e destino dos fluxos alocados na Proposta FC 102, em toneladas úteis (TU), no ano de 2025

Origem
Destino

TOTAL (TU) Participação
BA ES Exterior MG SP Outras UF

BA 10.290 138.425 16 4.103 1.098 36.851 190.783 14,4%

Exterior 155.277 28.563 0 516.032 0 0 699.871 52,9%

MG 4.493 85.385 238.627 147 35.841 23.808 388.299 29,3%

Outras UF 13.946 380 9.481 12.628 449 8.062 44.947 3,4%

TOTAL (TU) 184.006 252.753 248.124 532.909 37.388 68.721 1.323.901 100,0%

Participação 13,9% 19,1% 18,7% 40,3% 2,8% 5,2% 100,0%

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 317 – Macromatriz de origem e destino dos fluxos alocados na Proposta FC 102, em toneladas úteis (TU), no ano de 2030

Origem
Destino

TOTAL (TU) Participação
BA ES Exterior MG SP Outras UF

BA 10.716 142.924 16 4.235 997 40.833 199.721 13,7%

Exterior 181.170 31.735 0 605.606 0 0 818.511 56,2%

MG 5.713 87.150 237.760 171 37.055 25.868 393.715 27,0%

Outras UF 14.611 380 9.557 12.126 421 8.073 45.169 3,1%

TOTAL (TU) 212.209 262.188 247.333 622.138 38.473 74.774 1.457.116 100,0%

Participação 14,6% 18,0% 17,0% 42,7% 2,6% 5,1% 100,0%

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 318 – Macromatriz de origem e destino dos fluxos alocados na Proposta FC 102, em toneladas úteis (TU), no ano de 2035
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5.3.2.21 Proposta FC 103: Miguel Burnier – Ponte Nova – 
Ubá – Muriaé – Porto do Açu (RJ)

A diretriz viária da proposta, cujo carregamento será analisado, corresponde, na 

maior parte, a da extinta “Linha Mineira”, entre Miguel Burnier e Ubá, enquanto 

sua extensão, a partir de Muriaé, em direção ao litoral norte-fluminense, coincide 

com o traçado da planejada EF 354 (“Transcontinental”) e visa criar outra alterna-

tiva para Minas Gerais ter acesso ferroviário ao novo Porto do Açu.

Gráfico 90 – Volumes de cargas alocados na proposta FC 103 em 2025, 2030 e 
2035, mensurados em toneladas úteis (TU) e divididos por grupos de produtos

O modelo de simulação de rede alocou na proposta em tela, no primeiro ano de 

operação, cerda de 6,54 milhões de toneladas úteis (TU) de cargas, nelas incluí-

das, em distintas proporções, os cinco grandes grupos de produtos.

Cinco anos depois, o volume alocado é de 7,21 milhões de TU, o que representa 

um crescimento médio de 2,0% ao ano no período. No quinquênio seguinte, o 

ritmo de crescimento mostra-se menor, da ordem de 1,2% ao ano, em média, 

levando à alocação, em 2035, de 7,67 milhões de TU de cargas na proposta 

analisada.

Assim sendo, entre 2025 e 2035, o incremento bruto de cargas carregadas é da 

ordem de 1,13 milhão de TU, um acréscimo de apenas 17,2% no decorrer dos 

primeiros dez anos de operação.

Participação relativa dos principais produtos alocados

Nos três anos aqui considerados, destaca-se a participação relativa do grupo 

outros granéis sólidos não agrícolas na pauta de transporte da Proposta FC 103, 

sempre de pouco mais de dois terços do volume total carregado. No caso, o 

carvão mineral representa sempre mais de 94% do referido agrupamento de 

produtos em todos os anos.

Na segunda posição encontra-se a carga geral, com participação relativa da or-

dem de 23%, a cada ano considerado. Produtos manufaturados correspondem 

sempre a pouco mais de 80% desse agrupamento.

Com montantes de cargas bem inferiores aparecem os granéis sólidos agrícolas, 

que representam, na média dos três anos, cerca de 6,5% do carregamento total 

estimado. Minério de ferro e granéis líquidos, juntos, não passam de 2,5% deste, 

nos mesmos anos.

Produção de transporte estimada

Em 2025 estima-se a produção total de transporte na Proposta FC 103 em 2,86 

bilhões de toneladas quilômetros úteis (TKU), com a distância média de trans-

porte 436,7 quilômetros. Em 2030, essa produção de transporte será de 3,14 

bilhões de TKU e alcançará o montante de 3,33 bilhões de TKU em 2035, como 

mostra o Gráfico 91.
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O modelo de alocação informa valores praticamente iguais das distâncias médias 

de transporte, nos três anos aqui considerados, de modo que as taxas anuais 

médias de crescimento da produção de transporte são basicamente as mesmas 

apresentadas pelo volume carregado em igual período. Na média, cerca de 1,6% 

ao ano entre 2025 e 2035.

Os principais dados referentes aos volumes de cargas alocados na presente pro-

posta bem como às produções de transporte, nos anos de 2025, 2030 e 2035, 

estão consolidados nas Tabelas 319 e 320 a seguir apresentadas.

Gráfico 91 – Produções de transporte na proposta FC 103 em 2025, 2030 e 
2035, mensuradas em toneladas quilômetros úteis (TKU) e divididas por grupos 

de produtos

Grupo de 
produtos

Toneladas úteis (TU)
Taxas de crescimento 

(% a.a.)
DMT no 
período 

(Km)2025 2030 2035
2025/ 

30
2030/ 

35
2025/ 

35

Carga geral 1.510.290 1.644.275 1.717.507 1,7 0,9 1,3 417,0

Granéis sóli-
dos agrícolas

410.799 461.095 545.422 2,3 3,4 2,9 304,3

Minério de 
ferro

137.201 142.493 143.277 0,8 0,1 0,4 284,6

Outros granéis 
sólidos não 
agrícolas

4.474.910 4.951.273 5.253.004 2,0 1,2 1,6 459,1

Granéis  
líquidos

10.188 10.718 11.526 1,0 1,5 1,2 267,6

Total 6.543.388 7.209.854 7.670.734 2,0 1,2 1,6 435,5

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 319 – Volumes de cargas alocados na Proposta FC 103 em 2025, 2030 
e 2035, taxas anuais médias de crescimento e distância média de transporte 

(DMT), por grupo de produtos
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Produto
Toneladas quilômetros úteis (TKU) por ano

Taxas de crescimento 
(% a.a.)

2025 2030 2035
2025/ 

30
2030/ 

35
2025/ 

35

Carga geral 628.952.477 685.861.318 716.717.054 1,7 0,9 1,3

Granéis 
sólidos 

agrícolas
126.540.514 138.945.510 165.556.403 1,9 3,6 2,7

Minério de 
ferro

37.315.200 41.403.631 41.741.747 2,1 0,2 1,1

Outros 
granéis 

sólidos não 
agrícolas

2.062.121.589 2.269.407.291 2.406.666.232 1,9 1,2 1,6

Granéis 
líquidos

2.597.198 2.888.273 3.209.775 2,1 2,1 3,1

Total 2.857.526.977 3.138.506.022 3.333.891.211 1,9 1,2 1,6

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 320 – Produções de transporte previstas na Proposta FC 103 em 2025, 
2030 e 2035 e taxas anuais médias de crescimento, por grupo de produtos

Movimentações de cargas nos terminais

Devido a sua expressiva extensão de 466,4 quilômetros, foram previstos nesta 

proposta nove terminais de cargas, discriminados nas três tabelas seguintes, que 

registram as previsões de movimentação de cargas em cada um (mensuradas 

em TU), nos anos de 2025, 2030 e 2035.

Terminal de 
Carga

Volume embarcado
Volume 

desembarcado
Volume total 

movimentado

TU % TU % TU %
Miguel Burnier 0 3.159.704 100,0 3.159.704 100,0

Ouro Preto 15.161 30,8 34.038 69,2 49.199 100,0

Mariana 14.760 38,9 23.186 61,1 37.496 100,0

Ponte Nova 28.180 60,9 18.078 39,1 46.258 100,0

Viçosa 23.365 34,7 43.927 65,3 67.292 100,0

Visc. Rio Branco 0 0 0 100,0

Ubá 117.930 34,2 226.420 65,8 344.350 100,0

Muriaé 59.677 40,1 89.308 59,9 148.985 100,0

Porto Açu (RJ) 5.198.088 86,5 813.935 13,5 6.012.023 100,0

Total 5.457.161 55,3 4.408.596 44,7 9.865.757 100,0

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 321 – Previsão de embarques e desembarques de cargas nos terminais 
da Proposta FC 103 em 2025
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Terminal de 
Carga

Volume 
embarcado

Volume 
desembarcado

Volume total 
movimentado

TU % TU % TU %

Miguel Burnier 0 3.312.114 100,0 3.312.114 100,0

Ouro Preto 16.045 30,2 37.118 69,8 53.163 100,0

Mariana 15.621 38,3 25.190 61,7 40.811 100,0

Ponte Nova 32.827 62,8 19.433 37,2 52.260 100,0

Viçosa 23.952 33,1 48.306 66,9 72.258 100,0

Visc. Rio Branco 0 0 0 100,0

Ubá 119.746 31,2 264.472 68,8 384.218 100,0

Muriaé 114.503 51,9 106.129 48,1 220.632 100,0

Porto Açu (RJ) 5.552.283 84,2 1.041.479 15,8 6.593.762 100,0

Total 5.874.977 54,8 4.854.241 45,2 10.729.218 100,0

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 322 – Previsão de embarques e desembarques de cargas nos terminais 
da Proposta FC 103 em 2030 

Terminal de 
Carga

Volume 
embarcado

Volume 
desembarcado

Volume total 
movimentado

TU % TU % TU %

Miguel Burnier 0 3.464.224 100,0 3.464.224 100,0

Ouro Preto 16.314 29,5 39.026 70,5 55.340 100,0

Mariana 15.423 36,8 26.510 63,2 41.933 100,0

Ponte Nova 35.753 63,2 20.799 36,8 56.552 100,0

Viçosa 23.917 31,6 51.661 68,4 75.578 100,0

Visc. Rio Branco 0 0 0 100,0

Ubá 120.470 28,2 306.331 71,8 426.801 100,0

Muriaé 123.986 52,2 113.515 47,8 237.501 100,0

Porto Açu (RJ) 5.847.607 83,6 1.143.733 16,4 6.991.340 100,0

Total 6.183.470 54,5 5.165.799 45,5 11.349.269 100,0

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 323 – Previsão de embarques e desembarques   de cargas nos 
terminais da Proposta FC 103 em 2035

Constata-se, de pronto, no conjunto de terminais, um leve desbalanceamento 

na movimentação de cargas, a favor das operações de embarque (cerca de 

55% contra 45% dos desembarques). Contudo, ao se analisar cada um desses 

terminais independentemente, verifica-se que alguns são essencialmente em-

barcadores, outros desembarcadores. A exceção é o terminal de Muriaé, no qual 

se estima um razoável equilíbrio entre os dois tipos de operação.

A maior movimentação de cargas deverá ocorrer no terminal do Porto do Açu, 

onde serão manejados cerca de 60% do volume total do sistema. Estima-se a 

prevalência das operações de embarque de mercadorias nas composições ferro-

viárias que dali partem em direção a Minas Gerais da ordem de 85% na média 

dos três anos.
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Em segunda posição encontra-se o terminal de Miguel Burnier, onde são previs-

tas movimentações de cargas que montam a 3,16 milhões de TU, em 2025, e a 

3,46 milhões de TU em 2035, totalmente dedicadas à descarga de vagões que 

ali chegarão carregados de carvão mineral, principalmente.

Em posições intermediárias quanto à movimentação de cargas aparecem os ter-

minais de Ubá e Muriaé, no primeiro predominando as operações de desembar-

que, enquanto no segundo estima-se um certo equilíbrio entre os dois tipos de 

operação, como já comentado.

Intercâmbio com outros trechos ferroviários

A Tabela 324 registra os volumes estimados do intercâmbio de cargas entre a 

Proposta FC 103 e a linha da MRS que passa pelo terminal de Miguel Burnier, nos 

anos de 2025, 2030 e 2035. 

Ano
Sentido da 

MRS

Transf. da FC 103 
para MRS

Transf. da MRS 
para FC 103

Volume total mo-
vimentado

TU % TU % TU %

2025
Norte (BH) 1.958.048 65,3 1.038.495 34,7 2.996.543 100,0

Sul (Rio) 176.745 78,7 47.732 21,3 224.477 100,0

2030
Norte (BH) 2.206.103 63,3 1.277.488 36,7 3.483.591 100,0

Sul (Rio) 149.510 72,3 57.388 27,7 206.898 100,0

2035
Norte (BH) 2.350.613 62,4 1.417.692 37,6 3.768.305 100,0

Sul (Rio) 154.323 69,1 69.073 30,9 223.396 100,0

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 324 – Intercâmbio de cargas no terminal de Miguel Burnier, entre a 
Proposta FC 103 e a MRS

Prevê-se uma quase total prevalência (por volta de 94%) dos intercâmbios que 

envolvem a seção norte da linha da MRS (direção de Belo Horizonte), em detri-

mento da seção sul (direção do Rio de Janeiro), tomando Miguel Burnier como 

referencial geográfico.

Nesse contexto funcional, destacam-se, em intensidade, as transferências de 

cargas da Proposta FC 103 para a MRS, que correspondem a, aproximadamente, 

dois terços do intercâmbio (medido em TU) contra cerca de um terço que deixa a 

linha da MRS e adentra a Proposta FC 103, no sentido do Porto do Açu. Trata-se 

de comportamento que se mantém nos três anos considerados.

Diagramas unifilares representativos do carregamento da Propos-
ta FC 103

Representações simplificadas dos diagramas unifilares anuais da Proposta FC 103 

podem ser vistas na respectiva Ficha Técnica (no Anexo C). O conteúdo digital 

completo dessa ferramenta analítica está disponível em dashboards digitais que 

acompanham o presente relatório.

Matrizes origem-destino dos fluxos alocados na Proposta FC 103

As macromatrizes OD dos fluxos de cargas alocados na Proposta FC 103 corres-

pondem às Tabelas 325, 326 e 327, adiante apresentadas, para os anos de 2025, 

2030 e 2035, respectivamente. Da análise dos sentidos e intensidades de seus 

fluxos de carga, pode-se classificar essa proposta ferroviária como corredor de 

importação de média intensidade de tráfego.

Nos três anos analisados, do Exterior provém parcela majoritária das cargas nela 

transportadas, com participações, ainda que levemente decrescentes, bem ex-

pressivas: 68%, em 2025, 66%, em 2030, e 65% em 2035. Nesses três anos, 

Minas Gerais é sempre o destino principal dos volumes transportados, recebendo 

cerca de 70% do carregamento em 2025, participação que se reduz para 68% 

nos dois outros anos.
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Depois de Minas Gerais, dois outros Estados se sobressaem como zonas de destino: Espírito Santo e Goiás, mas com participa-

ções sempre aquém de 10% do volume total transportado. 

Ainda como Estados de origem das cargas transportadas na Proposta FC 103, embora com participações pequenas, vale re-

gistrar o Espírito Santo, respondendo por um décimo do carregamento total, e Minas Gerais, responsável por cerca de 5%. 

As matrizes OD desta proposta, como de todas as outras, estão desagregadas em três recortes espaciais – por unidade da 

federação e exterior, por microrregião geográfica interna e externa, e por terminal ferroviário de embarque e desembarque 

das cargas, todas contemplando uma pauta de até 21 tipos de produtos. Encontram-se disponíveis em dashboards digitais 

que acompanham este relatório.

Origem
Destino

TOTAL (TU) Participação
AM ES Exterior GO MG RJ Outras UF

AM 0 113.872 0 0 17.852 53.509 0 185.233 2,8%

ES 244.476 0 0 166.708 24.215 0 216.952 652.351 10,0%

Exterior 0 0 0 229.356 4.245.063 0 491 4.474.910 68,4%

GO 0 100.178 0 0 105.994 28.532 10.101 244.805 3,7%

MG 27.525 52.125 7.471 77 11.670 310 166.392 265.569 4,1%

PA 0 143.711 0 0 41.942 93.291 0 278.943 4,3%

Outras UF 35.891 120.581 0 11.760 140.453 53.312 79.578 441.575 6,7%

TOTAL (TU) 307.892 530.467 7.471 407.902 4.587.189 228.953 473.514 6.543.388 100,0%

Participação 4,7% 8,1% 0,1% 6,2% 70,1% 3,5% 7,2% 100,0%

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 325 – Macromatriz de origem e destino dos fluxos alocados na Proposta FC 103, em toneladas úteis (TU), no ano de 2025
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Origem
Destino

TOTAL (TU) Participação
AM ES Exterior GO MG RJ Outras UF

AM 0 128.190 0 0 19.610 59.935 0 207.735 2,9%

ES 260.876 0 0 194.816 50.839 1 253.367 759.898 10,5%

Exterior 0 0 0 249.446 4.495.545 0 1.144 4.746.135 65,8%

GO 0 115.113 0 0 125.805 31.463 10.399 282.780 3,9%

MG 28.726 96.746 40.493 70 14.448 612 214.075 395.171 5,5%

PA 0 157.072 0 0 46.834 102.336 0 306.242 4,2%

Outras UF 38.700 135.800 0 29.914 160.718 57.609 89.152 511.893 7,1%

TOTAL (TU) 328.302 632.921 40.493 474.245 4.913.800 251.956 568.138 7.209.854 100,0%

Participação 4,6% 8,8% 0,6% 6,6% 68,2% 3,5% 7,9% 100,0%

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 326 – Macromatriz de origem e destino dos fluxos alocados na Proposta FC 103, em toneladas úteis (TU), no ano de 2030

Origem
Destino

TOTAL (TU) Participação
AM ES Exterior GO MG RJ Outras UF

AM 0 135.169 0 0 20.639 63.835 0 219.643 2,9%

ES 262.146 0 0 212.329 48.852 1 263.626 786.955 10,3%

Exterior 0 0 0 273.847 4.733.394 3 3.904 5.011.148 65,3%

GO 0 121.648 0 0 147.669 34.054 12.744 316.115 4,1%

MG 28.752 99.890 46.926 76 17.138 673 253.660 447.115 5,8%

PA 0 163.785 0 0 49.398 108.640 0 321.824 4,2%

Outras UF 39.520 149.782 0 36.459 182.802 60.983 98.389 567.935 7,4%

TOTAL (TU) 330.419 670.275 46.926 522.710 5.199.893 268.188 632.323 7.670.734 100,0%

Participação 4,3% 8,7% 0,6% 6,8% 67,8% 3,5% 8,2% 100,0%

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 327 – Macromatriz de origem e destino dos fluxos alocados na Proposta FC 103, em toneladas úteis (TU), no ano de 2035
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5.3.2.22 Proposta FC 104: Ramal de Varginha a Cruzeiro 
(SP)

A presente proposta visa à restauração de um ramal ferroviário desativado há 

mais de duas décadas no Sul de Minas, que interliga as cidades de Varginha e 

Cruzeiro (SP). Nesta última o referido ramal se encontra com a chamada Linha 

de São Paulo, parte da malha concedida à MRS Logística. Devido à diferença de 

bitola entre o ramal (métrica) e a linha tronco (larga), haverá necessidade de 

transbordo de cargas em Cruzeiro. O modelo de simulação alocou volumes de 

cargas nesse ramal em três anos: 2025, 2030 e 2035, sendo o primeiro deles o 

de início da operação, muito provavelmente na modalidade short line.

Gráfico 92 – Volumes de cargas alocados na proposta FC 104 em 2025, 2030 e 
2035, mensurados em toneladas úteis (TU) e divididos por grupos de produtos

Em 2025 são alocados no ramal em análise, aproximadamente, 4 milhões de 

toneladas úteis (TU) de cargas. Em 2030, o montante alocado é de 4,2 milhões 

de TU, devido ao crescimento anual médio de 1,3% no primeiro quinquênio 

operacional. Cinco anos depois, estima-se o carregamento de 4,4 milhões de 

TU. Assim sendo, no período de 2025 a 2035, o volume de cargas a transportar 

nesse ramal crescerá à taxa de 1,1% ao ano, em média.

Participação relativa dos principais produtos alocados

Nos três anos considerados, a carga geral responde por, aproximadamente, 90% 

do volume total de cargas a transportar entre Varginha e Cruzeiro. Os granéis 

líquidos detêm uma participação relativa constante de um décimo desse mesmo 

volume. É nula a participação relativa dos granéis sólidos agrícolas e do minério 

de ferro e irrisória a de outros granéis sólidos não agrícolas.

Na carga geral destacam-se, de pronto, os produtos intitulados “outros da lavou-

ra e pecuária" (cerca de 42% desse agrupamento), dos quais o principal é o café 

destinado à exportação. Vêm depois os produtos manufaturados e os produtos 

básicos de borracha e não metálicos, correspondentes a 28% e 26% do volume 

total de carga geral, respectivamente.

Produção de transporte estimada

Conhecida a demanda alocada no ramal proposto, estima-se a produção de 

transporte no ano inicial de operação em, aproximadamente, 789 milhões de to-

neladas quilômetros úteis (TKU), em uma distância média de percurso de 198,5 

quilômetros. A produção de transporte, cinco anos depois, chega a 840,7 milhões 

de TKU e a 878,2 milhões de TKU em 2035, como mostra o gráfico seguinte.
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Gráfico 93 – Produções de transporte na proposta FC 104 em 2025, 2030 e 
2035, mensuradas em toneladas quilômetros úteis (TKU) e divididas por grupos 

de produtos

Com a distância média de transporte mantida constante nos três anos de refe-

rência, a taxa de crescimento da produção será igual à de aumento do volume 

de cargas, ou seja, 1,1% ao ano, em média, entre 2025 e 2035.

Os dados principais acerca da demanda e da produção de transporte no ramal 

ferroviário objeto da Proposta FC 104 são apresentados, respectivamente, nas 

Tabelas 328 e 329, nos anos de 2025, 2030 e 2035.

Grupo de 
produtos

Toneladas úteis (TU)
Taxas de crescimento 

(% a.a.)
DMT no 
período 

(Km)2025 2030 2035
2025/ 

30
2030/ 

35
2025/ 

35

Carga geral 3.545.779 3.781.634 3.947.203 1,3 0,9 1,1 198,5

Granéis sóli-
dos agrícolas

0 0 0

Minério de 
ferro

0 0 0

Outros granéis 
sólidos não 
agrícolas

13 232 3.519 78,0 72,3 75,1 197,3

Granéis 
líquidos

428.715 453.581 474.015 1,1 0,9 1,0 198,5

Total 3.974.507 4.235.447 4.424.737 1,3 0,9 1,1 198,5

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 328 – Volumes de cargas alocados na Proposta FC 104 em 2025, 2030 
e 2035, taxas anuais médias de crescimento e distância média de transporte 

(DMT), por grupo de produtos
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Produto

Toneladas quilômetros úteis (TKU) por 
ano

Taxas de crescimento 
(% a.a.)

2025 2030 2035
2025/ 

30
2030/ 

35
2025/ 

35

Carga geral 703.759.875 750.577.995 783.442.670 1,3 0,9 1,1

Granéis sólidos 
agrícolas

0 0 0

Minério de ferro 0 0 0

Outros granéis 
sólidos não 
agrícolas

2.535 46.018 698.585 78,6 72,3 75,4

Granéis líquidos 85.118.074 90.055.109 94.112.022 1,1 0,9 1,0

Total 788.880.484 840.679.121 878.253.277 1,3 0,9 1,1

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 329 – Produções de transporte previstas na Proposta FC 104 em 2025, 
2030 e 2035 e taxas anuais médias de crescimento, por grupo de produtos

Movimentações de cargas nos terminais

Foram previstos quatro terminais de cargas na Proposta FC 104 – localizados nos 

municípios de Varginha, Três Corações, São Lourenço e Cruzeiro (SP). Os volumes 

de cargas neles alocados em 2025, 2030 e 2035 são apresentados nas tabelas 

seguintes, mensurados em toneladas úteis (TU).

Terminal de 
Carga

Volume embarcado
Volume 

desembarcado
Volume total 

movimentado

TU % TU % TU %

1.Varginha 3.829.159 96,4 143.305 3,6 3.972.464 100,0

2.Três Corações 0 0 0

3.São Lourenço 0 0,0 2.043 100,0 2.043 100,0

4.Cruzeiro (SP) 0 0,0 79 100,0 79 100,0

Total 3.829.159 96,3 145.427 3,7 3.974.586

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 330 – Previsão de embarques e desembarques de cargas nos terminais 
da Proposta FC 104 em 2025

Terminal de 
Carga

Volume embarcado
Volume 

desembarcado
Volume total 

movimentado

TU % TU % TU %

Varginha 4.079.071 96,4 154.252 3,6 4.233.323 100,0

Três Corações 0 0 0

São Lourenço 0 0,0 2.123 100,0 2.123 100,0

Cruzeiro (SP) 0 0,0 86 100,0 86 100,0

Total 4.079.071 96,3 156.461 3,7 4.235.532 100,0

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 331 – Previsão de embarques e desembarques de cargas nos terminais 
da Proposta FC 104 em 2030
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Terminal de 
Carga

Volume 
embarcado

Volume 
desembarcado

Volume total 
movimentado

TU % TU % TU %

Varginha 4.255.812 96,2 166.731 3,8 4.422.543 100,0

Três Corações 0 0 0

São Lourenço 0 0,0 2.194 100,0 2.194 100,0

Cruzeiro (SP) 0 0,0 92 100,0 92 100,0

Total 4.255.812 96,2 169.017 3,8 4.424.829 100,0

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 332 – Previsão de embarques e desembarques de cargas nos terminais 
da Proposta FC 104 em 2035

Nos três anos aqui considerados, praticamente toda a movimentação de cargas 

será feita no terminal de Varginha, com quase absoluta predominância dos em-

barques de carga geral. No terminal de Três Corações não houve alocação de 

cargas, certamente em razão de sua curta distância de Varginha. As alocações 

nos terminais de São Lourenço e Cruzeiro, que se resumem a desembarques de 

cargas, mostram-se ínfimas em todos os três anos.

O terminal de Cruzeiro irá funcionar de fato como instalação de intercâmbio de 

cargas entre o ramal proposto e a linha da MRS, sobretudo do primeiro para a 

segunda, por meio do transbordo de carga conteinerizada, em razão da quebra 

de bitola. 

Intercâmbio com outros trechos ferroviários

A Tabela 333 consolida os volumes de cargas intercambiados entre o ramal 

proposto e a linha tronco da MRS, no terminal de Cruzeiro, nos três anos consi-

derados no modelo de alocação.

Ano
Sentido 
da MRS

Transf. da FC 104 
para MRS

Transf. da MRS 
para FC 104

Volume total 
movimentado

TU % TU % TU %

2025
S. Paulo 1.012.901 91,7 91.590 8,3 1.104.491 100,0

Rio 2.816.180 98,1 53.758 1,9 2.869.938 100,0

2030
S. Paulo 1.052.310 91,6 96.850 8,4 1.149.160 100,0

Rio 3.026.676 98,1 59.526 1,9 3.086.202 100,0

2035
São Paulo 1.077.591 91,4 101.049 8,6 1.178.640 100,0

Rio 3.178.129 97,9 67.876 2,1 3.246.005 100,0

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 333 – Intercâmbio de cargas no terminal de Cruzeiro (SP), entre a 
Proposta FC 104 e a MRS Logística

Há significativo desbalanceamento dos fluxos de cargas nesse intercâmbio em 

todos os três anos. Mensurados em toneladas úteis (TU), os fluxos que acessam 

a MRS no sentido de São Paulo equivalem a um quarto daqueles que se dirigem 

ao Rio de Janeiro, pela mesma MRS, mas em sentido contrário. Os primeiros 

são da ordem de 1 milhão de TU, enquanto os segundos oscilam em torno de 3 

milhões de TU.

Os fluxos que se transferem para o ramal de Varginha em Cruzeiro, oriundos dos 

dois sentidos da linha tronco da MRS, são de pequena monta, ultrapassando uma 

centena de milhar de TU apenas em 2035, no fluxo convergente do sentido São 

Paulo para o citado ramal.

Diagramas unifilares representativos do carregamento da Propos-
ta FC 104

Apresentações simplificadas dos diagramas unifilares anuais da Proposta FC 104 

são mostradas na correspondente Ficha Técnica (no Anexo C). O conteúdo digital 

completo dessa ferramenta analítica está disponível em dashboards digitais que 

acompanham o presente relatório.
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Matrizes origem-destino dos fluxos alocados na Proposta FC 104

As macromatrizes OD dos fluxos de cargas da Proposta FC 104, nos anos de 2025, 2030 e 2035, correspondem às Tabelas 334, 

335 e 336 respectivamente.

Na média dos três anos, como Estados de origem, São Paulo e Minas Gerais detêm as maiores participações relativas, o pri-

meiro respondendo por volta de 30%, e o segundo por um quarto do volume total em TU, basicamente carga geral. Goiás e 

Mato Grosso, juntos, respondem como Estados de origem por pouco mais de um quinto do volume total de cargas, enquanto 

o Rio de Janeiro é a origem de 6% desse mesmo volume, na média dos três anos. 

Ao Rio de Janeiro se destina, nos três anos considerados, pouco mais da metade do volume total de cargas transportadas no 

ramal em análise. É seguido pelo Espírito Santos, destino de 16% do mesmo volume, e por São Paulo, com participação rela-

tiva de 14%. Vale observar que esses Estados abrigam complexos portuários importantes, a partir dos quais esses volumes de 

cargas são transportados para outros países.

As matrizes OD da presente proposta, construídas com distintos recortes geográficos (unidades federativas, microrregiões 

homogêneas e terminais ferroviários de embarque/desembarque), abrangendo até 15 tipos de produtos, encontram-se dis-

poníveis em dashboards digitais que acompanham este relatório.



574  PEF – Plano Estratégico Ferroviário de Minas Gerais

Origem
Destino

TOTAL (TU) Participação
AM ES MG MT RJ SP Outras UF

AM 0 0 13.190 0 90.700 2.159 0 106.050 2,7%

BA 15 0 0 618 1.131 97.283 335 99.382 2,5%

ES 142 0 16.316 5.055 0 43.796 3.542 68.852 1,7%

GO 0 124 897 0 458.691 372 0 460.084 11,6%

MG 47.267 65.933 294 52.369 378.915 312.066 150.059 1.006.904 25,3%

MT 0 365 30.005 0 311.570 8.941 0 350.881 8,8%

RJ 112.844 0 0 60.788 0 6 81.564 255.203 6,4%

RO 0 4 305 0 146.711 55 0 147.074 3,7%

SP 24.321 499.580 1.817 24.781 478.785 7 139.152 1.168.444 29,4%

Outras UF 0 39.918 10.503 0 154.504 106.709 0 311.634 7,8%

TOTAL (TU) 184.590 605.924 73.327 143.610 2.021.008 571.395 374.653 3.974.507 100,0%

Participação 4,6% 15,2% 1,8% 3,6% 50,8% 14,4% 9,4% 100,0%

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 334 – Macromatriz de origem e destino dos fluxos alocados na Proposta FC 104, em toneladas úteis (TU), no ano de 2025
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Origem
Destino

TOTAL (TU) Participação
AM ES MG MT RJ SP Outras UF

AM 0 0 14.252 0 98.156 2.311 0 114.719 2,7%

BA 15 0 0 613 1.094 98.620 336 100.678 2,4%

ES 144 0 17.742 5.313 0 47.673 3.761 74.633 1,8%

GO 0 142 983 0 497.855 401 0 499.382 11,8%

MG 49.398 72.247 327 55.938 402.750 327.269 163.217 1.071.145 25,3%

MT 0 385 31.904 0 328.853 9.120 0 370.262 8,7%

RJ 117.907 0 0 63.256 0 7 85.652 266.822 6,3%

RO 0 4 338 0 159.400 60 0 159.802 3,8%

SP 25.269 543.091 2.007 26.413 506.660 8 150.708 1.254.157 29,6%

Outras UF 0 43.922 11.133 0 163.483 105.311 0 323.849 7,6%

TOTAL (TU) 192.733 659.792 78.687 151.532 2.158.252 590.779 403.674 4.235.447 100,0%

Participação 4,6% 15,6% 1,9% 3,6% 51,0% 13,9% 9,5% 100,0%

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 335 – Macromatriz de origem e destino dos fluxos alocados na Proposta FC 104, em toneladas úteis (TU), no ano de 2030
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Origem
Destino

TOTAL (TU) Participação
AM ES MG MT RJ SP Outras UF

AM 0 0 15.058 0 102.162 2.420 0 119.640 2,7%

BA 14 0 0 605 1.060 99.932 334 101.944 2,3%

ES 143 0 18.731 5.525 0 51.515 3.928 79.842 1,8%

GO 0 154 1.056 0 529.247 429 0 530.885 12,0%

MG 50.673 76.199 356 59.001 423.106 343.834 170.854 1.124.024 25,4%

MT 0 401 33.577 0 342.252 9.233 0 385.464 8,7%

RJ 118.152 0 0 65.161 0 8 86.725 270.045 6,1%

RO 0 4 367 0 168.974 64 0 169.410 3,8%

SP 25.842 567.981 5.695 27.800 528.822 8 156.558 1.312.706 29,7%

Outras UF 0 46.060 11.265 0 169.381 104.069 0 330.776 7,5%

TOTAL (TU) 194.824 690.799 86.106 158.091 2.265.005 611.513 418.398 4.424.737 100,0%

Participação 4,4% 15,6% 1,9% 3,6% 51,2% 13,8% 9,5% 100,0%

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI.

Tabela 336 – Macromatriz de origem e destino dos fluxos alocados na Proposta FC 104, em toneladas úteis (TU), no ano de 2035



577

5.3.2.23 Proposta FC 105A: Ferroanel da RMBH  - 1

A Proposta FC 105A consiste na implantação do primeiro trecho do Ferroanel da 

Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), com extensão de 88,1 km em 

bitola mista. Seu traçado inicia-se no município de Sarzedo, mais precisamente 

no terminal de cargas de Sarzedo Novo, conectado à Linha do Paraopeba, parte 

da malha ferroviária concedida à MRS Logística.

Esse primeiro trecho do Ferroanel da RMBH desenvolve-se radialmente, no sen-

tido horário, de sudeste para nordeste. Cruza com a linha da Ferrovia Centro-

-Atlântica, que vem do Triângulo Mineiro, no pátio de Vianópolis (município de 

Betim), e dali segue em direção ao pátio de Wilson Lobato (município de Pedro 

Leopoldo), onde se conecta com a linha da Centro-Atlântica que vem do Norte 

de Minas. Atravessa, assim, os municípios de Sarzedo, Betim, Esmeraldas, Ma-

tozinhos e Pedro Leopoldo, e se divide em dois subtrechos: o primeiro entre 

Sarzedo e Vianópolis (Betim), e o segundo entre Vianópolis (Betim) e Wilson 

Lobato (Pedro Leopoldo). 

Foram realizadas simulações do carregamento da presente proposta, todas no 

Cenário 2 e considerando detalhadamente toda a malha ferroviária da RMBH, 

em distintas alternativas operacionais. A característica mais marcante da alter-

nativa agora abordada é a suspensão, concomitantemente ao início da operação 

do Ferroanel, do tráfego de trens de cargas na linha da FCA que se estende de 

Vianópolis até  o Barreiro, passando pela estação de Parque Industrial, e tam-

bém na linha da MRS que vai do Barreiro a Sarzedo e dali ao terminal de Olhos 

D’água. Nesse cenário, as composições que circulam nas referidas linhas férreas, 

entranhadas na mancha urbana metropolitana, deverão se deslocar para o Fer-

roanel, possibilitando a liberação das referidas linhas para serviços de transporte 

urbano de passageiros.

No modelo de simulação, foram carregados os volumes de cargas, desdobrados 

por agrupamentos de produtos, nos anos de 2025, 2030 e 2035, considerando o 

primeiro destes como o de início da operação da Proposta FC 105A.

O volume de cargas, em 2025, é estimado em 6,57 milhões de toneladas úteis 

(TU). Crescendo à taxa média anual de 1,7%, em 2030, o carregamento alcança 

o patamar de 7,15 milhões de TU. No ano de 2035 estima-se na proposta em 

tela o montante de 7,63 milhões de TU, o que representa um acréscimo de, 

aproximadamente, 7% em relação ao previsto em 2030. Portanto, ao longo de 

seu primeiro decênio operacional, o volume de cargas alocado no Ferroanel da 

RMBH (alternativa A) se expandirá à taxa média de 1,5% ao ano.

Gráfico 94 – Volumes de cargas alocados na proposta FC 105A em 2025, 
2030 e 2035, mensurados em toneladas úteis (TU) e divididos por grupos de 

produtos
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Participação relativa dos principais produtos alocados

Nos três anos aqui considerados, os grupos de produtos mais representativos na 

pauta de transporte da Proposta FC 105A são o minério de ferro e os granéis só-

lidos agrícolas, que, juntos, respondem, em média, por quase 90% dos volumes 

anuais alocados de cargas.

Contudo, considerados de per si, constata-se que a participação relativa do mi-

nério de ferro apresenta tendência decrescente, caindo de 72%, em 2025, para 

63% dez anos depois. Enquanto isso, os granéis sólidos agrícolas têm participa-

ção relativa ascendente, passando de cerca de 19%, no início da operação, para 

23% em 2035. Nos três anos considerados, dentre os granéis sólidos agrícolas 

predomina o milho em grãos, respondendo por cerca de 60% desse agrupamen-

to de cargas.

Os demais agrupamentos de cargas têm presença reduzida na pauta de trans-

porte desta proposta, em qualquer dos três anos considerados no procedimento 

de alocação.

Produção de transporte estimada

Estima-se em 351,15 milhões de toneladas quilômetros úteis (TKU) a produção 

total de transporte da Proposta FC 105A no ano inicial de operação. Cinco anos 

depois, essa produção chega a 411,13 milhões  de TKU e deverá alcançar 447,19 

milhões de TKU em 2035, como mostra o Gráfico 95.

Gráfico 95 – Produções de transporte na proposta FC 105A em 2025, 2030 e 
2035, mensuradas em toneladas quilômetros úteis (TKU) e divididas por grupos 

de produtos

Verifica-se, portanto, que a produção de transporte da proposta aqui analisada 

deverá crescer, no primeiro decênio operacional, cerca de 2,4% ao ano, em mé-

dia. Esse índice é superior ao de crescimento do volume de cargas, no mesmo 

período, devido ao incremento anual sucessivo da distância média percorrida ao 

longo do Ferroanel da RMBH.

Os principais dados acerca dos volumes anuais alocados e das respectivas produ-

ções de transporte na Proposta FC 105A, em números totais e desagregados por 

grupos de produtos, estão consolidados nas Tabelas 337 e 338 a seguir.
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Grupo de 
produtos

Toneladas úteis (TU)
Taxas de crescimento 

(% a.a.)
DMT no 
período 

(Km)2025 2030 2035
2025/ 

30
2030/ 

35
2025/ 

35

Carga geral 244.589 255.067 259.358 0,8 0,3 0,6 71,1

Granéis sóli-
dos agrícolas

1.265.553 1.418.397 1.724.757 2,3 4,0 3,1 76,1

Minério de 
ferro

4.710.298 4.709.778 4.804.240 - 0,0 0,4 0,2 49,1

Outros granéis 
sólidos não 
agrícolas

32.863 415.840 445.441 66,1 1,4 29,8 53,4

Granéis  
líquidos

313.357 355.391 399.415 2,5 2,4 2,5 71,0

Total 6.566.659 7.154.473 7.633.210 1,7 1,3 1,5 56,5

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 337 – Volumes de cargas alocados na Proposta FC 105A em 2025, 2030 
e 2035, taxas anuais médias de crescimento e distância média de transporte 

(DMT), por grupo de produtos

Produto

Toneladas quilômetros úteis (TKU) por 
ano

Taxas de crescimento 
(% a.a.)

2025 2030 2035
2025/ 

30
2030/ 

35
2025/ 

35

Carga geral 17.400.807 18.145.094 18.450.642 0,8 0,3 0,6

Granéis sóli-
dos agrícolas

96.451.162 108.057.673 130.658.932 2,3 3,9 3,1

Minério de 
ferro

213.166.292 238.352.284 246.875.673 2,3 0,7 1,5

Outros 
granéis 

sólidos não 
agrícolas

1.895.074 21.348.589 22.853.000 62,3 1,4 28,3

Granéis 
líquidos

22.239.934 25.223.280 28.347.807 2,5 2,4 2,5

Total 351.153.269 411.126.921 447.186.055 3,2 1,7 2,4

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 
Tabela 338 – Produções de transporte previstas na Proposta FC 105A em 2025, 

2030 e 2035 e taxas anuais médias de crescimento, por grupo de produtos

Movimentações de cargas nos terminais

Quanto à volumetria das operações de embarque e desembarque de cargas, 

destaca-se, de pronto, na Proposta FC 105A o Terminal de Vianópolis, que deverá 

movimentar, nos três anos considerados, montantes sempre acima de três mi-

lhões de TU. Em Wilson Lobato, onde são previstas apenas operações de desem-

barque de cargas, os montantes estimados equivalem a cerca de um terço dos 

volumes totais previstos em Vianópolis. Nesse terminal, ao contrário daquele, 

predominam os volumes de cargas embarcadas, que oscilam em torno de 90% 

do total, nos três anos aqui considerados.
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Tendo o modelo de simulação alocado todas as movimentações de cargas pre-

vistas no município de Sarzedo no terminal de igual nome, as tabelas seguintes 

não registram os volumes próprios do terminal de Sarzedo Novo, adiante abor-

dado apenas no que concerne aos volumes de cargas intercambiados entre as 

distintas linhas férreas.

Terminal de 
Carga

Volume embarcado
Volume 

desembarcado
Volume total 

movimentado

TU % TU % TU %

Wilson Lobato 0 945.229 100,0 945.229 100,0

Vianópolis 2.837.001 93,3 203.226 6,7 3.040.227 100,0

Sarzedo Novo 0 0 0

Total 2.837.001 71,2 1.148.455 28,8 3.985.456 100,0

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 339 – Previsão de embarques e desembarques de cargas nos terminais 
da Proposta FC 105A em 2025

Terminal de 
Carga

Volume 
embarcado

Volume 
desembarcado

Volume total 
movimentado

TU % TU % TU %

Wilson Lobato 0 1.151.111 100,0 1.151.111 100,0

Vianópolis 2.699.327 89,2 326.723 10,8 3.026.050 100,0

Sarzedo Novo 0 0 0

Total 2.699.327 64,6 1.477.834 35,4 4.177.161 100,0

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 340 – Previsão de embarques e desembarques de cargas nos terminais 
da Proposta FC 105A em 2030

Terminal de 
Carga

Volume 
embarcado

Volume 
desembarcado

Volume total 
movimentado

TU % TU % TU %

Wilson Lobato 0 1.379.175 100,0 1.379.175 100,0

Vianópolis 2.839.558 88,9 352.767 11,1 3.192.325 100,0

Sarzedo Novo 0 0 0

Total 2.839.558 62,1 1.731.942 37,7 4.571.500 100,0

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 341 – Previsão de embarques e desembarques de cargas nos terminais 
da Proposta FC 105A em 2035

Intercâmbio com outras ferrovias

As Tabelas 342, 343 e 344 consolidam, por terminal, os montantes dos intercâm-

bios de cargas previstos nos anos de 2025, 2030 e 2035 entre diferentes linhas 

no âmbito da Proposta FC 105A.

Ano

Transf. da FC 105A 
para FCA

Transf. da FCA para FC 
105A

Volume total 
movimentado

TU % TU % TU %

2025 3.622.707 83,8 699.330 16,2 4.322.037 100,0

2030 4.119.509 79,5 1.059.505 20,5 5.179.014 100,0

2035 4.488.380 79,3 1.169.680 20,7 5.658.060 100,0

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 342 – Intercâmbio de cargas no terminal de Wilson Lobato entre a 
Proposta FC 105A e a Ferrovia Centro-Atlântica (FCA)
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No terminal de Wilson Lobato são previstos intercâmbios de cargas entre o pro-

posto Ferroanel da RMBH e a linha da FCA, que vêm do Norte de Minas em 

direção a Belo Horizonte. Nos três anos predominam transferências de cargas 

originárias do Ferroanel para a referida linha. Estas serão, em média, cerca de 

80% do volume total intercambiado em Wilson Lobato contra cerca de 20% na 

direção contrária, ou seja, da linha da FCA para o Ferroanel.    

Ano Sentido da FCA

Transf. da FC 
105A para FCA

Transf. da FCA         
para FC 105A

Volume total 
movimentado

TU % TU % TU %

2025
Oeste (Triângulo) 123.888 5,3 2.230.954 94,7 2.354.842 100,0

Leste (Betim) 0 0 0

2030
Oeste (Triângulo) 367.910 12,2 2.659.115 87,8 3.207.025 100,0

Leste (Betim) 0 0 0

2035
Oeste (Triângulo) 378.594 11,9 2.796.801 88,1 3.175.395 100,0

Leste (Betim) 0 0 0

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 343 – Intercâmbio de cargas no terminal de Vianópolis entre a Proposta 
FC 105A e a Ferrovia Centro-Atlântica (FCA)

Como se vê na tabela anterior, não há trocas entre o Ferroanel e a linha atual 

da FCA que adentra em direção a Betim, a partir do terminal de Vianópolis, pois 

na alternativa A de simulação não há permissão para circulação de trens de 

cargas nessa linha. Desse modo, os intercâmbios ali previstos são sempre entre 

o Ferroanel e a linha da FCA que se estende a oeste de Vianópolis, em direção 

ao Triângulo Mineiro.

Nessa operação, em qualquer dos três anos, predominam, em elevada propor-

ção, as transferências de cargas para o Ferroanel, em detrimento daquelas dire-

cionadas à linha da FCA, no sentido oeste. Esse desbalanceamento, que em 2025 

é da ordem de 95%/5%, apresentará certa redução nos dois anos seguintes, 

chegando a 88%/12% em 2035.

Ano
Transf. da FC 105A 

para MRS
Transf. da MRS para 

FC 105A
Volume total movi-

mentado

TU % TU % TU %

2025 2.524.896 78,2 704.432 21,8 3.229.328 100,0

2030 2.387.183 75,3 783.376 24,7 3.170.559 100,0

2035 2.453.391 73,9 867.092 26,1 3.320.483 100,0

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 344 – Intercâmbio de cargas no terminal de Sarzedo Novo entre a 
Proposta FC 105A e a Linha do Paraopeba (MRS)

No terminal de Sarzedo Novo são previstos intercâmbios de cargas entre o Ferro-

anel, objeto da Proposta FC 105A, e a Linha do Paraopeba, integrante da malha 

ferroviária concedida à MRS. Somando, nos dois sentidos de tráfego, volumes de 

cargas sempre acima de três milhões de TU, predominam os fluxos que deixam 

o Ferroanel rumo à Linha do Paraopeba (por volta de três quartos do total, na 

média dos três anos). Aqueles de sentido contrário, por óbvio, correspondem a 

um quarto restante, também em média.

Diagramas unifilares representativos do carregamento da Propos-
ta FC 105A

Representações simplificadas dos diagramas unifilares anuais da Proposta FC 

105A – um trecho greenfield a integrar as linhas férreas que convergem para a 

RMBH – são apresentadas na correspondente Ficha Técnica (no Anexo C). O con-

teúdo digital completo dessa ferramenta analítica está disponível em dashbo-

ards digitais que acompanham o presente relatório.
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Matrizes origem-destino dos fluxos alocados na Proposta FC 105A

Nas Tabelas 345, 346 e 347 estão registradas as origens, os destinos e as intensidades dos fluxos interzonais, em nível macro-

geográfico (unidades federativas internas e exterior), previstos na Proposta FC 105A, em 2025, 2030 e 2035, respectivamente. 

Minas Gerais é tanto a principal zona de origem quanto de destino das cargas que circulam na presente proposta (alternativa 

A do Ferroanel da RMBH), nos três anos aqui considerados.

No tocante à origem, Minas Gerais responde inicialmente por 78,5% do volume total de cargas, participação que se reduz para 

cerca de 73% em 2035. Ainda assim a mais expressiva. Enquanto zona de destino, sua participação, ao contrário, é crescente, 

passando de cerca de 29%, em 2025, para 38% dez anos depois.

Se a participação do Exterior como origem dos fluxos circulantes na proposta em tela é relativamente pequena (2,8%, em 

2025, e 3,4% em 2035), ela é a segunda maior como zona de destino, oscilando em torno de 20% do volume total de cargas 

nos mesmos três anos. Depois do Exterior, a participação relativa do Espírito Santo enquanto zona de destino é da ordem de 

10,5%, na média dos três anos.

Como zonas de origem das cargas, mas em proporções bem menores, também se sobressaem os Estados de São Paulo e 

Bahia, o primeiro com participação em torno de 6%, em média nos três anos, e o segundo partindo de cerca de 3,5% e che-

gando, em 2035, a 5% do volume total transportado.

De outro lado, enquanto zonas de destino, merecem realce também os Estados do Rio de Janeiro e São Paulo, ambos com 

participação relativa entre 6% e 7%, na média dos três anos aqui considerados.

As matrizes OD da Proposta FC 105A em configurações espaciais mais desagregadas encontram-se disponíveis em dashbo-

ards digitais que acompanham este relatório.
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Origem
Destino

TOTAL (TU) Participação
BA CE ES Exterior MA MG RJ SP Outras UF

BA 0 0 0 0 0 139.507 0 80.975 6 220.488 3,4%

Exterior 0 0 0 0 177.260 7.942 0 0 0 185.202 2,8%

MG 136.409 425.750 486.904 1.280.516 36.889 1.482.454 515.807 399.279 388.535 5.152.543 78,5%

MT 18.271 0 21.813 0 0 100.639 0 0 4 140.726 2,1%

RJ 0 0 0 0 0 89.859 0 0 12.169 102.028 1,6%

SP 144.611 0 113.409 0 93.058 118 0 0 48.621 399.817 6,1%

Outras UF 22.089 0 67.527 0 19.888 74.285 3.583 16.703 161.763 365.838 5,6%

TOTAL (TU) 321.380 425.751 689.652 1.280.516 327.095 1.894.805 519.390 496.957 611.098 6.566.643 100,0%

Participação 4,9% 6,5% 10,5% 19,5% 5,0% 28,9% 7,9% 7,6% 9,3% 100,0%

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 345 – Macromatriz de origem e destino dos fluxos alocados na Proposta FC 105A, em toneladas úteis (TU), no ano de 2025

Origem
Destino

TOTAL (TU)
Participa-

çãoBA CE ES Exterior MA MG RJ SP Outras UF

BA 0 0 0 0 0 202.456 657 121.971 8.852 333.935 4,7%

Exterior 0 0 0 0 201.873 16.351 0 0 0 218.224 3,1%

MG 126.573 15.182 523.746 1.429.459 38.202 2.125.034 407.037 238.791 411.070 5.315.095 74,3%

MT 19.699 0 24.336 0 0 97.928 0 0 80 142.042 2,0%

RJ 0 0 0 0 0 94.723 0 0 11.797 106.521 1,5%

SP 164.696 1 125.691 0 99.128 445 0 0 47.747 437.708 6,1%

Outras UF 26.436 0 80.888 0 24.215 263.193 6.577 15.651 183.987 600.947 8,4%

TOTAL (TU) 337.404 15.183 754.662 1.429.459 363.418 2.800.130 414.271 376.413 663.533 7.154.473 100,0%

Participação 4,7% 0,2% 10,5% 20,0% 5,1% 39,1% 5,8% 5,3% 9,3% 100,0%

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 346 – Macromatriz de origem e destino dos fluxos alocados na Proposta FC 105A, em toneladas úteis (TU), no ano de 2030
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Origem
Destino

TOTAL (TU) Participação
BA CE ES Exterior MA MG RJ SP Outras UF

BA 0 0 0 0 0 219.369 920 144.646 13.269 378.204 5,0%

Exterior 0 0 0 0 234.763 21.966 0 0 0 256.729 3,4%

MG 135.852 16.879 573.979 1.323.018 38.793 2.159.530 497.783 278.405 564.668 5.588.907 73,2%

MT 22.063 0 27.753 0 0 98.858 0 0 160 148.835 1,9%

RJ 0 0 0 0 0 98.226 0 0 12.045 110.271 1,4%

SP 188.357 1 142.065 0 109.665 464 0 0 49.174 489.726 6,4%

Outras UF 32.228 0 98.901 0 29.889 272.880 6.224 15.482 204.936 660.539 8,7%

TOTAL (TU) 378.500 16.880 842.698 1.323.018 413.110 2.871.293 504.927 438.533 844.252 7.633.210 100,0%

Participação 5,0% 0,2% 11,0% 17,3% 5,4% 37,6% 6,6% 5,7% 11,1% 100,0%

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 347 – Macromatriz de origem e destino dos fluxos alocados na Proposta FC 105A, em toneladas úteis (TU), no ano de 2035
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5.3.2.24 Proposta FC 105C: Ferroanel da RMBH - 2 

A Proposta FC 105C corresponde à alternativa C de implantação do primeiro 

trecho do Ferroanel da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), com ex-

tensão de 88,1 quilômetros em bitola mista. Como dito antes, o traçado proposto 

tem início no município de Sarzedo, mais precisamente no terminal de Sarzedo 

Novo, junto à Linha do Paraopeba (da MRS Logística), e, depois de cruzar a linha 

da FCA no pátio de Vianópolis (município de Betim), toma a direção do pátio de 

Wilson Lobato (município de Pedro Leopoldo), onde se conecta com a linha da 

FCA que vem do Norte de Minas.

Simulada no Cenário 2 e considerando detalhadamente toda a malha ferroviá-

ria localizada na RMBH, a característica distintiva da presente alternativa C é a 

manutenção do tráfego de trens de cargas na linha da FCA que se estende de 

Vianópolis até  o Barreiro, passando pelo Parque Industrial, e também na linha 

da MRS que vai do Barreiro a Sarzedo e dali ao terminal de Olhos D’água, não 

obstante a disponibilidade do Ferroanel.
Gráfico 96 – Volumes de cargas alocados na proposta FC 105C em 2025, 

2030 e 2035, mensurados em toneladas úteis (TU) e divididos por grupos de 
produtos

O volume de cargas no ano inicial é estimado em 3,75 milhões de toneladas 

úteis (TU). No decorrer dos cinco primeiros anos de operação, prevê-se  um in-

cremento de pouco mais de 10% no volume a transportar, que, assim, chegará 

a 4,14 milhões de TU em 2030. Cinco anos depois, o volume estimado alcança o 

patamar de 4,41 milhões de TU, um acréscimo de 6,5% em relação ao montante 

de cargas previsto no ano intermediário. Com tais variações, registra-se que a 

expansão do volume de cargas na presente alternativa se dará à taxa média de 

1,64% ao ano, durante o primeiro decênio operacional.
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Na comparação com os volumes alocados na Proposta FC 105A, constata-se que 

os previstos nesta são, em média, cerca de 42% menores, permitindo, assim, 

facilmente aquilatar o impacto negativo que tem no carregamento do Ferroanel 

a manutenção do tráfego de cargas nas linhas internas da FCA e MRS (localizadas 

nas porções oeste e sudoeste da RMBH). 

Participação relativa dos principais produtos alocados

Nos três anos, o produto mais representativo na pauta de transporte da Proposta 

FC 105C é o minério de ferro, que, junto com os granéis sólidos agrícolas – estes 

com participação bem menor –, responde, em média, por pouco mais de 80% 

dos volumes de cargas nela alocados.

Considerados de per si, vê-se que a participação relativa do minério de ferro 

tende a cair, de 66,5%, em 2025, para 58,5% dez anos depois. Enquanto isso, os 

granéis sólidos agrícolas aumentam sua participação relativa de 18%, no início 

da operação, para 21% em 2035. Nos três anos considerados, dentre os granéis 

sólidos agrícolas predomina o milho em grãos, respondendo por pouco mais de 

60% desse agrupamento de cargas.

As participações relativas dos demais agrupamentos de cargas são menores e, 

nos casos dos granéis líquidos e da carga geral, se mantêm quase constantes nos 

três anos, as primeiras em torno de 8,5% e a segunda por volta de 6%. Mesmo 

pequeno, merece realce o aumento da participação dos outros granéis sólidos 

não agrícolas, que, de pouco menos de 1% no início da operação, chega a 6% 

dez anos depois.

Produção de transporte estimada

Estima-se em 169,57 milhões de toneladas quilômetros úteis (TKU) a produção 

total de transporte da Proposta FC 105C no ano inicial de operação. Cinco anos 

depois, essa produção ultrapassa, de pouco, o patamar de 200 milhões  de TKU 

e chega a cerca de 222,5 milhões de TKU em 2035, como mostra o gráfico se-

guinte.

Gráfico 97 – Produções de transporte na proposta FC 105C em 2025, 2030 e 
2035, mensuradas em toneladas quilômetros úteis (TKU) e divididas por grupos 

de produtos

Os dados apontados confirmam que o crescimento da produção de transporte 

na proposta em análise será da ordem de 2,8% ao ano, em média, no primeiro 

decênio operacional. Essa taxa é quase duas vezes maior que a de crescimento 

anual médio do volume de cargas, no mesmo período, o que se explica pelo 

continuado aumento da distância média de transporte dos diversos produtos 

carregados no Ferroanel da RMBH, no período em tela.

Dados relevantes acerca dos volumes e produções anuais de transporte na Pro-

posta FC 105C, totalizados e desagregados por grupos de produtos, são apresen-

tados nas Tabelas 348 e 349 a seguir.
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Grupo de 
produtos

Toneladas úteis (TU)
Taxas de crescimento 

(% a.a.)
DMT no 
período 

(Km)2025 2030 2035
2025/ 

30
2030/ 

35
2025/ 

35

Carga geral 240.809 250.765 254.581 0,8 0,3 0,6 71,1

Granéis 
sólidos 

agrícolas
681.509 799.607 925.775 3,2 3,0 3,1 80,2

Minério de 
ferro

2.494.422 2.508.754 2.587.565 0,1 0,6 0,4 33,3

Outros 
granéis 

sólidos não 
agrícolas

32.863 241.498 260.431 49,0 1,5 23,0 44,3

Granéis 
líquidos

303.180 343.054 385.207 2,5 2,3 2,4 71,0

Total 3.752.784 4.143.678 4.413.559 2,0 1,3 1,6 48,0

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 348 – Volumes de cargas alocados na Proposta FC 105C em 2025, 2030 
e 2035, taxas anuais médias de crescimento e distância média de transporte 

(DMT), por grupo de produtos

Produto

Toneladas quilômetros úteis (TKU) por 
ano

Taxas de crescimento 
(% a.a.)

2025 2030 2035
2025/ 

30
2030/ 

35
2025/ 

35

Carga geral 17.132.553 17.839.799 18.111.608 0,8 0,3 0,6

Granéis sóli-
dos agrícolas

54.980.630 64.116.452 73.923.178 3,1 2,9 3,0

Minério de 
ferro

74.044.471 85.546.099 93.343.444 2,9 1,8 2,3

Outros granéis 
sólidos não 
agrícolas

1.895.074 9.049.195 9.810.681 36,7 1,6 17,9

Granéis 
líquidos

21.517.629 24.347.660 27.339.397 2,5 2,3 2,4

Total 169.570.358 200.899.206 222.528.306 3,4 2,1 2,8

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 
Tabela 349 – Produções de transporte previstas na Proposta FC 105C em 2025, 

2030 e 2035 e taxas anuais médias de crescimento, por grupo de produtos

Movimentações de cargas nos terminais

Em relação aos volumes de cargas movimentadas em terminais, sobressai o de 

Vianópolis, que movimenta, nos três anos, montantes que oscilam em torno de 

três milhões de TU. Nele predominam, em proporções acentuadas, as operações 

de embarque de cargas. Em Wilson Lobato, onde são previstas apenas operações 

de desembarque, os volumes movimentados em 2035, os mais elevados dos 

três anos, não chegam à metade daqueles movimentados em Vianópolis, no 

mesmo ano.
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Terminal de 
Carga

Volume embarcado
Volume 

desembarcado
Volume total 

movimentado

TU % TU % TU %

Wilson Lobato 0 945.225 100,0 945.225 100,0

Vianópolis 2.631.002 92,7 206.114 7,3 2.837.116 100,0

Sarzedo Novo 0 0 0

Total 2.631.002 69,6 1.151.339 30,4 3.782.341 100,0

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 350 – Previsão de embarques e desembarques de cargas nos terminais 
da Proposta FC 105C em 2025

Terminal de 
Carga

Volume 
embarcado

Volume 
desembarcado

Volume total 
movimentado

TU % TU % TU %

Wilson Lobato 0 1.151.106 100,0 1.151.106 100,0

Vianópolis 2.724.673 89,0 335.369 11,0 3.060.042 100,0

Sarzedo Novo 0 0 0

Total 2.724.673 64,7 1.486.475 35,3 4.211.148 100.0

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 351 – Previsão de embarques e desembarques de cargas nos terminais 
da Proposta FC 105C em 2030

Terminal de 
Carga

Volume embarcado
Volume 

desembarcado
Volume total 

movimentado

TU % TU % TU %

Wilson Lobato 0 1.379.169 100,0 1.379.169 100,0

Vianópolis 2.803.537 69,6 361.887 30,4 3.165.424 100,0

Sarzedo Novo 0 0 0

Total 2.803.547 61,7 1.741.056 38,3 4.544.593 100,0

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 352 – Previsão de embarques e desembarques de cargas nos terminais 
da Proposta FC 105C em 2035

Também na alternativa C, o modelo de simulação alocou toda a movimentação 

de cargas previstas no município de Sarzedo no terminal desse nome; por isso, 

as tabelas anteriores não registram os volumes próprios do terminal de Sarzedo 

Novo, que estão somados aos do terminal de Sarzedo (ambos localizados junto 

à Linha do Paraopeba).

Intercâmbio com outras ferrovias

As Tabelas 353 e 354 consolidam os intercâmbios de cargas mensurados em 

TU e previstos nos anos de 2025, 2030 e 2035, nos terminais de Wilson Lobato, 

Vianópolis e Sarzedo Novo, respectivamente.



589

Ano

Transf. da FC 105C 
para FCA

Transf. da FCA para FC 
105C

Volume total 
movimentado

TU % TU % TU %

2025 1.249.180 68,4 576.029 31,6 1.825.209 100,0

2030 1.372.717 61,6 856.329 38,4 2.229.046 100,0

2035 1.554.740 62,0 951.467 38,0 2.506.207 100,0

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 353 – Intercâmbio de cargas no terminal de Wilson Lobato entre a 
Proposta FC 105C e a Ferrovia Centro-Atlântica (FCA)

Em Wilson Lobato se darão os intercâmbios de cargas entre o Ferroanel da RMBH 

e a linha da FCA que vem do Norte de Minas em direção a Belo Horizonte. Nos 

três anos predominam os fluxos de cargas que, originários do Ferroanel, se trans-

ferem para a referida linha; estes correspondem, na média dos três anos, a 64% 

do montante de cargas intercambiadas no terminal de Wilson Lobato, contra 

cerca de 36% que tomam a direção contrária, ou seja, da FCA para o Ferroanel.

Ano Sentido da FCA
Transf. da FC 

105C para FCA
Transf. da FCA         
para FC 105C

Volume total mo-
vimentado

TU % TU % TU %

2025
Oeste (Triângulo) 770.200 22,4 2.672.983 77,6 3.443.183 100,0

Leste (Betim) 2.811.107 80,9 663.303 19,1 3.474.410 100,0

2030
Oeste (Triângulo) 1.140.084 26,5 3.160.974 73,5 4.301.058 100,0

Leste (Betim) 3.312.350 77,2 979.447 22,8 4.291.797 100,0

2035
Oeste (Triângulo) 1.271.795 27,7 3.318.253 72,3 4.590.048 100,0

Leste (Betim) 3.458.631 75,7 1.111.219 24,3 4.569.850 100,0

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 354 – Intercâmbio de cargas no terminal de Vianópolis entre a Proposta 
FC 105C e a Ferrovia Centro-Atlântica (FCA)

Sendo, na presente alternativa, permitido o cruzamento do terminal de Vianó-

polis pelas composições que circulam na linha da FCA, tanto no sentido oeste 

quanto no leste, serão diversas as possibilidades de transferências de cargas 

entre essa linha e o Ferroanel no citado terminal.

No ano inicial de operação do Ferroanel, estima-se que, pela linha da FCA, cerca 

de 2,7 milhões de TU de cargas devem chegar ao terminal de Vianópolis, vindas 

do lado oeste. Considerando ainda as operações de embarque e desembarque 

previstas no mesmo terminal e os montantes de cargas que ali chegam vindos 

do  Ferroanel, um resultante de toda essa movimentação são os fluxos da ordem 

de 2,8 milhões de TU, que seguem pela linha da FCA, adentrando a mancha 

urbana de Betim, no sentido de Belo Horizonte. No sentido contrário, deixa o 

terminal de Vianópolis, tomando a direção oeste, volume bem menor, de pouco 

mais de 770 mil TU de cargas.

Dez anos depois, chegarão a Vianópolis, vindas do lado oeste da linha da FCA, 

cerca de 3,3 milhões de TU de cargas. A partir desse terminal, quase 3,5 milhões 

de TU de cargas prosseguirão, pela mesma linha, no sentido de Belo Horizonte; 

um incremento de 23% no período. Na mesma ocasião, tomando a direção 

oeste, deixarão o terminal de Vianópolis cerca de 1,27 milhão de TU de cargas, 

o que representa crescimento mais expressivo de 65%, na comparação com o 

volume estimado em 2025.

Circulando no Ferroanel, estima-se que chegarão ao terminal de Vianópolis, em 

2025, vindos de seu tramo sul, cerca de 704 mil TU de cargas, enquanto, pelo 

tramo norte, o montante na aproximação é de 576 mil TU. Acrescidos de volu-

mes de cargas que se transferem para o Ferroanel em Vianópolis, os fluxos que 

seguem na direção sul, rumo ao terminal de Sarzedo Novo, montam a 2,2 mi-

lhões de TU, enquanto os que tomam a direção norte, para o terminal de Wilson 

Lobato, são da ordem de 1,25 milhão de TU de cargas.

Em 2035, pela aproximação sul do Ferroanel, o volume de cargas que chega a 

Vianópolis será 22% maior que o esperado em 2025, enquanto na aproximação 
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norte o incremento volumétrico deve ser bem maior, da ordem de 65%. Quanto 

aos volumes de cargas que deixam esse terminal, os direcionados ao norte serão 

24% maiores que os que tomam idêntica direção dez anos antes, enquanto os 

ao sentido sul apenas 9% maiores.

Ano

Transf. da FC 105C 
para MRS

Transf. da MRS para 
FC 105C

Volume total 
movimentado

TU % TU % TU %

2025 2.210.278 75,9 703.561 24,1 2.913.839 100,0

2030 2.334.451 75,1 773.546 24,9 3.107.997 100,0

2035 2.393.978 73,6 856.557 26,4 3.250.535 100,0

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 355 – Intercâmbio de cargas no terminal de Sarzedo Novo entre a 
Proposta FC 105C e a Linha do Paraopeba (MRS)

Nos três anos considerados, as operações de intercâmbio entre o Ferroanel, ob-

jeto da Proposta FC 105C, e a Linha do Paraopeba (MRS) movimentam, nos dois 

sentidos de tráfego, volumes de cargas da ordem de três milhões de TU. Predo-

minam os fluxos que deixam o Ferroanel para ingresso na Linha do Paraopeba 

(por volta de três quartos do total, na média dos três anos). No sentido contrário, 

por óbvio, movimentam-se os 25% restantes.

Diagramas unifilares representativos do carregamento da Propos-
ta FC 105C

Representações simplificadas dos diagramas unifilares anuais da Proposta FC 

105C – um trecho greenfield a integrar as linhas férreas que convergem para a 

RMBH, porém sem restrições ao tráfego de cargas nas linhas internas à man-

cha urbana – são apresentadas na correspondente Ficha Técnica (no Anexo C).  

O conteúdo digital completo dessa ferramenta analítica está disponível em 

dashboards digitais que acompanham o presente relatório.

Matrizes origem-destino dos fluxos alocados na Proposta FC 105C

Nas Tabelas 356, 357 e 358 são apresentadas as principais origens e destinos e 

as intensidades volumétricas dos fluxos interzonais, em nível macrogeográfico 

(unidades federativas internas e exterior), em 2025, 2030 e 2035, respectiva-

mente. 

Minas Gerais é a principal zona de origem das cargas que circulam na Alternativa 

C do Ferroanel da RMBH, nos três anos aqui considerados. Ela responde inicial-

mente por 70% do volume total de cargas, participação que se reduz para cerca 

de dois terços nos anos de 2030 e 2035, ainda assim a mais expressiva. Por outro 

lado, em Minas Gerais permanecem volumes menores de cargas, porém suas 

participações relativas são crescentes, passando de cerca de 14,5%, em 2025, 

para 17,5% do total dez anos depois.

Se o Exterior, enquanto zona de origem, tem pequena participação nos fluxos 

circulantes nessa alternativa do Ferroanel (por volta de 5% nos três anos), ele 

é o principal destino dessas cargas, cerca de um terço em 2025 e 2030 e, no 

terceiro ano, por volta de 30%. Depois do Exterior, o principal destino é Minas 

Gerais, com as participações relativas já informadas.

Como origens dos fluxos de cargas, mas em proporções bem menores, sobres-

saem ainda os Estados de São Paulo e Bahia, o primeiro com participações entre 

7% e 8% nos três anos, enquanto o segundo com 6% em 2025, chegando a 

8,5% do volume total transportado em 2035.

De outro lado, enquanto zonas de destino, vale realçar os Estados do Rio de 

Janeiro e de São Paulo, o primeiro com pouco mais de 10%, em média, nos 

mesmos três anos, e o segundo com pouco menos de um décimo.

O conteúdo das matrizes OD da Proposta FC 105C, inclusive com configurações 

espaciais mais desagregadas, encontram-se disponíveis em dashboards digitais 

que acompanham este relatório.
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Origem
Destino

TOTAL (TU) Participação
BA CE Exterior MA MG MT PA RJ SP Outras UF

BA 0 0 0 0 133.818 0 0 0 77.907 805 212.530 5,7%

Exterior 0 0 0 170.544 7.641 0 0 0 0 0 178.185 4,7%

MG 122.986 108.432 1.236.826 35.256 146.928 34.064 134.695 464.949 229.846 115.598 2.629.581 70,1%

MT 0 0 0 0 95.804 0 0 0 0 0 95.804 2,6%

RJ 0 0 0 0 86.793 83 0 0 0 11.671 98.547 2,6%

SP 139.132 0 0 89.532 114 1.905 11.240 0 0 28.192 270.116 7,2%

Outras UF 12.575 0 0 19.135 68.314 83.332 1.364 3.457 16.070 63.773 268.019 7,1%

TOTAL (TU) 274.693 108.433 1.236.826 314.467 539.412 119.384 147.299 468.406 323.823 220.039 3.752.783 100,0%

Participação 7,3% 2,9% 33,0% 8,4% 14,4% 3,2% 3,9% 12,5% 8,6% 5,9% 100,0%

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 356 – Macromatriz de origem e destino dos fluxos alocados na Proposta FC 105C, em toneladas úteis (TU), no ano de 2025

Origem
Destino

TOTAL (TU) Participação
BA CE Exterior MA MG MT PA RJ SP Outras UF

BA 0 0 0 0 199.554 0 0 652 120.793 9.597 330.596 8,0%

Exterior 0 0 0 199.728 16.177 0 0 0 0 0 215.905 5,2%

MG 114.736 8.843 1.419.052 37.530 220.950 38.305 185.286 373.334 225.124 148.826 2.771.987 66,9%

MT 0 0 0 0 95.476 0 0 0 0 0 95.476 2,3%

RJ 0 0 0 0 94.017 136 0 0 0 11.575 105.728 2,6%

SP 162.945 0 0 98.075 441 1.379 11.664 0 0 27.953 302.457 7,3%

Outras UF 14.164 0 0 23.958 93.251 92.119 1.692 6.522 15.485 74.334 321.526 7,8%

TOTAL (TU) 291.846 8.844 1.419.052 359.290 719.866 131.939 198.643 380.507 361.402 272.285 4.143.678 100,0%

Participação 7,0% 0,2% 34,2% 8,7% 17,4% 3,2% 4,8% 9,2% 8,7% 6,6% 100,0%

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 357 – Macromatriz de origem e destino dos fluxos alocados na Proposta FC 105C, em toneladas úteis (TU), no ano de 2030
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Origem
Destino

TOTAL (TU) Participação
BA CE Exterior MA MG MT PA RJ SP Outras UF

BA 0 0 0 0 216.140 0 0 912 143.185 13.988 374.225 8,5%

Exterior 0 0 0 232.114 21.718 0 0 0 0 0 253.832 5,8%

MG 121.660 9.901 1.312.879 38.065 248.417 45.369 235.463 460.377 260.495 165.246 2.897.872 65,7%

MT 0 0 0 0 95.941 0 0 0 0 0 95.941 2,2%

RJ 0 0 0 0 97.459 198 0 0 0 11.754 109.412 2,5%

SP 186.231 1 0 108.428 460 1.049 12.199 0 0 28.315 336.682 7,6%

Outras UF 15.413 0 0 29.552 91.785 101.566 2.057 6.167 15.307 83.741 345.587 7,8%

TOTAL (TU) 323.304 9.902 1.312.879 408.158 771.920 148.182 249.719 467.456 418.988 303.044 4.413.559 100,0%

Participação 7,3% 0,2% 29,7% 9,2% 17,5% 3,4% 5,7% 10,6% 9,5% 6,9% 100,0%

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 358 – Macromatriz de origem e destino dos fluxos alocados na Proposta FC 105C, em toneladas úteis (TU), no ano de 2035

5.3.3 Projeção da demanda anual de transporte de 
cargas até 2055, por proposta
Os resultados alcançados no processo de alocação das cargas, antes apresenta-

dos, permitem a quantificação dos volumes potenciais atraídos por cada propos-

ta de implantação e ou remodelação de ferrovia. Para tanto, fez-se uso da ampla 

base de dados incorporados ao modelo computacional de simulação em três 

marcos temporais – 2025, 2030 e 2035 – para os quais se dispõe de detalhadas 

e atualizadas matrizes origem-destino da demanda de transporte no Brasil. 

Os volumes totais carregados nesses três anos, em cada proposta, mensurados 

em toneladas úteis (TU) se desdobram em até 15 produtos, os quais, por sua 

vez, podem ser reunidos em cinco agrupamentos, quais sejam: i) carga geral 

(CG); ii) granéis sólidos agrícolas (GSA); iii) minério de ferro (MF); iv) outros 

granéis sólidos não agrícolas (OGSNA); e v) granéis líquidos (GL).

Associada a cada volume de cargas alocado em determinada proposta, estimou-

-se também a produção de transporte, mensurada em toneladas quilômetros 

úteis (TKU), e a correspondente distância média de transporte.

Depois de conhecidas essas três variáveis – volume de cargas alocado, produção 

de transporte e distância média de transporte –, nos três marcos temporais de 

referência, a próxima etapa metodológica é a projeção da demanda anual de 

transporte para cada proposta de ferrovia em um horizonte de operação de 30 

anos. Vale relembrar que o ano de 2025 é considerado o de início de operação 

para todas as propostas de ferrovias cargueiras analisadas neste Plano Estraté-

gico. 
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A referida etapa metodológica se divide em duas fases: i) interpolação dos volu-

mes de cargas nos anos intermediários aos referidos marcos temporais, ou seja, 

entre 2025 e 2030 e entre 2030 e 2035; ii) extrapolação dos volumes anuais 

de cargas, a partir do ano de 2036 até o final do horizonte temporal de estudo, 

em 2055.

Na primeira fase, para previsão dos volumes carregados nos anos inter-

mediários, por tipo de produto, aplicou-se o procedimento de interpo-

lação serial a partir de uma equação quadrática (com notação ax2 + bx + c;   

r2 = 1) devidamente ajustada aos valores dos volumes previamente alocados nos 

anos de 2025, 2030 e 2035. Desta forma, foram estimados, para cada ano inter-

mediário, os montantes em TU de cada produto, que, somados, correspondem 

ao volume total anual de cargas na proposta em análise.

Na segunda fase, para estimativa dos volumes anuais carregados em dada pro-

posta, a partir de 2036, o procedimento adotado foi o de extrapolação, a partir 

da premissa de que o volume de cargas de cada produto, no último ano da série 

temporal a ser montada (2055), é o resultado da aplicação da taxa média anual 

de crescimento daquele produto entre 2030 e 2035 sobre o volume previamente 

alocado pelo modelo de simulação no ano de 2035.

Assim, projetada a demanda esperada em 2055 de um dado produto, segue o 

procedimento de cálculo dos montantes anuais de sua demanda entre 2035 e 

2055, com base na equação quadrática que se ajusta aos valores previstos nos 

anos de 2030, 2035 e 2055. Somados os volumes anuais obtidos para cada pro-

duto, chega-se então aos volumes totais carregados na proposta em análise a 

cada an,o da série de 2036 a 2055.

Vencida essa segunda fase e adotando procedimento assemelhado, passa-se, 

então, à etapa de previsão das produções anuais de transporte, por produto e 

total, para cada proposta em análise.

Os valores anuais dos volumes carregados e das produções de transporte de 

cada produto, entre 2025 e 2035, foram, para cada proposta, reunidos em cinco 

agregados antes referidos e são detalhadamente discriminados na respectiva 

ficha técnica, apresentada no volume anexo a este relatório final.

Nas descrições analíticas das projeções da demanda de cada proposta, a seguir 

desenvolvidas, são apresentados os dados de volume e produção de transporte 

no ano inicial de 2025, no horizonte temporal máximo, que é 2055, e nos cinco 

patamares quinquenais: 2030, 2035, 2040, 2045 e 2050. 

Os números contidos nas séries temporais anuais são necessários para fazer 

as estimativas do investimento a ser feito em material rodante (locomotivas 

e vagões) e das receitas tarifárias geradas, para cada proposta de ferrovia, no 

decorrer do horizonte temporal de operação. Tais estimativas, dentre outras, são 

de fundamental importância na etapa de avaliação da pré-viabilidade econômi-

co-financeira de cada proposta.

Concluindo essa abordagem metodológica da previsão da demanda até 2055, 

importa registrar que as taxas médias anuais de crescimento das demandas de 

transporte previstas nas diferentes propostas analisadas encontram-se bastante 

alinhadas com as previsões de evolução econômica (PIB, PIB per capita, valores 

adicionados setoriais, produtividade geral e do trabalho) e demográfica do Brasil, 

contidas em diversos estudos de cenários mais recentemente preparados pela 

Empresa de Planejamento e Logística (EPL), Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (IPEA) e Empresa de Pesquisa Energética (EPE), bem como com o De-

creto no. 10.531 de 26 de outubro de 2020, que institui a Estratégia Federal de 

Desenvolvimento para o Brasil no período de 2020 a 2031. 
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5.3.3.1 Proposta FC 36: Pirapora – Corinto – Prudente de 
Morais

No horizonte de estudo que se estende de 2025 a 2055, portanto, de 30 anos, 

a taxa média de crescimento da demanda a ser atendida pela Proposta FC 36 

é de 4,7% ao ano. Assim, partindo de um volume inicial de 3,18 milhões de 

toneladas úteis (TU) de cargas, chegar-se-á ao ano final desse horizonte com um 

carregamento de 12,53 milhões de TU.

Na média dos 30 anos, destacam-se como componentes dessa demanda de 

transporte os granéis sólidos agrícolas (41%) e os granéis líquidos (36%).

Quanto à produção de transporte, estima-se chegar a 2055 com 3,11 bilhões de 

toneladas quilômetros úteis (TKU), um crescimento médio anual de 5,2% sobre 

o montante alocado em 2025 de 680,9 milhões de TKU.

Gráfico 98 – Projeção do volume anual de cargas alocadas na proposta FC 36, 
em toneladas úteis (TU), desdobrado por grupos de produtos, de 2025 a 2055

Gráfico 99 – Projeção da produção de transporte da proposta FC 36, em 
toneladas quilômetros úteis (TKU), desdobrada por grupos de produtos, de 

2025 a 2055
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Ano

Grupo de produtos
Total

CG GSA MF OGSNA GL

TU % TU % TU % TU % TU % TU %

2025 135.745 4,3 699.609 22,0 524.268 16,5 305.968 9,6 1.514.531 47,6 3.180.121 100,0

2030 145.382 3,3 1.288.305 29,1 884.067 19,9 326.029 7,4 1.788.072 40,3 4.431.855 100,0

2035 149.585 2,7 1.876.998 34,4 995.879 18,3 345.818 6,3 2.087.324 38,3 5.455.604 100,0

2040 151.553 2,2 2.772.944 40,9 1.101.023 16,2 360.683 5,3 2.390.862 35,3 6.777.066 100,0

2045 151.287 1,8 3.976.144 47,4 1.199.500 14,3 370.624 4,4 2.698.686 32,1 8.396.241 100,0

2050 148.785 1,4 5.486.598 53,2 1.291.309 12,5 375.642 3,6 3.010.796 29,2 10.313.130 100,0

2055 144.049 1,1 7.304.304 58,3 1.376.451 11,0 375.735 3,0 3.327.192 26,6 12.527.731 100,0

Média do % 2,42 40,75 15,53 5,67 35,63 100,00

Taxa % ao ano 0,20% 8,13% 3,27% 0,69% 2,66% 4,68%

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 359 – Projeção do volume anual de cargas alocadas na proposta FC 36, em toneladas úteis (TU), desdobrado por grupos de produtos; participação relativa 
média dos grupos e taxas anuais médias de crescimento de 2025 a 2055

Ano

Grupo de produtos
Total

CG GSA MF OGSNA GL

TKU % TKU % TKU % TKU % TKU % TKU %

2025 27.493.574 4,04 199.744.485 29,33 136.383.723 20,03 54.954.632 8,07 262.356.929 38,53 680.933.343 100,00

2030 29.469.949 2,96 365.206.979 36,65 233.093.770 23,39 58.474.521 5,87 310.095.661 31,12 996.340.880 100,00

2035 30.386.053 2,43 530.667.717 42,41 266.037.842 21,26 61.887.031 4,95 362.235.919 28,95 1.251.214.562 100,00

2040 30.851.364 1,94 781.666.101 49,15 298.001.706 18,74 64.419.775 4,05 415.269.458 26,11 1.590.208.403 100,00

2045 30.865.882 1,53 1.118.202.132 55,54 328.985.361 16,34 66.072.752 3,28 469.196.277 23,30 2.013.322.404 100,00

2050 30.429.608 1,21 1.540.275.809 61,11 358.988.807 14,24 66.845.962 2,65 524.016.378 20,79 2.520.556.564 100,00

2055 29.542.540 0,95 2.047.887.133 65,81 388.012.045 12,47 66.739.406 2,14 579.729.759 18,63 3.111.910.884 100,00

Média do % 2,15 48,57 18,07 4,43 26,78 100,00

Taxa % ao ano 0,2% 8,1% 3,5% 0,6% 2,7% 5,2%

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 360 – Projeção da produção de transporte da proposta FC 36, em toneladas quilômetros úteis (TKU), desdobrada por grupos de produtos; participação relativa 
média dos grupos e taxas anuais médias de crescimento de 2025 a 2055
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5.3.3.2 Proposta FC 38: Unaí – Pirapora

Entre 2025 e 2055, a taxa média anual de crescimento da demanda a ser aten-

dida pela Proposta FC 38 é de 4,5% ao ano. Partindo de um volume inicial de 

aproximadamente 5 milhões de toneladas úteis (TU) de cargas, ao final desse 

horizonte temporal o carregamento será, pois, de 18,47 milhões de TU.

Os principais grupos de produtos a compor a demanda atendida são, na média 

dos 30 anos, os granéis sólidos agrícolas (70%) e outros granéis sólidos não 

agrícolas (20%).     

Quanto à produção de transporte, espera-se, em 2055, o montante de 4,97 bi-

lhões de toneladas quilômetros úteis (TKU), crescendo, portanto, em média, cer-

ca de 4,3% ao ano sobre a produção alocada em 2025 de 1,410 bilhão de TKU.

Gráfico 100 – Projeção do volume anual de cargas alocadas na proposta FC 38, 
em toneladas úteis (TU), desdobrado por grupos de produtos, de 2025 a 2055

Gráfico 101 – Projeção da produção de transporte da proposta FC 38, em 
toneladas quilômetros úteis (TKU), desdobrada por grupos de produtos, de 

2025 a 2055
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Ano

Grupo de produtos
Total

CG GSA MF OGSNA GL

TU % TU % TU % TU % TU % TU %

2025 293.132 5,91 3.404.803 68,63 159.237 3,21 820.821 16,54 283.401 5,71 4.961.394 100,0

2030 318.189 5,33 4.507.246 75,46 144.436 2,42 692.113 11,59 310.990 5,21 5.972.974 100,0

2035 335.195 4,48 5.598.451 74,78 171.035 2,28 1.034.469 13,82 347.063 4,64 7.486.213 100,0

2040 347.081 3,66 6.847.530 72,13 198.568 2,09 1.719.773 18,12 379.929 4,00 9.492.882 100,0

2045 353.848 2,95 8.254.482 68,83 227.036 1,89 2.748.025 22,91 409.589 3,42 11.992.980 100,0

2050 355.495 2,37 9.819.308 65,52 256.438 1,71 4.119.225 27,49 436.043 2,91 14.986.509 100,0

2055 352.022 1,91 11.542.008 62,48 286.774 1,55 5.833.373 31,58 459.290 2,49 18.473.467 100,0

Média do % 3,80 69,69 2,17 20,29 4,05 100,0

Taxa % ao ano 0,61% 4,15% 1,98% 6,76% 1,62% 4,48%

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 361 – Projeção do volume anual de cargas alocadas na proposta FC 38, em toneladas úteis (TU), desdobrado por grupos de produtos; participação relativa 
média dos grupos e taxas anuais médias de crescimento de 2025 a 2055

Ano

Grupo de produtos
Total

CG GSA MF OGSNA GL

TKU % TKU % TKU % TKU % TKU % TKU %

2025 90.127.546 6,39 1.033.336.364 73,28 48.338.513 3,43 151.848.577 10,77 86.535.823 6,14 1.410.186.823 100,00

2030 97.831.231 5,55 1.363.636.333 77,38 43.655.076 2,48 162.224.597 9,20 95.023.639 5,39 1.762.370.876 100,00

2035 103.058.100 4,75 1.690.449.569 77,95 51.792.733 2,39 217.105.787 10,01 106.113.621 4,89 2.168.519.810 100,00

2040 107.751.812 4,00 2.096.298.126 77,86 61.088.018 2,27 309.711.188 11,50 117.589.706 4,37 2.692.438.850 100,00

2045 111.912.367 3,36 2.581.182.003 77,42 71.540.932 2,15 440.040.799 13,20 129.451.895 3,88 3.334.127.995 100,00

2050 115.539.765 2,82 3.145.101.202 76,83 83.151.474 2,03 608.094.621 14,85 141.700.186 3,46 4.093.587.247 100,00

2055 118.634.006 2,39 3.788.055.721 76,21 95.919.644 1,93 813.872.653 16,37 154.334.581 3,10 4.970.816.604 100,00

Média do % 4,18 76,70 2,38 12,27 4,46 100,00

Taxa % ao ano 0,9% 4,4% 2,3% 5,8% 1,9% 4,3%

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 362 – Projeção da produção de transporte da proposta FC 38, em toneladas quilômetros úteis (TKU), desdobrada por grupos de produtos; participação relativa 
média dos grupos e taxas anuais médias de crescimento de 2025 a 2055



598  PEF – Plano Estratégico Ferroviário de Minas Gerais

5.3.3.3 Proposta FC 39: Corinto – Montes Claros – Janaúba – 
Entr. FIOL – Salvador (BA)

A taxa média de crescimento da demanda carregada pela Proposta FC 39 é de 

4,1% ao ano, no horizonte temporal que vai de 2025 a 2055. No ano inicial 

foram alocados cerca de 16,6 milhões de toneladas úteis (TU) de cargas. Por 

conseguinte, no final desse horizonte, o montante estimado é de 55,19 milhões 

de TU.

Na média dos 30 anos, nas composições desses carregamentos sobressaem o 

minério de ferro (49%) e a carga geral (29%).     

Estima-se, em 2055, uma produção de transporte de 37,97 bilhões de toneladas 

quilômetros úteis (TKU), o que representa um crescimento médio anual de 2,3% 

sobre a produção alocada em 2025 de 19,47 bilhões de TKU.

Gráfico 102 – Projeção do volume anual de cargas alocadas na proposta FC 39, 
em toneladas úteis (TU), desdobrado por grupos de produtos, de 2025 a 2055

Gráfico 103 – Projeção da produção de transporte da proposta FC 39, em 
toneladas quilômetros úteis (TKU), desdobrada por grupos de produtos, de 

2025 a 2055
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Ano

Grupo de produtos
Total

CG GSA MF OGSNA GL

TU % TU % TU % TU % TU % TU %

2025 10.627.306 63,96 1.114.282 6,71 806.881 4,86 2 0,00 4.067.851 24,48 16.616.323 100,0

2030 11.201.415 23,69 1.720.207 3,64 29.356.326 62,08 538.423 1,14 4.469.471 9,45 47.285.843 100,0

2035 11.540.862 23,66 2.325.014 4,77 29.440.210 60,37 568.566 1,17 4.895.342 10,04 48.769.995 100,0

2040 11.827.046 23,51 3.214.384 6,39 29.336.546 58,32 600.234 1,19 5.322.520 10,58 50.300.729 100,0

2045 12.059.965 23,25 4.388.317 8,46 29.046.797 55,99 633.427 1,22 5.751.003 11,09 51.879.509 100,0

2050 12.239.620 22,87 5.846.813 10,93 28.572.471 53,40 668.146 1,25 6.180.792 11,55 53.507.841 100,0

2055 12.366.010 22,41 7.589.872 13,75 27.915.122 50,58 704.390 1,28 6.611.887 11,98 55.187.281 100,0

Média do % 29,05 7,81 49,37 1,03 12,74 100,0

Taxa % ao ano 0,51% 6,60% 12,54% 53,07% 1,63% 4,08%

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 363 – Projeção do volume anual de cargas alocadas na proposta FC 39, em toneladas úteis (TU), desdobrado por grupos de produtos; participação relativa 
média dos grupos e taxas anuais médias de crescimento de 2025 a 2055

Ano

Grupo de produtos
Total

CG GSA MF OGSNA GL

TKU % TKU % TKU % TKU % TKU % TKU %

2025 13.759.605.923 70,69 815.799.322 4,19 601.409.474 3,09 68 0,00 4.288.847.085 22,03 19.465.661.872 100,00

2030 14.529.056.483 45,96 1.093.250.611 3,46 11.064.226.673 35,00 161.098.653 0,51 4.766.814.462 15,08 31.614.446.882 100,00

2035 14.940.452.822 45,43 1.369.725.852 4,16 11.142.969.016 33,88 172.459.510 0,52 5.263.047.011 16,00 32.888.654.211 100,00

2040 15.276.116.426 44,72 1.868.051.722 5,47 11.103.732.784 32,50 180.887.643 0,53 5.734.120.257 16,78 34.162.908.833 100,00

2045 15.521.311.923 43,80 2.521.317.690 7,12 10.994.064.213 31,03 188.624.996 0,53 6.208.138.089 17,52 35.433.456.911 100,00

2050 15.676.039.311 42,71 3.329.523.757 9,07 10.814.534.063 29,47 195.671.569 0,53 6.685.100.507 18,22 36.700.869.207 100,00

2055 15.740.298.590 41,46 4.292.669.921 11,31 10.565.731.010 27,83 202.027.362 0,53 7.165.007.512 18,87 37.965.734.395 100,00

Média do % 47,82 6,40 27,54 0,45 17,79 100,00

Taxa % ao ano 0,4% 5,7% 10,0% 64,4% 1,7% 2,3%

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 364 – Projeção da produção de transporte da proposta FC 39, em toneladas quilômetros úteis (TKU), desdobrada por grupos de produtos; participação relativa 
média dos grupos e taxas anuais médias de crescimento de 2025 a 2055
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5.3.3.4 Proposta FC 40: Corinto – Ipatinga – Muriaé – Porto 
do Açu (RJ)

Partindo de um volume inicial alocado de 15,72 milhões de toneladas úteis (TU) 

de cargas, em 2055, 30 anos depois, prevê-se um carregamento de 25,44 mi-

lhões de TU. Portanto, entre esses dois anos extremos, a demanda de transporte 

atendida pela Proposta FC 40 crescerá à taxa média de 1,6% ao ano.

Os principais grupos de produtos a compor essa demanda são, na média dos 

30 anos, o minério de ferro (60%), os granéis sólidos agrícolas (19%) e a carga 

geral (17%).     

Quanto à produção de transporte, prevê-se chegar, em 2055, a 7,025 bilhões de 

toneladas quilômetros úteis (TKU), com um crescimento médio anual de 1,5% 

sobre o montante alocado de 4,434 bilhões de TKU em 2025.

Gráfico 104 – Projeção do volume anual de cargas alocadas na proposta FC 40, 
em toneladas úteis (TU), desdobrado por grupos de produtos, de 2025 a 2055

Gráfico 105 – Projeção da produção de transporte da proposta FC 40, em 
toneladas quilômetros úteis (TKU), desdobrada por grupos de produtos, de 

2025 a 2055
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Ano

Grupo de produtos
Total

CG GSA MF OGSNA GL

TU % TU % TU % TU % TU % TU %

2025 3.290.210 20,93 3.216.063 20,46 8.711.230 55,41 476.062 3,03 26.964 0,17 15.720.529 100,0

2030 3.550.750 16,28 3.751.287 17,19 13.957.072 63,97 529.209 2,43 28.738 0,13 21.817.056 100,0

2035 3.711.681 16,50 4.009.816 17,82 14.150.201 62,89 596.983 2,65 30.117 0,13 22.498.798 100,0

2040 3.876.367 16,71 4.292.237 18,50 14.328.724 61,76 673.644 2,90 31.546 0,14 23.202.519 100,0

2045 4.044.808 16,90 4.598.551 19,22 14.492.642 60,57 759.193 3,17 33.025 0,14 23.928.220 100,0

2050 4.217.004 17,09 4.928.758 19,97 14.641.954 59,34 853.630 3,46 34.554 0,14 24.675.900 100,0

2055 4.392.955 17,26 5.282.856 20,76 14.776.661 58,07 956.954 3,76 36.133 0,14 25.445.559 100,0

Média do % 17,38 19,13 60,29 3,06 0,14 100,0

Taxa % ao ano 0,97% 1,67% 1,78% 2,35% 0,98% 1,62%

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 365 – Projeção do volume anual de cargas alocadas na proposta FC 40, em toneladas úteis (TU), desdobrado por grupos de produtos; participação relativa 
média dos grupos e taxas anuais médias de crescimento de 2025 a 2055

Ano

Grupo de produtos
Total

CG GSA MF OGSNA GL

TKU % TKU % TKU % TKU % TKU % TKU %

2025 1.091.071.120 24,61 1.990.413.332 44,89 1.212.204.818 27,34 127.274.338 2,87 12.711.057 0,29 4.433.674.665 100,00

2030 1.184.082.402 21,15 2.325.792.082 41,54 1.932.586.110 34,52 142.756.854 2,55 13.584.582 0,24 5.598.802.030 100,00

2035 1.244.958.160 21,25 2.473.042.524 42,21 1.963.753.214 33,52 162.697.346 2,78 14.272.638 0,24 5.858.723.882 100,00

2040 1.307.327.608 21,32 2.631.267.242 42,92 1.992.176.222 32,49 185.534.224 3,03 14.980.511 0,24 6.131.285.806 100,00

2045 1.371.190.745 21,37 2.800.466.235 43,64 2.017.855.133 31,45 211.267.489 3,29 15.708.200 0,24 6.416.487.802 100,00

2050 1.436.547.571 21,40 2.980.639.505 44,39 2.040.789.949 30,39 239.897.140 3,57 16.455.707 0,25 6.714.329.871 100,00

2055 1.503.398.087 21,40 3.171.787.050 45,15 2.060.980.668 29,34 271.423.177 3,86 17.223.030 0,25 7.024.812.011 100,00

Média do % 21,79 43,54 31,29 3,14 0,25 100,00

Taxa % ao ano 1,1% 1,6% 1,8% 2,6% 1,0% 1,5%

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 366 – Projeção da produção de transporte da proposta FC 40, em toneladas quilômetros úteis (TKU), desdobrada por grupos de produtos; participação relativa 
média dos grupos e taxas anuais médias de crescimento de 2025 a 2055
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5.3.3.5 Proposta FC 41: Conceição do Mato Dentro – 
Ipatinga

Em 2025, ano inicial de operação, estimam-se 8,5 milhões de toneladas úteis 

(TU) carregadas na presente proposta. No final, o montante estimado é de 14,6 

milhões de TU. Logo, a taxa média anual de expansão dessa demanda é de 

1,8%, no decorrer de 30 anos de operação. 

Nesse horizonte, praticamente todo o volume carregado é de minério de ferro, 

que escoa das minas de Conceição do Mato até a conexão com a EFVM em 

Ipatinga, donde segue para terminais portuários localizados no litoral capixaba.     

Em 2055 é estimada uma produção de transporte de, aproximadamente, 1,8 

bilhão de toneladas quilômetros úteis (TKU), o que significa um aumento médio 

anual de 1,8% sobre a produção alocada em 2025 de 1,04 bilhão de TKU.

Gráfico 106 – Projeção do volume anual de cargas alocadas na proposta FC 41, 
em toneladas úteis (TU), desdobrado por grupos de produtos, de 2025 a 2055

Gráfico 107 – Projeção da produção de transporte da proposta FC 41, em 
toneladas quilômetros úteis (TKU), desdobrada por grupos de produtos, de 

2025 a 2055
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Ano

Grupo de produtos
Total

CG GSA MF OGSNA GL

TU % TU % TU % TU % TU % TU %

2025 103 0,00 68.077 0,80 8.372.021 98,53 55.627 0,65 1.093 0,01 8.496.921 100,0

2030 110 0,00 74.724 0,55 13.484.250 99,01 59.195 0,43 1.158 0,01 13.619.437 100,0

2035 114 0,00 81.814 0,59 13.663.269 98,93 64.346 0,47 1.205 0,01 13.810.749 100,0

2040 118 0,00 89.729 0,64 13.843.463 98,85 70.184 0,50 1.255 0,01 14.004.748 100,0

2045 122 0,00 98.467 0,69 14.024.869 98,76 76.708 0,54 1.306 0,01 14.201.472 100,0

2050 125 0,00 108.030 0,75 14.207.526 98,66 83.919 0,58 1.359 0,01 14.400.959 100,0

2055 129 0,00 118.416 0,81 14.391.473 98,55 91.817 0,63 1.414 0,01 14.603.249 100,0

Média do % 0,00 0,69 98,75 0,54 0,01 100,0

Taxa % ao ano 0,76% 1,86% 1,82% 1,68% 0,86% 1,82%

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 367 – Projeção do volume anual de cargas alocadas na proposta FC 41, em toneladas úteis (TU), desdobrado por grupos de produtos; participação relativa 
média dos grupos e taxas anuais médias de crescimento de 2025 a 2055

Ano

Grupo de produtos
Total

CG GSA MF OGSNA GL

TKU % TKU % TKU % TKU % TKU % TKU %

2025 9.050 0,00 3.569.935 0,34 1.035.575.531 99,15 5.236.032 0,50 56.449 0,01 1.044.446.997 100,00

2030 9.688 0,00 3.922.528 0,23 1.670.124.955 99,43 5.594.340 0,33 59.731 0,00 1.679.711.242 100,00

2035 10.001 0,00 4.298.314 0,25 1.692.601.648 99,38 6.156.463 0,36 62.176 0,00 1.703.128.602 100,00

2040 10.324 0,00 4.719.543 0,27 1.714.923.999 99,33 6.711.930 0,39 64.725 0,00 1.726.430.521 100,00

2045 10.657 0,00 5.185.315 0,30 1.737.396.556 99,28 7.332.464 0,42 67.372 0,00 1.749.992.364 100,00

2050 11.000 0,00 5.695.631 0,32 1.760.024.059 99,22 8.018.065 0,45 70.118 0,00 1.773.818.873 100,00

2055 11.353 0,00 6.250.490 0,35 1.782.811.318 99,16 8.768.733 0,49 72.962 0,00 1.797.914.856 100,00

Média do % 0,00 0,30 99,28 0,42 0,00 100,00

Taxa % ao ano 0,8% 1,9% 1,8% 1,7% 0,9% 1,8%

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 368 – Projeção da produção de transporte da proposta FC 41, em toneladas quilômetros úteis (TKU), desdobrada por grupos de produtos; participação relativa 
média dos grupos e taxas anuais médias de crescimento de 2025 a 2055
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5.3.3.6 Proposta FC 42: Porteirinha – Rio Pardo de Minas – 
Salinas – Itaobim – Jequitinhonha

Apesar da taxa média anual de crescimento de 5% ao ano, a demanda de trans-

porte atendida na Proposta FC 42 é pequena, ao longo dos 30 anos previstos 

de operação. Em 2025, ano inicial, o volume alocado é de 111,7 mil toneladas 

úteis (TU) de cargas, atingindo, no final do horizonte operacional, o montante de 

490,2 mil TU.

Na média dos 30 anos, destacam-se as participações relativas do minério de 

ferro (46%) e dos granéis líquidos (21,5%) entre os componentes da demanda 

de transporte prevista.     

No ano inicial de operação, a produção de transporte é estimada em 21,2 mi-

lhões de toneladas quilômetros úteis (TKU). Com um crescimento médio anual 

esperado de 4,9% até 2055, prevê-se nesse último ano uma produção de 89,2 

milhões de TKU.

Gráfico 108 – Projeção do volume anual de cargas alocadas na proposta FC 42, 
em toneladas úteis (TU), desdobrado por grupos de produtos, de 2025 a 2055

Gráfico 109 – Projeção da produção de transporte da proposta FC 42, em 
toneladas quilômetros úteis (TKU), desdobrada por grupos de produtos, de 

2025 a 2055
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Ano

Grupo de produtos
Total

CG GSA MF OGSNA GL

TU % TU % TU % TU % TU % TU %

2025 12.416 11,11 28.898 25,87 15.378 13,76 1 0,00 55.032 49,26 111.723 100,0

2030 13.193 3,37 34.415 8,80 220.984 56,48 62.584 16,00 60.090 15,36 391.265 100,0

2035 14.052 3,43 40.481 9,89 222.451 54,35 67.017 16,37 65.308 15,96 409.309 100,0

2040 14.943 3,49 47.621 11,12 223.285 52,15 71.554 16,71 70.781 16,53 428.184 100,0

2045 15.867 3,54 55.836 12,47 223.525 49,90 76.195 17,01 76.508 17,08 447.931 100,0

2050 16.822 3,59 65.124 13,90 223.211 47,63 80.941 17,27 82.489 17,60 468.588 100,0

2055 17.810 3,63 75.487 15,40 222.386 45,37 85.791 17,50 88.724 18,10 490.197 100,0

Média do % 4,60 13,92 45,66 14,41 21,41 100,0

Taxa % ao ano 1,21% 3,25% 9,31% 46,03% 1,60% 5,05%

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 369 – Projeção do volume anual de cargas alocadas na proposta FC 42, em toneladas úteis (TU), desdobrado por grupos de produtos; participação relativa 
média dos grupos e taxas anuais médias de crescimento de 2025 a 2055

Ano

Grupo de produtos
Total

CG GSA MF OGSNA GL

TKU % TKU % TKU % TKU % TKU % TKU %

2025 1.549.555 7,32 7.349.986 34,70 3.622.208 17,10 1 0,00 8.658.469 40,88 21.180.218 100,00

2030 1.662.376 2,44 8.755.061 12,86 34.857.892 51,21 13.041.364 19,16 9.748.436 14,32 68.065.128 100,00

2035 1.770.129 2,46 10.301.568 14,30 35.178.831 48,82 14.005.441 19,44 10.800.757 14,99 72.056.726 100,00

2040 1.879.504 2,47 12.125.516 15,96 35.310.775 46,48 14.953.603 19,68 11.699.943 15,40 75.969.340 100,00

2045 1.991.984 2,49 14.224.702 17,75 35.348.762 44,11 15.923.571 19,87 12.640.213 15,77 80.129.232 100,00

2050 2.107.571 2,49 16.599.124 19,63 35.299.139 41,75 16.915.347 20,01 13.621.568 16,11 84.542.749 100,00

2055 2.226.262 2,50 19.248.784 21,58 35.168.549 39,42 17.928.931 20,10 14.644.008 16,41 89.216.533 100,00

Média do % 3,17 19,54 41,27 16,89 19,13 100,00

Taxa % ao ano 1,2% 3,3% 7,9% 74,5% 1,8% 4,9%

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 370 – Projeção da produção de transporte da proposta FC 42, em toneladas quilômetros úteis (TKU), desdobrada por grupos de produtos; participação relativa 
média dos grupos e taxas anuais médias de crescimento de 2025 a 2055
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5.3.3.7 Proposta FC 43A: Uberlândia – Ituiutaba – 
Chaveslândia (município de Santa Vitória) 

No horizonte previsto de operação desta proposta, de 2025 a 2055, a taxa média 

de crescimento da demanda de transporte a ser atendida é de 2,8% ao ano. 

Assim sendo, partindo de um volume inicial da ordem de 3,12 milhões de tone-

ladas úteis (TU), ao final desse horizonte o carregamento a transportar será de 

7,19 milhões de TU.

Na média dos 30 anos, destacam-se como partes dessa demanda os granéis 

sólidos agrícolas (55%) e outros granéis sólidos não agrícolas (29%).     

A produção de transporte estimada no ano inicial de operação é de 618,3 mi-

lhões de toneladas quilômetros úteis (TKU). Crescendo em média cerca de 2,7% 

ao ano, chegará a 2055 produzindo 1,36 bilhão de TKU.

Gráfico 110 – Projeção do volume anual de cargas alocadas na proposta FC 
43A, em toneladas úteis (TU), desdobrado por grupos de produtos, de 2025 a 

2055

Gráfico 111 – Projeção da produção de transporte da proposta FC 43A, em 
toneladas quilômetros úteis (TKU), desdobrada por grupos de produtos, de 

2025 a 2055
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Ano

Grupo de produtos
Total

CG GSA MF OGSNA GL

TU % TU % TU % TU % TU % TU %

2025 10.339 0,33 1.635.946 52,45 320.272 10,27 821.520 26,34 331.252 10,62 3.119.330 100,0

2030 11.738 0,33 1.934.794 54,36 248.136 6,97 1.003.209 28,19 361.252 10,15 3.559.129 100,0

2035 12.623 0,31 2.243.995 54,77 272.424 6,65 1.180.499 28,81 387.357 9,45 4.096.899 100,0

2040 13.574 0,29 2.608.669 55,32 298.951 6,34 1.379.737 29,26 414.993 8,80 4.715.924 100,0

2045 14.591 0,27 3.028.816 55,79 327.715 6,04 1.613.198 29,72 444.161 8,18 5.428.481 100,0

2050 15.674 0,25 3.504.436 56,08 358.717 5,74 1.895.017 30,33 474.859 7,60 6.248.703 100,0

2055 16.823 0,23 4.035.528 56,10 391.958 5,45 2.241.459 31,16 507.088 7,05 7.192.856 100,0

Média do % 0,29 54,98 6,78 29,11 8,84 100,0

Taxa % ao ano 1,64% 3,06% 0,68% 3,40% 1,43% 2,82%

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 371 – Projeção do volume anual de cargas alocadas na proposta FC 43A, em toneladas úteis (TU), desdobrado por grupos de produtos; participação relativa 
média dos grupos e taxas anuais médias de crescimento de 2025 a 2055

Ano

Grupo de produtos
Total

CG GSA MF OGSNA GL

TKU % TKU % TKU % TKU % TKU % TKU %

2025 933.004 0,15 303.880.300 49,15 66.732.927 10,79 185.773.703 30,05 60.966.187 9,86 618.286.121 100,00

2030 1.063.641 0,15 359.097.592 52,32 47.242.303 6,88 212.603.823 30,97 66.405.725 9,67 686.413.084 100,00

2035 1.147.628 0,15 416.202.130 53,41 52.223.855 6,70 238.579.616 30,61 71.167.274 9,13 779.320.504 100,00

2040 1.236.696 0,14 482.855.644 53,86 57.308.998 6,39 278.845.638 31,10 76.244.709 8,50 896.491.686 100,00

2045 1.332.055 0,13 559.481.986 54,25 62.823.150 6,09 326.028.378 31,61 81.603.442 7,91 1.031.269.011 100,00

2050 1.433.706 0,12 646.081.157 54,45 68.766.311 5,80 382.983.988 32,28 87.243.470 7,35 1.186.508.632 100,00

2055 1.541.648 0,11 742.653.156 54,39 75.138.481 5,50 453.000.174 33,17 93.164.795 6,82 1.365.498.254 100,00

Média do % 0,14 53,12 6,88 31,40 8,47 100,00

Taxa % ao ano 1,7% 3,0% 0,4% 3,0% 1,4% 2,7%

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 
Tabela 372 – Projeção da produção de transporte da proposta FC 43A, em toneladas quilômetros úteis (TKU), desdobrada por grupos de produtos; participação 

relativa média dos grupos e taxas anuais médias de crescimento de 2025 a 2055
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5.3.3.8 Proposta FC 44: Itaobim – Teófi lo Otoni – 
Governador Valadares

Em 2025, ano inicial de operação, a previsão é de 5,38 milhões de toneladas 

úteis (TU) de cargas a transportar. 30 anos depois, o montante anual carregado 

será de 6,57 milhões TU. A taxa média de crescimento dessa demanda no perí-

odo é, portanto, de 0,7% ao ano. 

Praticamente todo o volume de cargas a ser carregado compõe-se de carga 

geral, sobretudo produtos manufaturados. 

No tocante à produção de transporte, espera-se, em 2055, cerca de 1,75 bilhão 

de toneladas quilômetros úteis (TKU), o que representa um crescimento médio 

anual de 0,7% sobre o montante alocado de 1,44 bilhão de TKU em 2025.

Gráfico 112 – Projeção do volume anual de cargas alocadas na proposta FC 44, 
em toneladas úteis (TU), desdobrado por grupos de produtos, de 2025 a 2055

Gráfico 113 – Projeção da produção de transporte da proposta FC 44, em 
toneladas quilômetros úteis (TKU), desdobrada por grupos de produtos, de 

2025 a 2055
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Ano

Grupo de produtos
Total

CG GSA MF OGSNA GL

TU % TU % TU % TU % TU % TU %

2025 4.901.933 91,16 174.574 3,25 29.391 0,55 244.763 4,55 26.382 0,49 5.377.041 100,0

2030 5.183.643 90,82 202.643 3,55 32.110 0,56 259.237 4,54 30.108 0,53 5.707.741 100,0

2035 5.305.586 90,37 229.308 3,91 32.555 0,55 270.150 4,60 33.615 0,57 5.871.213 100,0

2040 5.426.682 89,86 260.583 4,31 33.006 0,55 281.516 4,66 37.581 0,62 6.039.367 100,0

2045 5.547.067 89,29 296.468 4,77 33.463 0,54 293.335 4,72 42.005 0,68 6.212.337 100,0

2050 5.666.877 88,68 336.962 5,27 33.927 0,53 305.607 4,78 46.888 0,73 6.390.262 100,0

2055 5.786.255 88,03 382.067 5,81 34.396 0,52 318.333 4,84 52.230 0,79 6.573.282 100,0

Média do % 89,74 4,41 0,54 4,67 0,63 100,0

Taxa % ao ano 0,55% 2,65% 0,53% 0,88% 2,30% 0,67%

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 373 – Projeção do volume anual de cargas alocadas na proposta FC 44, em toneladas úteis (TU), desdobrado por grupos de produtos; participação relativa 
média dos grupos e taxas anuais médias de crescimento de 2025 a 2055

Ano

Grupo de produtos
Total

CG GSA MF OGSNA GL

TKU % TKU % TKU % TKU % TKU % TKU %

2025 1.343.593.219 93,53 39.930.313 2,78 2.120.764 0,15 44.356.505 3,09 6.535.977 0,45 1.436.536.779 100,00

2030 1.420.937.480 93,21 46.979.530 3,08 2.316.986 0,15 46.664.693 3,06 7.539.554 0,49 1.524.438.243 100,00

2035 1.454.120.195 92,83 53.453.045 3,41 2.349.079 0,15 48.042.480 3,07 8.481.758 0,54 1.566.446.558 100,00

2040 1.487.281.471 92,38 60.794.741 3,78 2.381.623 0,15 50.064.976 3,11 9.482.342 0,59 1.610.005.154 100,00

2045 1.520.238.198 91,88 69.206.396 4,18 2.414.618 0,15 52.167.238 3,15 10.598.697 0,64 1.654.625.148 100,00

2050 1.553.028.466 91,34 78.688.011 4,63 2.448.063 0,14 54.349.268 3,20 11.830.824 0,70 1.700.344.633 100,00

2055 1.585.691.456 90,76 89.239.586 5,11 2.481.959 0,14 56.611.065 3,24 13.178.722 0,75 1.747.202.788 100,00

Média do % 92,27 3,85 0,15 3,13 0,60 100,00

Taxa % ao ano 0,6% 2,7% 0,5% 0,8% 2,4% 0,7%

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 
Tabela 374 – Projeção da produção de transporte da proposta FC 44, em toneladas quilômetros úteis (TKU), desdobrada por grupos de produtos; participação relativa 

média dos grupos e taxas anuais médias de crescimento de 2025 a 2055
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5.3.3.9 Proposta FC 45A: Luziânia (GO) – Unaí

Partindo de um volume inicial alocado de, aproximadamente, 3,15 milhões de 

toneladas úteis (TU) de cargas, prevê-se, em 2035, final do horizonte temporal 

de 30 anos, o carregamento de 18,67 milhões de TU. Logo, a demanda de trans-

porte atendida pela Proposta FC 45A crescerá à taxa média de 6,1% ao ano, no 

referido período.

Na média dos 30 anos, ela se compõe basicamente de granéis sólidos agrícolas 

(82%) e outros granéis sólidos não agrícolas (16%).     

Ao final do horizonte temporal de análise prevê-se a produção de 2,08 bilhões 

de toneladas quilômetros úteis (TKU), indicando um crescimento anual médio 

de 6,1% sobre a produção alocada em 2025 de cerca de 350 milhões de TKU.

Gráfico 114 – Projeção do volume anual de cargas alocadas na proposta FC 
45A, em toneladas úteis (TU), desdobrado por grupos de produtos, de 2025 a 

2055

Gráfico 115 – Projeção da produção de transporte da proposta FC 45A, em 
toneladas quilômetros úteis (TKU), desdobrada por grupos de produtos, de 

2025 a 2055
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Ano

Grupo de produtos
Total

CG GSA MF OGSNA GL

TU % TU % TU % TU % TU % TU %

2025 50.420 1,60 3.049.268 96,93 3.294 0,10 1.360 0,04 41.372 1,32 3.145.714 100,0

2030 53.198 1,15 3.985.921 85,94 4.732 0,10 546.256 11,78 48.132 1,04 4.638.240 100,0

2035 55.387 0,90 4.922.688 80,33 4.800 0,08 1.091.135 17,81 54.115 0,88 6.128.126 100,0

2040 67.193 0,83 6.286.771 77,65 5.744 0,07 1.668.685 20,61 68.198 0,84 8.096.590 100,0

2045 88.617 0,83 8.231.896 76,95 7.561 0,07 2.278.907 21,30 90.379 0,84 10.697.361 100,0

2050 119.658 0,85 10.961.173 77,55 10.254 0,07 2.921.800 20,67 120.660 0,85 14.133.545 100,0

2055 160.316 0,86 14.742.951 78,95 13.821 0,07 3.597.365 19,26 159.040 0,85 18.673.494 100,0

Média do % 1,00 82,04 0,08 15,93 0,95 100,0

Taxa % ao ano 3,93% 5,39% 4,90% 30,04% 4,59% 6,12%

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 
Tabela 375 – Projeção do volume anual de cargas alocadas na proposta FC 45A, em toneladas úteis (TU), desdobrado por grupos de produtos; participação relativa 

média dos grupos e taxas anuais médias de crescimento de 2025 a 2055

Ano

Grupo de produtos
Total

CG GSA MF OGSNA GL

TKU % TKU % TKU % TKU % TKU % TKU %

2025 5.610.543 1,60 339.312.539 96,93 366.563 0,10 151.295 0,04 4.603.753 1,32 350.044.693 100,00

2030 5.919.751 1,15 443.540.203 85,94 526.562 0,10 60.785.624 11,78 5.355.996 1,04 516.128.136 100,00

2035 6.163.307 0,90 547.780.598 80,33 534.177 0,08 121.417.909 17,81 6.021.780 0,88 681.917.771 100,00

2040 7.477.058 0,83 699.571.227 77,65 639.123 0,07 185.685.786 20,61 7.588.821 0,84 900.962.016 100,00

2045 9.861.006 0,83 916.018.429 76,95 841.401 0,07 253.589.255 21,30 10.057.119 0,84 1.190.367.210 100,00

2050 13.315.150 0,85 1.219.723.405 77,55 1.141.010 0,07 325.128.316 20,67 13.426.673 0,85 1.572.734.554 100,00

2055 17.839.489 0,86 1.640.547.269 78,95 1.537.950 0,07 400.302.970 19,26 17.697.484 0,85 2.077.925.162 100,00

Média do % 1,00 82,04 0,08 15,93 0,95 100,00

Taxa % ao ano 3,9% 5,4% 4,9% 30,0% 4,6% 6,1%

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 
Tabela 376 – Projeção da produção de transporte da proposta FC 45A, em toneladas quilômetros úteis (TKU), desdobrada por grupos de produtos; participação 

relativa média dos grupos e taxas anuais médias de crescimento de 2025 a 2055
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5.3.3.10 Proposta FC 45B: Anápolis (GO) – Luziânia (GO) – 
Unaí – Pirapora – Prudente de Morais 

De 2025 a 2055, a demanda de transporte a ser atendida pela presente proposta 

crescerá à taxa média de 2,1% ao ano, a partir de um volume inicial alocado 

de quase 31,5 milhões de toneladas úteis (TU) de cargas. Por conseguinte, no 

ano final desse horizonte temporal devem ser carregadas, aproximadamente, 59 

milhões de TU.

Os principais grupos de produtos que compõem essa demanda, na média dos 30 

anos, são a carga geral (45%) e os granéis sólidos agrícolas (32,5%).     

A produção de transporte alocada em 2025 é de, aproximadamente, 15 bilhões 

de toneladas quilômetros úteis (TKU). Com o crescimento esperado de 2,1% ao 

ano, em média, prevê-se produzir, em 2055, cerca de 28 bilhões TKU na proposta 

em tela.

Gráfico 116 – Projeção do volume anual de cargas alocadas na proposta FC 
45B, em toneladas úteis (TU), desdobrado por grupos de produtos, de 2025 a 

2055

Gráfico 117 – Projeção da produção de transporte da proposta FC 45B, em 
toneladas quilômetros úteis (TKU), desdobrada por grupos de produtos, de 

2025 a 2055
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Ano

Grupo de produtos
Total

CG GSA MF OGSNA GL

TU % TU % TU % TU % TU % TU %

2025 17.706.673 56,21 8.039.967 25,52 1.364.216 4,33 1.478.618 4,69 2.909.043 9,24 31.498.516 100,0

2030 18.809.472 53,30 10.007.888 28,36 1.703.026 4,83 1.470.471 4,17 3.298.304 9,35 35.289.160 100,0

2035 19.344.324 49,47 12.032.975 30,77 1.867.022 4,77 2.166.185 5,54 3.696.036 9,45 39.106.542 100,0

2040 19.601.139 45,23 14.277.326 32,94 2.017.372 4,66 3.360.191 7,75 4.080.839 9,42 43.336.868 100,0

2045 19.624.587 40,86 16.740.940 34,86 2.154.076 4,49 5.052.490 10,52 4.452.713 9,27 48.024.806 100,0

2050 19.464.170 36,57 19.423.817 36,50 2.277.133 4,28 7.243.082 13,61 4.811.658 9,04 53.219.859 100,0

2055 19.174.744 32,51 22.325.957 37,86 2.386.544 4,05 9.931.966 16,84 5.157.673 8,75 58.976.884 100,0

Média do % 44,88 32,40 4,49 9,02 9,22 100,0

Taxa % ao ano 0,27% 3,46% 1,88% 6,55% 1,93% 2,11%

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 
Tabela 377 – Projeção do volume anual de cargas alocadas na proposta FC 45B, em toneladas úteis (TU), desdobrado por grupos de produtos; participação relativa 

média dos grupos e taxas anuais médias de crescimento de 2025 a 2055

Ano

Grupo de produtos
Total

CG GSA MF OGSNA GL

TKU % TKU % TKU % TKU % TKU % TKU %

2025 7.881.356.432 52,58 5.375.855.028 35,86 571.518.604 3,81 416.917.033 2,78 744.710.201 4,97 14.990.357.297 100,00

2030 8.412.488.677 49,31 6.567.703.776 38,50 683.756.382 4,01 555.802.631 3,26 840.952.700 4,93 17.060.704.167 100,00

2035 8.655.893.538 45,98 7.797.793.513 41,42 724.169.865 3,85 708.016.505 3,76 939.600.907 4,99 18.825.474.327 100,00

2040 8.783.757.962 42,09 9.243.393.091 44,29 782.486.818 3,75 1.024.470.252 4,91 1.037.200.894 4,97 20.871.309.016 100,00

2045 8.807.796.115 38,18 10.828.086.304 46,94 835.510.646 3,62 1.465.445.872 6,35 1.131.478.095 4,90 23.068.317.032 100,00

2050 8.748.345.446 34,39 12.551.873.152 49,35 883.241.351 3,47 2.030.943.365 7,98 1.222.432.511 4,81 25.436.835.825 100,00

2055 8.627.943.397 30,81 14.414.753.635 51,48 925.678.931 3,31 2.720.962.732 9,72 1.310.064.141 4,68 27.999.402.835 100,00

Média do % 41,91 43,98 3,69 5,54 4,89 100,00

Taxa % ao ano 0,3% 3,3% 1,6% 6,5% 1,9% 2,1%

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 
Tabela 378 – Projeção da produção de transporte da proposta FC 45B, em toneladas quilômetros úteis (TKU), desdobrada por grupos de produtos; participação relativa 

média dos grupos e taxas anuais médias de crescimento de 2025 a 2055
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5.3.3.11 Proposta FC 45C: Luziânia (GO) – Unaí – Pirapora – 
Prudente de Morais

Nesta proposta, que se distingue da anterior pela exclusão do segmento entre 

Anápolis e Luziânia, desconectando-a da FNS (ou Rumo MC), a demanda de 

transporte cresce à taxa média de 2,4% ao ano, entre 2025 e 2055. Consideran-

do o volume alocado no ano inicial da operação de 20,34 milhões de toneladas 

úteis (TU), no ano final estima-se cerca de 41,45 milhões de TU de cargas.

Os principais componentes da demanda, na média dos 30 anos, são carga geral 

(40,5%), granéis sólidos agrícolas (29%) e outros granéis sólidos não agrícolas 

(13%).     

Quanto à produção de transporte, prevê-se atingir 2055 gerando 13,3 bilhões 

de toneladas quilômetros úteis (TKU), o que representa um crescimento médio 

anual de 3,0%, em relação à produção de 2025, da ordem de 5,6 bilhões de TKU.

Gráfico 118 – Projeção do volume anual de cargas alocadas na proposta FC 
45C, em toneladas úteis (TU), desdobrado por grupos de produtos, de 2025 a 

2055

Gráfico 119 – Projeção da produção de transporte da proposta FC 45C, em 
toneladas quilômetros úteis (TKU), desdobrada por grupos de produtos, de 

2025 a 2055
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Ano

Grupo de produtos
Total

CG GSA MF OGSNA GL

TU % TU % TU % TU % TU % TU %

2025 10.750.836 52,86 4.409.481 21,68 1.071.983 5,27 1.465.932 7,21 2.638.498 12,97 20.336.729 100,00

2030 11.373.909 49,96 5.751.355 25,26 1.300.792 5,71 1.349.125 5,93 2.991.696 13,14 22.766.877 100,00

2035 11.699.684 45,59 7.094.803 27,64 1.481.999 5,77 2.031.060 7,91 3.357.555 13,08 25.665.102 100,00

2040 11.827.199 40,81 8.591.780 29,64 1.652.486 5,70 3.221.593 11,12 3.689.245 12,73 28.982.302 100,00

2045 11.756.456 35,93 10.242.283 31,30 1.812.251 5,54 4.920.722 15,04 3.986.767 12,19 32.718.479 100,00

2050 11.487.454 31,15 12.046.315 32,67 1.961.294 5,32 7.128.449 19,33 4.250.120 11,53 36.873.632 100,00

2055 11.020.193 26,59 14.003.874 33,79 2.099.617 5,07 9.844.773 23,75 4.479.304 10,81 41.447.761 100,00

Média do % 40,41 28,86 5,48 12,90 12,35 100,00

Taxa % ao ano 0,08% 3,93% 2,27% 6,55% 1,78% 2,40%

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 379 – Projeção do volume anual de cargas alocadas na proposta FC 45C, em toneladas úteis (TU), desdobrado por grupos de produtos; participação relativa 
média dos grupos e taxas anuais médias de crescimento de 2025 a 2055

Ano

Grupo de produtos
Total

CG GSA MF OGSNA GL

TKU % TKU % TKU % TKU % TKU % TKU %

2025 2.027.727.905 36,48 2.296.447.348 41,31 292.647.738 5,26 383.910.365 6,91 558.422.814 10,05 5.559.156.171 100,00

2030 2.149.814.438 33,01 2.969.585.064 45,60 315.348.245 4,84 447.855.468 6,88 629.809.940 9,67 6.512.413.154 100,00

2035 2.215.851.125 29,49 3.636.075.191 48,40 362.320.068 4,82 592.378.578 7,88 706.492.933 9,40 7.513.117.894 100,00

2040 2.261.493.976 26,01 4.424.237.929 50,89 411.709.148 4,74 812.015.729 9,34 783.634.824 9,01 8.693.091.606 100,00

2045 2.286.742.989 22,75 5.334.073.278 53,06 463.515.487 4,61 1.106.766.923 11,01 861.235.614 8,57 10.052.334.290 100,00

2050 2.291.598.165 19,77 6.365.581.238 54,92 517.739.082 4,47 1.476.632.158 12,74 939.295.302 8,10 11.590.845.946 100,00

2055 2.276.059.504 17,10 7.518.761.809 56,50 574.379.936 4,32 1.921.611.437 14,44 1.017.813.888 7,65 13.308.626.574 100,00

Média do % 26,37 50,10 4,72 9,89 8,92 100,00

Taxa % ao ano 0,4% 4,0% 2,3% 5,5% 2,0% 3,0%

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 380 – Projeção da produção de transporte da proposta FC 45C, em toneladas quilômetros úteis (TKU), desdobrada por grupos de produtos; participação relativa 
média dos grupos e taxas anuais médias de crescimento de 2025 a 2055
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5.3.3.12 Proposta FC 46A: Janaúba – Porteirinha – Grão 
Mogol

Em 2025, ano inicial de operação desta proposta, o volume carregado é peque-

no, apenas 340,1 mil toneladas úteis (TU) de cargas. Porém, crescendo à taxa 

média de 15,9% anuais, 30 anos depois, atinge o montante de 28,76 milhões 

de TU. 

Nesse período, o minério de ferro, originário das minas de Grão Mogol, é o prin-

cipal produto a compor a demanda atendida, com participação relativa média de 

85%. Vêm depois os granéis sólidos agrícolas, responsáveis por 8,5% do volume 

total carregado na ferrovia.     

Em relação à produção de transporte, a previsão é de 3,46 bilhões de toneladas 

quilômetros úteis (TKU) em 2055, um crescimento médio anual muito expressivo 

de 21,1% sobre a do ano inicial de operação de apenas 11,1 milhões de TKU.

Gráfico 120 – Projeção do volume anual de cargas alocadas na proposta FC 
46A, em toneladas úteis (TU), desdobrado por grupos de produtos, de 2025 a 

2055

Gráfico 121 – Projeção da produção de transporte da proposta FC 46A, em 
toneladas quilômetros úteis (TKU), desdobrada por grupos de produtos, de 

2025 a 2055
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Ano

Grupo de produtos
Total

CG GSA MF OGSNA GL

TU % TU % TU % TU % TU % TU %

2025 41.231 12,12 142.510 41,90 54.561 16,04 15.413 4,53 86.391 25,40 340.105 100,0

2030 42.338 0,15 261.707 0,93 27.560.815 98,30 77.549 0,28 93.931 0,34 28.036.339 100,0

2035 47.216 0,17 381.454 1,35 27.565.547 97,82 82.812 0,29 102.474 0,36 28.179.503 100,0

2040 52.729 0,19 582.566 2,06 27.488.522 97,05 88.137 0,31 111.443 0,39 28.323.397 100,0

2045 58.879 0,21 865.043 3,04 27.329.742 96,00 93.526 0,33 120.836 0,42 28.468.026 100,0

2050 65.666 0,23 1.228.885 4,29 27.089.212 94,67 98.977 0,35 130.654 0,46 28.613.394 100,0

2055 73.088 0,25 1.674.092 5,82 26.766.935 93,07 104.492 0,36 140.897 0,49 28.759.504 100,0

Média do % 1,90 8,49 84,71 0,92 3,98 100,0

Taxa % ao ano 1,93% 8,56% 22,94% 6,59% 1,64% 15,94%

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 
Tabela 381 – Projeção do volume anual de cargas alocadas na proposta FC 46A, em toneladas úteis (TU), desdobrado por grupos de produtos; participação relativa 

média dos grupos e taxas anuais médias de crescimento de 2025 a 2055

Ano

Grupo de produtos
Total

CG GSA MF OGSNA GL

TKU % TKU % TKU % TKU % TKU % TKU %

2025 1.477.059 13,28 4.398.183 39,55 1.852.031 16,65 480.897 4,32 2.913.172 26,19 11.121.342 100,00

2030 1.492.274 0,04 8.076.890 0,23 3.504.627.953 99,57 2.422.770 0,07 3.166.976 0,09 3.519.786.863 100,00

2035 1.670.386 0,05 11.772.562 0,33 3.504.685.072 99,45 2.586.703 0,07 3.458.606 0,10 3.524.173.329 100,00

2040 1.870.634 0,05 17.979.355 0,51 3.494.892.037 99,25 2.753.049 0,08 3.762.671 0,11 3.521.257.746 100,00

2045 2.094.766 0,06 26.697.269 0,76 3.474.704.772 98,98 2.921.363 0,08 4.081.294 0,12 3.510.499.464 100,00

2050 2.342.780 0,07 37.926.305 1,09 3.444.123.755 98,63 3.091.646 0,09 4.414.475 0,13 3.491.898.960 100,00

2055 2.614.677 0,08 51.666.462 1,49 3.403.149.464 98,20 3.263.897 0,09 4.762.213 0,14 3.465.456.713 100,00

Média do % 1,95 6,28 87,25 0,69 3,84 100,00

Taxa % ao ano 1,9% 8,6% 28,5% 6,6% 1,7% 21,1%

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 382 – Projeção da produção de transporte da proposta FC 46A, em toneladas quilômetros úteis (TKU), desdobrada por grupos de produtos; participação 
relativa média dos grupos e taxas anuais médias de crescimento de 2025 a 2055
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5.3.3.13 Proposta FC 46B: Grão Mogol – Janaúba – Entr. 
FIOL

A taxa média de crescimento da demanda atendida nesta Proposta FC 46B é de 

4,2% ao ano entre 2025 e 2055. No ano inicial desse horizonte são alocados 

cerca de 15,7 milhões de toneladas úteis (TU) de cargas. Por conseguinte, no 

final estima-se o carregamento de 54 milhões de TU.

Na média dos 30 anos, nas composições desses carregamentos sobressaem o 

minério de ferro (50%), a carga geral (30%) e os granéis líquidos (11,5%).     

A produção de transporte alocada em 2025 é de 5,73 bilhões de toneladas 

quilômetros úteis (TKU). Crescendo, em média, cerca de 4,7% ao ano, estima-se 

produzir em 2055, final do horizonte de análise desta proposta, cerca de 22,7 

bilhões de TKU.

Gráfico 122 – Projeção do volume anual de cargas alocadas na proposta FC 
46B, em toneladas úteis (TU), desdobrado por grupos de produtos, de 2025 a 

2055

Gráfico 123 – Projeção da produção de transporte da proposta FC 46B, em 
toneladas quilômetros úteis (TKU), desdobrada por grupos de produtos, de 

2025 a 2055
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Ano

Grupo de produtos
Total

CG GSA MF OGSNA GL

TU % TU % TU % TU % TU % TU %

2025 10.705.792 67,98 960.917 6,10 687.527 4,37 3 0,00 3.394.821 21,56 15.749.060 100,00

2030 11.283.931 24,35 1.531.306 3,30 29.200.194 63,02 525.071 1,13 3.795.437 8,19 46.335.938 100,00

2035 11.625.506 24,34 2.102.008 4,40 29.271.734 61,28 553.820 1,16 4.217.560 8,83 47.770.628 100,00

2040 11.906.337 24,17 2.969.631 6,03 29.143.066 59,17 583.026 1,18 4.649.075 9,44 49.251.135 100,00

2045 12.126.424 23,88 4.134.175 8,14 28.814.191 56,75 612.689 1,21 5.089.983 10,02 50.777.462 100,00

2050 12.285.767 23,47 5.595.640 10,69 28.285.108 54,03 642.811 1,23 5.540.283 10,58 52.349.608 100,00

2055 12.384.365 22,95 7.354.025 13,63 27.555.819 51,06 673.389 1,25 5.999.975 11,12 53.967.572 100,00

Média do % 30,16 7,47 49,95 1,02 11,39 100,00

Taxa % ao ano 0,49% 7,02% 13,09% 51,65% 1,92% 4,19%

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 383 – Projeção do volume anual de cargas alocadas na proposta FC 46B, em toneladas úteis (TU), desdobrado por grupos de produtos; participação relativa 
média dos grupos e taxas anuais médias de crescimento de 2025 a 2055

Ano

Grupo de produtos
Total

CG GSA MF OGSNA GL

TKU % TKU % TKU % TKU % TKU % TKU %

2025 3.965.055.148 69,22 335.641.145 5,86 199.319.409 3,48 67 0,00 1.228.389.695 21,44 5.728.405.464 100,00

2030 4.179.332.806 20,73 540.093.937 2,68 13.979.303.922 69,33 88.926.966 0,44 1.376.226.643 6,83 20.163.884.274 100,00

2035 4.301.129.154 20,83 744.603.068 3,61 13.978.651.604 67,69 94.904.943 0,46 1.531.766.865 7,42 20.651.055.632 100,00

2040 4.398.326.393 20,80 1.064.379.808 5,03 13.894.018.439 65,69 100.664.656 0,48 1.692.895.872 8,00 21.150.285.169 100,00

2045 4.470.924.526 20,64 1.499.424.158 6,92 13.725.404.429 63,36 106.206.105 0,49 1.859.613.666 8,58 21.661.572.884 100,00

2050 4.518.923.551 20,37 2.049.736.117 9,24 13.472.809.573 60,73 111.529.291 0,50 2.031.920.245 9,16 22.184.918.777 100,00

2055 4.542.323.468 19,99 2.715.315.686 11,95 13.136.233.871 57,82 116.634.212 0,51 2.209.815.611 9,73 22.720.322.849 100,00

Média do % 27,51 6,47 55,44 0,41 10,17 100,00

Taxa % ao ano 0,5% 7,2% 15,0% 61,5% 2,0% 4,7%

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 384 – Projeção da produção de transporte da proposta FC 46B, em toneladas quilômetros úteis (TKU), desdobrada por grupos de produtos; participação relativa 
média dos grupos e taxas anuais médias de crescimento de 2025 a 2055
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5.3.3.14 Proposta FC 47A: Capitão Eduardo – Pedreira do 
Rio das Velhas

Entre 2025 e 2055, estima-se que a demanda de transporte atendida por esse 

curto trecho ferroviário, já com a linha duplicada, crescerá à taxa média de 2,9% 

ao ano. Assim, começando com o volume anual de cerca de 5,6 milhões de tone-

ladas úteis (TU) de cargas, no ano final deste horizonte temporal o carregamento 

no trecho em tela será de 13,16 milhões de TU.

Os principais grupos de produtos a compor a demanda atendida, na média dos 

30 anos, são o minério de ferro (46,5%) e os granéis sólidos agrícolas (35%).     

Quanto à produção de transporte, estimada em 54,5 milhões de toneladas quilô-

metros úteis (TKU) no ano de 2025, deverá aumentar à taxa média de 2,9% ao 

ano, alcançando, assim, o montante de 129,2 milhões de TKU em 2055.

Gráfico 124 – Projeção do volume anual de cargas alocadas na proposta FC 
47A, em toneladas úteis (TU), desdobrado por grupos de produtos, de 2025 a 

2055

Gráfico 125 – Projeção da produção de transporte da proposta FC 47A, em 
toneladas quilômetros úteis (TKU), desdobrada por grupos de produtos, de 

2025 a 2055
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Ano

Grupo de produtos
Total

CG GSA MF OGSNA GL

TU % TU % TU % TU % TU % TU %

2025 141.289 2,52 941.562 16,82 3.467.895 61,97 585.260 10,46 460.357 8,23 5.596.362 100,0

2030 151.325 2,31 1.589.837 24,29 3.639.005 55,60 646.868 9,88 517.956 7,91 6.544.991 100,0

2035 155.802 2,07 2.236.660 29,72 3.852.833 51,19 711.004 9,45 570.372 7,58 7.526.671 100,0

2040 168.406 1,95 2.993.361 34,58 4.089.014 47,24 776.718 8,97 628.093 7,26 8.655.592 100,0

2045 173.402 1,74 4.006.428 40,25 4.237.956 42,58 844.399 8,48 691.654 6,95 9.953.839 100,0

2050 187.431 1,64 5.362.820 46,85 4.220.439 36,87 914.471 7,99 761.648 6,65 11.446.810 100,0

2055 193.008 1,47 7.179.027 54,54 3.965.557 30,12 987.394 7,50 838.725 6,37 13.163.711 100,0

Média do % 1,96 35,29 46,51 8,96 7,28 100,0

Taxa % ao ano 1,05% 7,01% 0,45% 1,76% 2,02% 2,89%

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 385 – Projeção do volume anual de cargas alocadas na proposta FC 47A, em toneladas úteis (TU), desdobrado por grupos de produtos; participação relativa 
média dos grupos e taxas anuais médias de crescimento de 2025 a 2055

Ano

Grupo de produtos
Total

CG GSA MF OGSNA GL

TKU % TKU % TKU % TKU % TKU % TKU %

2025 1.357.850 2,49 9.410.955 17,25 33.344.123 61,12 5.836.771 10,70 4.601.260 8,43 54.550.960 100,00

2030 1.454.253 2,29 15.890.499 25,04 34.496.928 54,35 6.447.825 10,16 5.176.965 8,16 63.466.470 100,00

2035 1.496.348 2,05 22.355.538 30,61 36.438.301 49,89 7.039.260 9,64 5.700.861 7,81 73.030.308 100,00

2040 1.617.386 1,92 29.918.807 35,55 38.671.998 45,96 7.662.386 9,11 6.277.775 7,46 84.148.353 100,00

2045 1.665.524 1,72 40.044.470 41,27 40.080.618 41,31 8.320.263 8,58 6.913.071 7,13 97.023.946 100,00

2050 1.800.249 1,61 53.601.690 47,88 39.914.954 35,66 9.017.113 8,05 7.612.657 6,80 111.946.663 100,00

2055 1.853.985 1,43 71.754.787 55,51 37.504.395 29,02 9.757.516 7,55 8.383.040 6,49 129.253.724 100,00

Média do % 1,93 36,16 45,33 9,11 7,47 100,00

Taxa % ao ano 1,0% 7,0% 0,4% 1,7% 2,0% 2,9%

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 386 – Projeção da produção de transporte da proposta FC 47A, em toneladas quilômetros úteis (TKU), desdobrada por grupos de produtos; participação 
relativa média dos grupos e taxas anuais médias de crescimento de 2025 a 2055
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5.3.3.15 Proposta FC 48A: Extensão da Ferrovia do Aço 
(até Belo Horizonte, no Cenário 1)

Nesta alternativa simulada no Cenário 1, estima-se, em 2025, o carregamento 

de 1,96 milhão de toneladas úteis (TU) de cargas na extensão da Ferrovia do Aço. 

Com a taxa média de 4,8% ao ano, chega-se, ao final do horizonte de 30 anos, 

ao carregamento de 7,97 milhões de TU.

Sobressaem os granéis sólidos agrícolas e outros granéis sólidos não agrícolas, 

com participações relativas médias de 65% e 35%, respectivamente, em relação 

ao volume total a transportar. 

Estima-se uma produção de transporte de 285,4 milhões de toneladas quilôme-

tros úteis (TKU) em 2055. Sendo a produção alocada em 2025, início da operação 

dessa alternativa, de 70,2 milhões de TKU, seu crescimento é de 4,8% ao ano, no 

horizonte temporal de 30 anos.

Gráfico 126 – Projeção do volume anual de cargas alocadas na proposta FC 
48A, em toneladas úteis (TU), desdobrado por grupos de produtos, de 2025 a 

2055

Gráfico 127 – Projeção da produção de transporte da proposta FC 48A, em 
toneladas quilômetros úteis (TKU), desdobrada por grupos de produtos, de 

2025 a 2055
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Ano

Grupo de produtos
Total

CG GSA MF OGSNA GL

TU % TU % TU % TU % TU % TU %

2025 7.070 0,36 790.579 40,33 0 0,00 1.161.308 59,25 1.130 0,06 1.960.088 100,0

2030 7.941 0,30 1.366.679 52,21 0 0,00 1.242.113 47,45 1.139 0,04 2.617.872 100,0

2035 8.497 0,26 1.942.549 59,39 0 0,00 1.318.696 40,32 1.184 0,04 3.270.926 100,0

2040 8.899 0,22 2.729.339 66,78 0 0,00 1.347.447 32,97 1.207 0,03 4.086.891 100,0

2045 9.145 0,18 3.747.369 73,39 0 0,00 1.348.687 26,41 1.206 0,02 5.106.407 100,0

2050 9.236 0,14 5.022.028 78,71 0 0,00 1.347.804 21,12 1.183 0,02 6.380.251 100,0

2055 9.172 0,12 6.585.039 82,60 0 0,00 1.376.520 17,27 1.137 0,01 7.971.868 100,0

Média do % 0,23 64,77 0,00 34,97 0,03 100,0

Taxa % ao ano 0,87% 7,32% 0,57% 0,02% 4,79%

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 387 – Projeção do volume anual de cargas alocadas na proposta FC 48A, em toneladas úteis (TU), desdobrado por grupos de produtos; participação relativa 
média dos grupos e taxas anuais médias de crescimento de 2025 a 2055

Ano

Grupo de produtos
Total

CG GSA MF OGSNA GL

TKU % TKU % TKU % TKU % TKU % TKU %

2025 253.113 0,36 28.302.745 40,33 0 0,00 41.574.838 59,25 40.460 0,06 70.171.156 100,00

2030 284.302 0,30 48.927.102 52,21 0 0,00 44.467.637 47,45 40.770 0,04 93.719.811 100,00

2035 304.210 0,26 69.543.240 59,39 0 0,00 47.209.309 40,32 42.393 0,04 117.099.152 100,00

2040 318.570 0,22 97.710.324 66,78 0 0,00 48.238.610 32,97 43.200 0,03 146.310.703 100,00

2045 327.383 0,18 134.155.804 73,39 0 0,00 48.282.990 26,41 43.191 0,02 182.809.367 100,00

2050 330.648 0,14 179.788.603 78,71 0 0,00 48.251.371 21,12 42.364 0,02 228.412.987 100,00

2055 328.366 0,12 235.744.381 82,60 0 0,00 49.279.415 17,27 40.722 0,01 285.392.884 100,00

Média do % 0,23 64,77 0,00 34,97 0,03 100,00

Taxa % ao ano 0,9% 7,3% 0,6% 0,0% 4,8%

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 388 – Projeção da produção de transporte da proposta FC 48A, em toneladas quilômetros úteis (TKU), desdobrada por grupos de produtos; participação 
relativa média dos grupos e taxas anuais médias de crescimento de 2025 a 2055
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5.3.3.16 Proposta FC 48C: Extensão da Ferrovia do Aço 
(até Belo Horizonte, no Cenário 2)

Nessa alternativa, simulada no Cenário 2, são alocadas, em 2025, cerca de 20 

milhões de toneladas úteis (TU) de cargas. Vale notar que tal volume é cerca de 

10 vezes maior que o volume alocado na alternativa 1 no mesmo ano. Expan-

dindo-o à taxa média de 1,65% ao ano, menor que a da alternativa anterior, 

estima-se o carregamento de 32,7 milhões de TU de cargas em 2055.

Os agrupamentos de cargas que se destacam nesse carregamento são a carga 

geral (61,5%), os granéis sólidos agrícolas (27%) e outros granéis sólidos não 

agrícolas (10%). 

A produção estimada de transporte é bem superior à prevista na primeira alter-

nativa. Começando com cerca de 717 milhões de toneladas quilômetros úteis 

(TKU), em 2025, e crescendo 1,65% ao ano, em média, prevê-se a produção de 

1,17 bilhão de TKU no final do horizonte temporal.

Gráfico 128 – Projeção do volume anual de cargas alocadas na proposta FC 
48C, em toneladas úteis (TU), desdobrado por grupos de produtos, de 2025 a 

2055

Gráfico 129 – Projeção da produção de transporte da proposta FC 48C, em 
toneladas quilômetros úteis (TKU), desdobrada por grupos de produtos, de 

2025 a 2055
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Ano

Grupo de produtos
Total

CG GSA MF OGSNA GL

TU % TU % TU % TU % TU % TU %

2025 14.552.947 72,65 4.093.455 20,43 0 0,00 1.160.350 5,79 224.945 1,12 20.031.697 100,00

2030 15.470.700 67,67 4.507.822 19,72 0 0,00 2.634.399 11,52 249.850 1,09 22.862.772 100,00

2035 15.920.264 64,82 5.551.714 22,61 0 0,00 2.815.106 11,46 272.209 1,11 24.559.294 100,00

2040 16.267.076 61,64 6.845.184 25,94 0 0,00 2.984.916 11,31 294.222 1,11 26.391.399 100,00

2045 16.511.136 58,22 8.388.233 29,58 0 0,00 3.143.828 11,09 315.890 1,11 28.359.087 100,00

2050 16.652.444 54,67 10.180.859 33,42 0 0,00 3.291.842 10,81 337.213 1,11 30.462.358 100,00

2055 16.691.000 51,04 12.223.063 37,38 0 0,00 3.428.959 10,49 358.190 1,10 32.701.211 100,00

Média do % 61,53 27,01 0,00 10,35 1,11 100,00

Taxa % ao ano 0,46% 3,71% 3,68% 1,56% 1,65%

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 
Tabela 389 – Projeção do volume anual de cargas alocadas na proposta FC 48C, em toneladas úteis (TU), desdobrado por grupos de produtos; participação relativa 

média dos grupos e taxas anuais médias de crescimento de 2025 a 2055

Ano

Grupo de produtos
Total

CG GSA MF OGSNA GL

TKU % TKU % TKU % TKU % TKU % TKU %

2025 520.995.488 72,65 146.545.684 20,43 0 0,00 41.540.539 5,79 8.053.037 1,12 717.134.748 100,00

2030 553.851.077 67,67 161.380.037 19,72 0 0,00 94.311.501 11,52 8.944.621 1,09 818.487.236 100,00

2035 569.945.463 64,82 198.751.371 22,61 0 0,00 100.780.808 11,46 9.745.079 1,11 879.222.721 100,00

2040 582.361.327 61,64 245.057.601 25,94 0 0,00 106.859.984 11,31 10.533.165 1,11 944.812.077 100,00

2045 591.098.669 58,22 300.298.725 29,58 0 0,00 112.549.029 11,09 11.308.880 1,11 1.015.255.303 100,00

2050 596.157.488 54,67 364.474.745 33,42 0 0,00 117.847.945 10,81 12.072.223 1,11 1.090.552.401 100,00

2055 597.537.785 51,04 437.585.660 37,38 0 0,00 122.756.729 10,49 12.823.195 1,10 1.170.703.369 100,00

Média do % 61,53 27,01 0,00 10,35 1,11 100,00

Taxa % ao ano 0,5% 3,7% 3,7% 1,6% 1,65%

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 390 – Projeção da produção de transporte da proposta FC 48C, em toneladas quilômetros úteis (TKU), desdobrada por grupos de produtos; participação relativa 
média dos grupos e taxas anuais médias de crescimento de 2025 a 2055
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5.3.3.17 Proposta FC 49: Passos – São Sebastião do 
Paraíso – Biagípolis (SP)

Entre 2025 e 2055, a demanda de transporte a ser atendida por esse ramal 

ferroviário crescer deverá à taxa média de 2,8% ao ano. Partindo de um volume 

inicial de 1,13 milhão de toneladas úteis (TU), serão portanto, carregadas, no ano 

final do horizonte temporal de análise, cerca de 2,57 milhões de TU de cargas 

diversas.

Os principais grupos de produtos a compor essa demanda são, na média dos 

30 anos, outros granéis sólidos não agrícolas (41,5%), granéis sólidos agrícolas 

(21%) e granéis líquidos (17%).     

A taxa média de crescimento da produção de transporte é de 3,0% ao ano. Por 

conseguinte, a partir da produção de 83,8 milhões de toneladas quilômetros 

úteis (TKU) alocadas em 2025, estima-se a produção de quase 205 milhões de 

TKU no ano derradeiro do horizonte temporal.

Gráfico 130 – Projeção do volume anual de cargas alocadas na proposta FC 49, 
em toneladas úteis (TU), desdobrado por grupos de produtos, de 2025 a 2055

Gráfico 131 – Projeção da produção de transporte da proposta FC 49, em 
toneladas quilômetros úteis (TKU), desdobrada por grupos de produtos, de 

2025 a 2055
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Ano

Grupo de produtos
Total

CG GSA MF OGSNA GL

TU % TU % TU % TU % TU % TU %

2025 123.311 10,91 217.864 19,28 150.869 13,35 433.286 38,34 204.863 18,13 1.130.194 100,0

2030 131.815 9,97 260.073 19,67 179.274 13,56 515.113 38,95 236.090 17,85 1.322.365 100,0

2035 136.877 9,06 304.933 20,18 195.796 12,96 607.520 40,21 265.772 17,59 1.510.898 100,0

2040 141.924 8,22 358.091 20,74 213.540 12,37 717.870 41,58 294.886 17,08 1.726.311 100,0

2045 146.955 7,45 419.548 21,27 232.507 11,79 846.161 42,90 327.265 16,59 1.972.436 100,0

2050 151.971 6,74 489.303 21,71 252.697 11,21 992.393 44,03 367.288 16,30 2.253.652 100,0

2055 156.970 6,10 567.356 22,03 274.109 10,65 1.156.567 44,92 419.958 16,31 2.574.961 100,0

Média do % 8,35 20,70 12,27 41,56 17,12 100,0

Taxa % ao ano 0,81% 3,24% 2,01% 3,33% 2,42% 2,78%

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 391 – Projeção do volume anual de cargas alocadas na proposta FC 49, em toneladas úteis (TU), desdobrado por grupos de produtos; participação relativa 
média dos grupos e taxas anuais médias de crescimento de 2025 a 2055

Ano

Grupo de produtos
Total

CG GSA MF OGSNA GL

TKU % TKU % TKU % TKU % TKU % TKU %

2025 6.482.636 7,74 10.689.486 12,76 8.742.220 10,44 50.637.369 60,45 7.211.359 8,61 83.763.069 100,00

2030 6.974.679 7,01 13.172.823 13,23 10.603.274 10,65 60.468.478 60,75 8.318.307 8,36 99.537.560 100,00

2035 7.269.675 6,30 15.820.745 13,72 11.319.938 9,82 71.527.909 62,03 9.369.454 8,13 115.307.721 100,00

2040 7.555.719 5,66 18.612.272 13,95 12.345.837 9,25 84.520.158 63,34 10.395.837 7,79 133.429.823 100,00

2045 7.843.278 5,08 21.845.518 14,16 13.442.420 8,71 99.624.804 64,57 11.537.329 7,48 154.293.349 100,00

2050 8.132.353 4,57 25.520.481 14,33 14.609.689 8,21 116.841.846 65,62 12.948.294 7,27 178.052.663 100,00

2055 8.422.943 4,11 29.637.163 14,47 15.847.642 7,73 136.171.284 66,46 14.805.107 7,23 204.884.140 100,00

Média do % 5,78 13,80 9,26 63,32 7,84 100,00

Taxa % ao ano 0,9% 3,5% 2,0% 3,4% 2,4% 3,0%

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 392 – Projeção da produção de transporte da proposta FC 49, em toneladas quilômetros úteis (TKU), desdobrada por grupos de produtos; participação relativa 
média dos grupos e taxas anuais médias de crescimento de 2025 a 2055
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5.3.3.18 Proposta FC 100: Ramal de Igarapé

Entre 2025 e 2055, estima-se o crescimento da demanda a ser atendida por esse 

curto ramal em 2,4% ao ano, em média. No ano inicial prevê-se o carregamento 

de 1,46 milhão de toneladas úteis (TU) de cargas. Logo, 30 anos depois, o volu-

me a carregar será de 2,98 milhões de TU.

A demanda atendida compõe-se totalmente de carga geral, sobretudo manufa-

turados, com previsão de transporte conteinerizado. 

Nesse ramal, com a distância média sendo constante, a produção de transporte 

crescerá à mesma taxa de crescimento de volume de cargas, cerca de 2,4% ao 

ano, em média. Assim, levando em conta a produção de transporte alocada, em 

2025, de 20,8 milhões de toneladas quilômetros úteis (TKU), prevê-se a produ-

ção de, aproximadamente, 42,3 milhões de TKU em 2055.

Gráfico 132 – Projeção do volume anual de cargas alocadas na proposta FC 
100, em toneladas úteis (TU), desdobrado por grupos de produtos, de 2025 a 

2055

Gráfico 133 – Projeção da produção de transporte da proposta FC 100, em 
toneladas quilômetros úteis (TKU), desdobrada por grupos de produtos, de 

2025 a 2055
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Ano

Grupo de produtos
Total

CG GSA MF OGSNA GL

TU % TU % TU % TU % TU % TU %

2025 1.464.800 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.464.800 100,0

2030 1.649.500 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.649.500 100,0

2035 1.856.100 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.856.100 100,0

2040 2.092.022 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2.092.022 100,0

2045 2.357.272 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2.357.272 100,0

2050 2.651.848 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2.651.848 100,0

2055 2.975.758 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2.975.758 100,0

Média do % 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0

Taxa % ao ano 2,39% 2,39%

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 
Tabela 393 – Projeção do volume anual de cargas alocadas na proposta FC 100, em toneladas úteis (TU), desdobrado por grupos de produtos; participação relativa 

média dos grupos e taxas anuais médias de crescimento de 2025 a 2055

Ano

Grupo de produtos
Total

CG GSA MF OGSNA GL

TKU % TKU % TKU % TKU % TKU % TKU %

2025 20.800.160 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 20.800.160 100,00

2030 23.422.900 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 23.422.900 100,00

2035 26.356.620 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 26.356.620 100,00

2040 29.706.712 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 29.706.712 100,00

2045 33.473.262 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 33.473.262 100,00

2050 37.656.242 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 37.656.242 100,00

2055 42.255.760 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 42.255.760 100,00

Média do % 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

Taxa % ao ano 2,4% 2,4%

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 394 – Projeção da produção de transporte da proposta FC 100, em toneladas quilômetros úteis (TKU), desdobrada por grupos de produtos; participação relativa 
média dos grupos e taxas anuais médias de crescimento de 2025 a 2055
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5.3.3.19 Proposta FC 101: Anápolis (GO) – Luziânia (GO) – 
Corinto – Ipatinga – Muriaé – Açu

Partindo de um volume alocado de 27,66 milhões de toneladas úteis (TU) de 

cargas, em 2025, prevê-se que, 30 anos depois, o carregamento dessa proposta 

será da ordem de 46,8 milhões de TU. Portanto, no decorrer de seu horizonte 

temporal de análise, a demanda de transporte atendida pela Proposta FC 101 

crescerá à taxa média de 1,8% ao ano.

Os principais grupos de produtos a compor essa demanda são, na média dos 

30 anos, o minério de ferro (35%), os granéis sólidos agrícolas (31%) e a carga 

geral (23,5%).     

Quanto à produção de transporte, a estimativa é de cerca de 24,6 bilhões de 

toneladas quilômetros úteis (TKU) em 2055, indicando um crescimento médio 

anual de 1,5% sobre o montante alocado no ano inicial do horizonte de análise, 

da ordem de 15,8 bilhões de TKU.

Gráfico 134 – Projeção do volume anual de cargas alocadas na proposta FC 
101, em toneladas úteis (TU), desdobrado por grupos de produtos, de 2025 a 

2055

Gráfico 135 – Projeção da produção de transporte da proposta FC 101, em 
toneladas quilômetros úteis (TKU), desdobrada por grupos de produtos, de 

2025 a 2055
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Ano

Grupo de produtos
Total

CG GSA MF OGSNA GL

TU % TU % TU % TU % TU % TU %

2025 8.467.675 30,61 9.029.982 32,64 9.216.600 33,32 643.979 2,33 304.981 1,10 27.663.218 100,00

2030 9.085.602 24,56 11.374.119 30,75 14.872.770 40,20 1.334.176 3,61 327.763 0,89 36.994.429 100,00

2035 9.406.551 24,26 11.828.538 30,51 15.144.616 39,06 2.037.090 5,25 358.522 0,92 38.775.318 100,00

2040 9.525.957 23,44 12.366.035 30,42 15.096.393 37,14 3.275.579 8,06 382.202 0,94 40.646.165 100,00

2045 9.443.818 22,16 12.986.607 30,48 14.728.098 34,57 5.049.642 11,85 398.805 0,94 42.606.971 100,00

2050 9.160.136 20,51 13.690.257 30,66 14.039.733 31,44 7.359.280 16,48 408.329 0,91 44.657.735 100,00

2055 8.674.909 18,54 14.476.983 30,93 13.031.298 27,85 10.204.492 21,81 410.774 0,88 46.798.457 100,00

Média do % 23,44 30,91 34,80 9,91 0,94 100,00

Taxa % ao ano 0,08% 1,59% 1,16% 9,65% 1,00% 1,77%

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 395 – Projeção do volume anual de cargas alocadas na proposta FC 101, em toneladas úteis (TU), desdobrado por grupos de produtos; participação relativa 
média dos grupos e taxas anuais médias de crescimento de 2025 a 2055

Ano

Grupo de produtos
Total

CG GSA MF OGSNA GL

TKU % TKU % TKU % TKU % TKU % TKU %

2025 6.738.364.593 42,54 6.952.953.822 43,90 1.557.631.195 9,83 432.396.512 2,73 157.330.131 0,99 15.838.676.253 100,00

2030 7.247.059.429 38,50 8.409.726.564 44,68 2.409.077.671 12,80 589.782.286 3,13 167.975.969 0,89 18.823.621.920 100,00

2035 7.521.833.782 37,88 8.931.248.390 44,98 2.463.589.177 12,41 757.346.097 3,81 183.105.408 0,92 19.857.122.854 100,00

2040 7.743.768.445 36,96 9.514.842.748 45,42 2.498.960.086 11,93 995.230.132 4,75 197.768.151 0,94 20.950.569.562 100,00

2045 7.912.863.417 35,80 10.160.509.638 45,97 2.515.190.398 11,38 1.303.434.391 5,90 211.964.200 0,96 22.103.962.044 100,00

2050 8.029.118.699 34,43 10.868.249.062 46,61 2.512.280.112 10,77 1.681.958.873 7,21 225.693.554 0,97 23.317.300.299 100,00

2055 8.092.534.289 32,91 11.638.061.018 47,33 2.490.229.228 10,13 2.130.803.580 8,67 238.956.213 0,97 24.590.584.329 100,00

Média do % 37,00 45,55 11,32 5,17 0,95 100,00

Taxa % ao ano 0,6% 1,7% 1,6% 5,5% 1,4% 1,5%

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 396 – Projeção da produção de transporte da proposta FC 101, em toneladas quilômetros úteis (TKU), desdobrada por grupos de produtos; participação relativa 
média dos grupos e taxas anuais médias de crescimento de 2025 a 2055
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5.3.3.20 Proposta FC 102: Araçuaí – Teófi lo Otoni – 
Nanuque  – Teixeira de Freitas (BA) - Caravelas (BA)

O volume total de cargas alocado no ano inicial da operação é de 914,7 mil 

toneladas úteis (TU). A previsão é de se chegar a 2055 com o carregamento de 

2,17 milhões de TU de mercadorias diversas. Portanto, um incremento médio de, 

aproximadamente, 3,0% ao ano.

Os principais grupos de produtos a compor a demanda atendida são, na média 

dos 30 anos, os granéis líquidos (45%), a carga geral (27%) e outros granéis 

sólidos não agrícolas (24%).     

Estima-se alcançar, em 2055, a produção de transporte de cerca de 587 milhões 

de toneladas quilômetros úteis (TKU), do que resulta a taxa média de crescimen-

to de 2,4% ao ano ao longo do horizonte de análise, haja vista a produção no 

ano inicial de pouco mais de 286  milhões de TKU.

Gráfico 136 – Projeção do volume anual de cargas alocadas na proposta FC 
102, em toneladas úteis (TU), desdobrado por grupos de produtos, de 2025 a 

2055

Gráfico 137 – Projeção da produção de transporte da proposta FC 102, em 
toneladas quilômetros úteis (TKU), desdobrada por grupos de produtos, de 

2025 a 2055
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Ano

Grupo de produtos
Total

CG GSA MF OGSNA GL

TU % TU % TU % TU % TU % TU %

2025 303.597 33,19 4.842 0,53 62.002 6,78 28 0,00 544.228 59,50 914.697 100,0

2030 306.629 23,16 4.090 0,31 49.501 3,74 384.023 29,01 579.658 43,78 1.323.901 100,0

2035 352.113 24,17 3.506 0,24 52.125 3,58 420.187 28,84 629.187 43,18 1.457.118 100,0

2040 405.421 25,23 2.994 0,19 54.896 3,42 460.092 28,64 683.326 42,53 1.606.729 100,0

2045 466.553 26,32 2.555 0,14 57.813 3,26 503.739 28,42 742.073 41,86 1.772.734 100,0

2050 535.509 27,39 2.188 0,11 60.877 3,11 551.128 28,19 805.430 41,20 1.955.132 100,0

2055 612.289 28,43 1.893 0,09 64.088 2,98 602.258 27,96 873.397 40,55 2.153.925 100,0

Média do % 26,84 0,23 3,84 24,44 44,66 100,0

Taxa % ao ano 2,37% -3,08% 0,11% 39,45% 1,59% 2,90%

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 397 – Projeção do volume anual de cargas alocadas na proposta FC 102, em toneladas úteis (TU), desdobrado por grupos de produtos; participação relativa 
média dos grupos e taxas anuais médias de crescimento de 2025 a 2055

Ano

Grupo de produtos
Total

CG GSA MF OGSNA GL

TKU % TKU % TKU % TKU % TKU % TKU %

2025 106.797.745 37,30 1.402.038 0,49 15.950.768 5,57 11.216 0,00 162.153.898 56,63 286.315.665 100,00

2030 100.700.106 27,27 1.197.411 0,32 10.164.324 2,75 83.325.300 22,56 173.930.127 47,10 369.317.268 100,00

2035 110.152.268 27,21 1.039.543 0,26 10.965.097 2,71 92.386.094 22,82 190.219.136 47,00 404.762.138 100,00

2040 122.103.082 27,54 907.339 0,20 11.802.200 2,66 101.009.025 22,78 207.598.316 46,82 443.419.962 100,00

2045 136.552.549 28,06 800.800 0,16 12.675.632 2,60 110.555.384 22,72 226.067.667 46,45 486.652.031 100,00

2050 153.500.669 28,72 719.926 0,13 13.585.393 2,54 121.025.245 22,64 245.627.188 45,96 534.458.420 100,00

2055 172.947.440 29,47 664.715 0,11 14.531.484 2,48 132.418.608 22,56 266.276.880 45,37 586.839.128 100,00

Média do % 29,37 0,24 3,05 19,44 47,90 100,00

Taxa % ao ano 1,6% -2,5% -0,3% 36,7% 1,7% 2,4%

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 398 – Projeção da produção de transporte da proposta FC 102, em toneladas quilômetros úteis (TKU), desdobrada por grupos de produtos; participação relativa 
média dos grupos e taxas anuais médias de crescimento de 2025 a 2055
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5.3.3.21 Proposta FC 103: Miguel Burnier – Ponte Nova – 
Ubá – Muriaé – Porto do Açu (RJ)

Em 2025, ano inicial de operação, foram alocadas 6,54 milhões de toneladas 

úteis (TU) de cargas nesta proposta. 30 anos depois, prevê-se o carregamento de 

9,83 milhões de TU. Desse modo, estima-se o crescimento da demanda atendida 

à taxa de 1,37% ao ano, em média, no período. 

A parcela mais relevante desses volumes de cargas, na média dos 30 anos, com-

põe-se de outros granéis sólidos não agrícolas (68%), sobretudo carvão mineral. 

Também sobressai a participação relativa da carga geral, da ordem de 22% do 

volume total. 

Quanto à produção de transporte, estima-se em 4,24 bilhões de toneladas quilô-

metros úteis (TKU) no ano de 2055. A produção inicial em 2025 é de 2,86 bilhões 

de TKU em 2025. Por conseguinte, nesse horizonte temporal, a produção cresce 

cerca de 1,33% ao ano, em média. 

Gráfico 138 – Projeção do volume anual de cargas alocadas na proposta FC 
103, em toneladas úteis (TU), desdobrado por grupos de produtos, de 2025 a 

2055

Gráfico 139 – Projeção da produção de transporte da proposta FC 103, em 
toneladas quilômetros úteis (TKU), desdobrada por grupos de produtos, de 

2025 a 2055
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Ano

Grupo de produtos
Total

CG GSA MF OGSNA GL

TU % TU % TU % TU % TU % TU %

2025 1.510.290 23,08 410.799 6,28 137.201 2,10 4.474.910 68,39 10.188 0,16 6.543.388 100,0

2030 1.644.275 22,81 461.095 6,40 142.493 1,98 4.951.273 68,67 10.718 0,15 7.209.854 100,0

2035 1.717.507 22,39 545.422 7,11 143.277 1,87 5.253.004 68,48 11.526 0,15 7.670.734 100,0

2040 1.789.710 21,92 648.434 7,94 143.724 1,76 5.568.790 68,22 12.363 0,15 8.163.020 100,0

2045 1.860.884 21,42 770.132 8,87 143.833 1,66 5.898.631 67,90 13.230 0,15 8.686.711 100,0

2050 1.931.030 20,89 910.516 9,85 143.606 1,55 6.242.528 67,55 14.126 0,15 9.241.807 100,0

2055 2.000.148 20,35 1.069.586 10,88 143.042 1,46 6.600.481 67,16 15.052 0,15 9.828.309 100,0

Média do % 21,84 8,19 1,77 68,05 0,15 100,0

Taxa % ao ano 0,94% 3,24% 0,14% 1,30% 1,31% 1,37%

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 399 – Projeção do volume anual de cargas alocadas na proposta FC 103, em toneladas úteis (TU), desdobrado por grupos de produtos; participação relativa 
média dos grupos e taxas anuais médias de crescimento de 2025 a 2055

Ano

Grupo de produtos
Total

CG GSA MF OGSNA GL

TKU % TKU % TKU % TKU % TKU % TKU %

2025 628.952.477 22,01 126.540.514 4,43 37.315.200 1,31 2.062.121.589 72,16 2.597.198 0,09 2.857.526.977 100,00

2030 685.861.318 21,85 138.945.510 4,43 41.403.631 1,32 2.269.407.291 72,31 2.888.273 0,09 3.138.506.022 100,00

2035 716.717.054 21,50 165.556.403 4,97 41.741.747 1,25 2.406.666.232 72,19 3.209.775 0,10 3.333.891.211 100,00

2040 747.173.767 21,09 198.830.340 5,61 41.983.543 1,19 2.550.673.372 72,01 3.560.023 0,10 3.542.221.045 100,00

2045 777.231.455 20,65 238.767.321 6,34 42.129.019 1,12 2.701.428.712 71,78 3.939.017 0,10 3.763.495.524 100,00

2050 806.890.119 20,18 285.367.346 7,14 42.178.173 1,06 2.858.932.251 71,51 4.346.758 0,11 3.997.714.648 100,00

2055 836.149.760 19,70 338.630.415 7,98 42.131.008 0,99 3.023.183.990 71,22 4.783.244 0,11 4.244.878.418 100,00

Média do % 21,00 5,84 1,18 71,88 0,10 100,00

Taxa % ao ano 1,0% 3,3% 0,4% 1,3% 2,1% 1,3%

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 400 – Projeção da produção de transporte da proposta FC 103, em toneladas quilômetros úteis (TKU), desdobrada por grupos de produtos; participação relativa 
média dos grupos e taxas anuais médias de crescimento de 2025 a 2055
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5.3.3.22 Proposta FC 104: Ramal Varginha/Cruzeiro (SP)

Entre 2025 e 2055, a demanda de transporte atendida por esse ramal se expan-

dirá à taxa média de quase 1% ao ano. A partir de um volume inicial de cargas 

de 3,97 milhões de toneladas úteis (TU), estima-se um carregamento, no ano 

final desse horizonte temporal, de cerca de 5,27 milhões de TU.

Os grupos de produtos componentes dessa demanda de transporte são, na mé-

dia dos 30 anos, a carga geral (89%) e os granéis líquidos (11%).     

Mantida constante a distância média de transporte no decorrer dos 30 anos, a 

produção de transporte alocada em 2025, de 788,9 milhões de toneladas qui-

lômetros úteis (TKU), crescerá à mesma taxa do carregamento de cargas, o que 

leva à produção de cerca de 1,05 bilhão de TKU em 2055.

Gráfico 140 – Projeção do volume anual de cargas alocadas na proposta FC 
104, em toneladas úteis (TU), desdobrado por grupos de produtos, de 2025 a 

2055

Gráfico 141 – Projeção da produção de transporte da proposta FC 104, em 
toneladas quilômetros úteis (TKU), desdobrada por grupos de produtos, de 

2025 a 2055
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Ano

Grupo de produtos
Total

CG GSA MF OGSNA GL

TU % TU % TU % TU % TU % TU %

2025 3.545.779 89,21 0 0,00 0 0,00 13 0,00 428.715 10,79 3.974.507 100,00

2030 3.781.634 89,29 0 0,00 0 0,00 232 0,01 453.581 10,71 4.235.447 100,00

2035 3.947.203 89,21 0 0,00 0 0,00 3.519 0,08 474.015 10,71 4.424.737 100,00

2040 4.120.307 89,13 0 0,00 0 0,00 7.132 0,15 495.434 10,72 4.622.873 100,00

2045 4.300.945 89,05 0 0,00 0 0,00 11.071 0,23 517.839 10,72 4.829.855 100,00

2050 4.489.118 88,97 0 0,00 0 0,00 15.336 0,30 541.230 10,73 5.045.683 100,00

2055 4.684.825 88,89 0 0,00 0 0,00 19.928 0,38 565.606 10,73 5.270.358 100,00

Média do % 89,11 0,00 0,00 0,16 10,73 100,00

Taxa % ao ano 0,93% 27,77% 0,93% 0,95%

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 401 – Projeção do volume anual de cargas alocadas na proposta FC 104, em toneladas úteis (TU), desdobrado por grupos de produtos; participação relativa 
média dos grupos e taxas anuais médias de crescimento de 2025 a 2055

Ano

Grupo de produtos
Total

CG GSA MF OGSNA GL

TKU % TKU % TKU % TKU % TKU % TKU %

2025 703.759.875 89,21 0 0,00 0 0,00 2.535 0,00 85.118.074 10,79 788.880.484 100,00

2030 750.577.995 89,28 0 0,00 0 0,00 46.018 0,01 90.055.109 10,71 840.679.121 100,00

2035 783.442.670 89,20 0 0,00 0 0,00 698.585 0,08 94.112.022 10,72 878.253.277 100,00

2040 817.802.996 89,13 0 0,00 0 0,00 1.415.912 0,15 98.364.653 10,72 917.583.562 100,00

2045 853.658.973 89,05 0 0,00 0 0,00 2.198.001 0,23 102.813.001 10,72 958.669.975 100,00

2050 891.010.601 88,97 0 0,00 0 0,00 3.044.851 0,30 107.457.067 10,73 1.001.512.518 100,00

2055 929.857.879 88,89 0 0,00 0 0,00 3.956.462 0,38 112.296.850 10,73 1.046.111.190 100,00

Média do % 89,10 0,00 0,00 0,16 10,73 100,00

Taxa % ao ano 0,9% 27,8% 0,9% 0,9%

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 402 – Projeção da produção de transporte da proposta FC 104, em toneladas quilômetros úteis (TKU), desdobrada por grupos de produtos; participação relativa 
média dos grupos e taxas anuais médias de crescimento de 2025 a 2055
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5.3.3.23 Proposta FC 105A: Ferroanel da RMBH – 1

Nesta alternativa de implantação do Ferroanel da RMBH, simulada no Cenário 

2 e com proibição de acesso dos trens à área industrial de Betim/Contagem, 

foram alocados no ano inicial de operação 6,6 milhões de toneladas úteis (TU) 

de cargas. Crescendo, em média, cerca de 1,4% ao ano, em 2055 prevê-se o 

carregamento de 9,89 milhões de TU na alternativa em tela.

Sobressaem o minério de ferro e os granéis sólidos agrícolas, que, na média, têm 

participações relativas de 59,5% e 27%, respectivamente, em relação ao volume 

total de transporte. 

Quanto à produção de transporte, partindo do montante alocado em 2025 de 

cerca de 351 milhões de toneladas quilômetros úteis (TKU) e tomando por refe-

rência o crescimento médio de 1,9% ao ano, são estimados 625 milhões de TKU 

ao final do horizonte temporal de 30 anos.

Gráfico 142 – Projeção do volume anual de cargas alocadas na proposta FC 
105A, em toneladas úteis (TU), desdobrado por grupos de produtos, de 2025 a 

2055

Gráfico 143 – Projeção da produção de transporte da proposta FC 105A, em 
toneladas quilômetros úteis (TKU), desdobrada por grupos de produtos, de 

2025 a 2055
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Ano

Grupo de produtos
Total

CG GSA MF OGSNA GL

TU % TU % TU % TU % TU % TU %

2025 244.589 3,72 1.265.553 19,27 4.710.298 71,73 32.863 0,50 313.357 4,77 6.566.659 100,00

2030 255.067 3,57 1.418.397 19,83 4.709.778 65,83 415.840 5,81 355.391 4,97 7.154.473 100,00

2035 259.358 3,40 1.724.757 22,60 4.804.240 62,94 445.441 5,84 399.415 5,23 7.633.210 100,00

2040 261.684 3,21 2.105.790 25,85 4.859.588 59,65 474.555 5,83 444.582 5,46 8.146.198 100,00

2045 262.045 3,01 2.561.496 29,46 4.875.821 56,09 503.182 5,79 490.892 5,65 8.693.437 100,00

2050 260.442 2,81 3.091.875 33,34 4.852.940 52,32 531.324 5,73 538.346 5,80 9.274.927 100,00

2055 256.873 2,60 3.696.927 37,38 4.790.945 48,44 558.979 5,65 586.942 5,93 9.890.667 100,00

Média do % 3,19 26,82 59,57 5,02 5,40 100,00

Taxa % ao ano 0,16% 3,64% 0,06% 9,91% 2,11% 1,37%

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 403 – Projeção do volume anual de cargas alocadas na proposta FC 105A, em toneladas úteis (TU), desdobrado por grupos de produtos; participação relativa 
média dos grupos e taxas anuais médias de crescimento de 2025 a 2055

Ano

Grupo de produtos
Total

CG GSA MF OGSNA GL

TKU % TKU % TKU % TKU % TKU % TKU %

2025 17.400.807 4,96 96.451.162 27,47 213.166.292 60,70 1.895.074 0,54 22.239.934 6,33 351.153.269 100,00

2030 18.145.094 4,41 108.057.673 26,28 238.352.284 57,98 21.348.589 5,19 25.223.280 6,14 411.126.921 100,00

2035 18.450.642 4,13 130.658.932 29,22 246.875.673 55,21 22.853.000 5,11 28.347.807 6,34 447.186.055 100,00

2040 18.632.730 3,83 158.482.032 32,56 253.707.138 52,13 24.284.957 4,99 31.590.778 6,49 486.697.635 100,00

2045 18.691.357 3,53 191.526.975 36,16 258.846.679 48,87 25.644.457 4,84 34.952.192 6,60 529.661.661 100,00

2050 18.626.525 3,23 229.793.759 39,89 262.294.296 45,53 26.931.503 4,67 38.432.050 6,67 576.078.133 100,00

2055 18.438.232 2,95 273.282.385 43,66 264.049.988 42,18 28.146.093 4,50 42.030.352 6,71 625.947.050 100,00

Média do % 3,86 33,61 51,80 4,26 6,47 100,00

Taxa % ao ano 0,2% 3,5% 0,7% 9,4% 2,1% 1,9%

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 404 – Projeção da produção de transporte da proposta FC 105A, em toneladas quilômetros úteis (TKU), desdobrada por grupos de produtos; participação 
relativa média dos grupos e taxas anuais médias de crescimento de 2025 a 2055
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5.3.3.24 Proposta FC 105C: Ferroanel da RMBH – 2

Nesta segunda alternativa do Ferroanel da RMBH, também simulada no Cenário 

2, mas permitindo o livre acesso e a circulação de trens na área industrial de Be-

tim/Contagem, o volume de cargas, em 2025, é de 3,75 milhões de toneladas 

úteis (TU), que corresponde a pouco mais de 50% do volume inicial da primeira 

alternativa. Com a mesma taxa média anual de 1,4%, estima-se em 5,7 milhões 

de TU a produção em 2055.

Os agrupamentos de cargas mais representativos, na média dos 30 anos,  são o 

minério de ferro (57%), os granéis sólidos agrícolas (23%) e os granéis líquidos 

(9%). 

Partindo da produção de transporte alocada no ano inicial de 169,6 milhões de 

toneladas quilômetros úteis (TKU) e da taxa média anual de 2,3%, a produção 

estimada em 2055 é de, aproximadamente, 335 milhões de TKU.

Gráfico 144 – Projeção do volume anual de cargas alocadas na proposta FC 
105C, em toneladas úteis (TU), desdobrado por grupos de produtos, de 2025 a 

2055

Gráfico 145 – Projeção da produção de transporte da proposta FC 105C, em 
toneladas quilômetros úteis (TKU), desdobrada por grupos de produtos, de 

2025 a 2055
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Ano

Grupo de produtos
Total

CG GSA MF OGSNA GL

TU % TU % TU % TU % TU % TU %

2025 240.809 6,42 681.509 18,16 2.494.422 66,47 32.863 0,88 303.180 8,08 3.752.784 100,00

2030 250.765 6,05 799.607 19,30 2.508.754 60,54 241.498 5,83 343.054 8,28 4.143.678 100,00

2035 254.581 5,77 925.775 20,98 2.587.565 58,63 260.431 5,90 385.207 8,73 4.413.559 100,00

2040 257.831 5,48 1.070.534 22,77 2.660.485 56,58 281.901 6,00 431.449 9,18 4.702.200 100,00

2045 260.516 5,20 1.233.883 24,63 2.727.513 54,45 305.907 6,11 481.782 9,62 5.009.602 100,00

2050 262.635 4,92 1.415.823 26,53 2.788.649 52,26 332.451 6,23 536.204 10,05 5.335.763 100,00

2055 264.189 4,65 1.616.354 28,45 2.843.893 50,06 361.533 6,36 594.715 10,47 5.680.684 100,00

Média do % 5,50 22,97 57,00 5,33 9,20 100,00

Taxa % ao ano 0,31% 2,92% 0,44% 8,32% 2,27% 1,39%

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 405 – Projeção do volume anual de cargas alocadas na proposta FC 105C, em toneladas úteis (TU), desdobrado por grupos de produtos; participação relativa 
média dos grupos e taxas anuais médias de crescimento de 2025 a 2055

Ano

Grupo de produtos
Total

CG GSA MF OGSNA GL

TKU % TKU % TKU % TKU % TKU % TKU %

2025 17.132.553 10,10 54.980.630 32,42 74.044.471 43,67 1.895.074 1,12 21.517.629 12,69 169.570.358 100,00

2030 17.839.799 8,88 64.116.452 31,91 85.546.099 42,58 9.049.195 4,50 24.347.660 12,12 200.899.206 100,00

2035 18.111.608 8,14 73.923.178 33,22 93.343.444 41,95 9.810.681 4,41 27.339.397 12,29 222.528.306 100,00

2040 18.372.470 7,45 85.303.252 34,57 101.738.095 41,23 10.649.457 4,32 30.687.243 12,44 246.750.516 100,00

2045 18.622.386 6,81 98.256.675 35,92 110.730.052 40,48 11.565.525 4,23 34.391.198 12,57 273.565.836 100,00

2050 18.861.356 6,23 112.783.446 37,23 120.319.315 39,71 12.558.885 4,15 38.451.263 12,69 302.974.264 100,00

2055 19.089.379 5,70 128.883.566 38,48 130.505.884 38,96 13.629.535 4,07 42.867.438 12,80 334.975.802 100,00

Média do % 7,61 34,82 41,22 3,83 12,51 100,00

Taxa % ao ano 0,4% 2,9% 1,9% 6,8% 2,3% 2,3%

Fonte: Elaboração própria com dados da FDC/NLSCI. 

Tabela 406 – Projeção da produção de transporte da proposta FC 105C, em toneladas quilômetros úteis (TKU), desdobrada por grupos de produtos; participação 
relativa média dos grupos e taxas anuais médias de crescimento de 2025 a 2055
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5.4 Estudo de pré-viabilidade econômico-
financeira das propostas

5.4.1 Considerações metodológicas 
A metodologia mais utilizada para avaliar projetos de investimentos é o Fluxo 

de Caixa Descontado (FCD), a preços constantes. O FCD identifica se o projeto é 

viável do ponto de vista econômico e é também um instrumento de decisão e 

de acompanhamento de projetos. Ser viável significa que os retornos de caixa 

gerados na operação, trazidos a valor presente, são suficientes para remunerar 

o custo do capital empregado (tanto do capital próprio quanto o de terceiros), 

além de recuperar o investimento realizado.

O fluxo de caixa de um projeto parte da determinação das entradas e saídas de 

caixa, durante toda a sua vida útil. Com base no fluxo de caixa são encontrados 

os indicadores Valor Presente Líquido (VPL) e a Taxa Interna de Retorno (TIR), 

ambos utilizados no presente estudo como variáveis de decisão.

Para estruturar o fluxo de caixa, deve-se identificar:

1. as receitas com base nas demandas e nas tarifas projetadas; 

2. os impostos sobre o faturamento (PIS, COFINS, ICMS); 

3. os custos e despesas projetados;

4. a depreciação dos ativos; 

5. o imposto de renda (IRPJ) e a contribuição social sobre o lucro (CSLL);

6. o valor residual dos ativos; 

7. o Capex, juntamente com a Necessidade de Capital de Giro (NCG).

Para calcular o Valor Presente Líquido (VPL), é necessário descontar os fluxos 

futuros, as entradas e saídas de caixa, a uma taxa mínima de atratividade (TMA) 

predeterminada, que representa o custo médio ponderado do capital (WACC). 

Essa taxa garante a remuneração dos capitais tanto do empreendedor quanto de 

outras captações de recursos. 

Já a Taxa Interna de Retorno (TIR) faz com que o VPL seja zero, ou seja, é a má-

xima taxa que o projeto suporta.

Enquanto o WACC é uma taxa externa exigida pelos empreendedores, dada a 

estrutura de endividamento, a TIR é um resultado interno do projeto dadas as 

premissas adotadas. Quanto maior o retorno exigido, menor é o VPL.

Figura 70 - Relação entre VPL e TIR

 
se VPL > 0, a TIR > WACC => Payback acontece dentro do período analisado.

se VPL = 0, a TIR = WACC => Payback acontece exatamente no final do período.

se VPL < 0, a TIR < WACC => Payback não acontece dentro do período analisado.
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1. Todos os investimentos e reinvestimentos de longo prazo (Capex) que deve-

rão ocorrer durante o período considerado de análise, inclusive o pagamento 

da concessão (se for o caso).

2. A Necessidade de Capital de Giro (NCG), recurso para manter a operação 

em funcionamento. É o montante de recurso investido no ciclo financeiro.

3. Todas as receitas advindas da execução do projeto.

4. Impostos incidentes sobre a venda dos serviços.

5. Todos os gastos que deverão ser feitos, sejam eles custos ou despesas, gas-

tos fixos ou variáveis ou gastos diretos ou indiretos.

6. Depreciação dos bens tangíveis de acordo com a vida útil de cada ativo 

alocado ao projeto.

7. Amortização dos bens intangíveis de acordo com a vida útil de cada ativo.

8. Valor residual do investimento.

5.4.2 Propostas avaliadas 
Foram avaliadas as pré-viabilidade das seguintes propostas de ferrovias destina-

das ao transporte de cargas:

Esquematicamente, o fluxo de caixa pode ser representado por uma estrutura 

padrão como a apresentada na Tabela 407.

Ano 0 Ano 1 Ano 2 ... Ano n

Receita Bruta

Impostos Diretos

Receita Líquida

Custos Variáveis

Margem de Contribuição

Custos Fixos Desembolsáveis

EBITDA

(-) Depreciação

EBIT

Imposto de Renda e CS

NOPLAT

(+) Depreciação

(-) NCG e ΔNCG - NCG -ΔNCG -Δ NCG -Δ NCG + NCG

Fluxo de Caixa Operacional

(-) Capex (investimentos)

 Valor Residual ou Terminal

Operatin Free Cash Flow

Tabela 407 - Estrutura padrão de um fluxo de caixa

O FCD consiste em projetar os seguintes itens:
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Pro-
posta

Código Trecho
Extensão 

(Km)
Tipo

1 FC 36
PIRAPORA - CORINTO - PRUDENTE DE MORAIS / 
SETE LAGOAS

324 B

2 FC 38 UNAÍ - PIRAPORA 308,1 G

3 FC 39
CORINTO - MONTES CLAROS - JANAÚBA - ENTRo. 
C/ "FIOL" - SALVADOR (BA)

1348,1 B

4 FC 40
CORINTO - IPATINGA - MURIAÉ - SÃO JOÃO DA 
BARRA (PORTO DO AÇU - RJ)

671,61 G

5 FC 41 CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO - IPATINGA 116,22 G

6 FC 42
PORTEIRINHA - RIO PARDO DE MINAS - SALINAS - 
ITAOBIM - JEQUITINHONHA

337,2 G

7 FC 43A
UBERLÂNDIA - ITUIUTABA - CHAVESLÂNDIA (MUNI-
CÍPIO DE SANTA VITÓRIA)

235,1952 G

8 FC 44
ITAOBIM - TEÓFILO OTONI - GOVERNADOR VALA-
DARES 

276,25 G

9 FC 45A UNAÍ - LUZIÂNIA (GO) 111,28 G

10 FC 45B
ANÁPOLIS (GO) - UNAÍ - PIRAPORA - PRUDENTE DE 
MORAIS / SETE LAGOAS

876,8 M

11 FC 45C LUZIÂNIA- PRUDENTE DE MORAIS (Cenário 2) 729,3 G

12 FC 46A JANAÚBA - PORTEIRINHA - GRÃO MOGOL 128,4 G

13 FC 46B GRÃO MOGOL - JANAÚBA - ENTRº. FIOL 501,38 G

14 FC 47A
CAPITÃO EDUARDO  - PEDREIRA DO RIO DAS 
VELHAS 

10 G

15 FC 48A EXTENSÃO DA FERROVIA DO AÇO - 1 35,8 G

16 FC 48B EXTENSÃO DA FERROVIA DO AÇO - 2 35,8 G

17 FC 49
PASSOS - SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO - BIAGÍPO-
LIS (Entro. c/ FCA - SP)

124,9 B

18 FC101
ANÁPOLIS (GO) - LUZIÂNIA (GO) - UNAÍ - CORINTO 
- IPATINGA - AÇU (RJ)

1359,84 G

19 FC 102
ARAÇUAÍ - TEÓFILO OTONI - NANUQUE - TEIXEIRA 
DE FREITAS (BA) - CARAVELAS (BA)

411,21 G

Pro-
posta

Código Trecho
Extensão 

(Km)
Tipo

20 FC 103
MIGUEL BURNIER - PONTE NOVA - UBÁ - MURIAÉ - 
PORTO DO AÇU (RJ)

466,4 G

21 FC 104 VARGINHA - CRUZEIRO (SP) 198,54 B

22  FC 105A FERROANEL DA RMBH - 1 88 G

23 FC 105C FERROANEL DA RMBH - 2 88 G

B = brownfield
G = greenfield
M - misto (B e G)

Tabela 408 – Propostas de ferrovias analisadas73

5.4.3 Premissas consideradas
As premissas são fundamentais para elaborar o fluxo de caixa, visto que todos 

os valores são projetados. Foram feitas premissas válidas para todas as propos-

tas analisadas e premissas específicas dadas as características de cada uma das 

propostas. 

Premissas gerais adotadas:

• As propostas não são excludentes;

• Tributação com base no lucro real;

• Tempo de análise: 35 anos de 2020 a 2055;

• Início da operação em 2025;

73 Devido ás suas especificidades (de investimento decidido), não foi avaliada a pré-viabilidades da 
Proposta FC

(Continuação)

(Continua)
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• Impostos:

• PIS/COFINS    9,25%;

• ICMS     18%;

• Imposto de Renda e Contribuição Social 34%;

• O mesmo custo de capital (WACC) será usado para todos os projetos;

• Utilizou-se a tabela da Receita Federal para depreciação legal.

Prazo de análise: considerado o prazo de 4 anos (2021 a 2024) para licen-

ciamento e construção e 30 anos de operação (2025 a 2055), sendo 2021 o 

ano-referência para o cálculo dos indicadores de viabilidade.

 2025 2055
Construção (4 anos) Operação (30 anos)

 2021

5.4.4 Estimativa dos Investimentos (Capex)
Os investimentos (Capex) necessários para colocar em operação uma dada fer-

rovia foram divididos em três grupos:

• Construção da ferrovia;

• Material rodante;

• Instalações fixas.

Para estimativa do custo de construção da ferrovia foram utilizados os seguintes 

parâmetros de custos unitários médios (R$/km), levantados em estudo da VA-

LEC74 . Para um trecho de 10km, os valores são os apresentados na Tabela 409.

ID Itens de serviços e obras
Valores em Nov. de 2017

Total em R$
% do 
total

Unit. em R$/
Km

1. Serviços preliminares 935.382 1,3% 93.538,15

2. Terraplenagem 14.922.001 20,6% 1.492.200,14

3. Pavimentação 663.580 0,9% 66.358,04

4. OAC e Drenagem 8.209.525 11,3% 820.952,46

5. Obras complementares 2.669.662 3,7% 266.966,24

6. Superestrutura ferroviária 25.780.039 35,5% 2.578.003,87

7. Obras de arte especiais 10.358.249 14,3% 1.035.824,88

8. Custos indiretos de implantação 570.404 0,8% 57.040,42

9. Projetos e supervisão de obras 2.878.516 4,0% 287.851,56

10. Desapropriações 2.808.615 3,9% 280.861,46

11. Meio ambiente 2.757.563 3,8% 275.756,33

Total 72.553.535 100,0% 7.255.353,54

Obs: Os valores foram atualizados para 2020 pelo IPCA.

Tabela 409 - Itens de custo e valores unitários considerados na construção de 
uma ferrovia com 10 km de extensão

Cronograma de desembolso

O cronograma de desembolso do investimento na cosntrução foi definido com 

base no cronograma do referido estudo da VALEC (2018).

74 VALEC S.A. Implantação da EF-354 - Ferrovia Transcontinental, Relatório final, 
v.1. Resumo Executivo, 2018, Rev. 1.



646  PEF – Plano Estratégico Ferroviário de Minas Gerais

ID Itens de serviços e obras

Cronograma em % do custo total, por 
grupo

Ano 
(-5)

Ano 
(-4)

Ano 
(-3)

Ano 
(-2)

Ano 
(-1)

1. Serviços preliminares 0 30 30 30 10

2. Terraplenagem 0 20 30 30 20

3. Pavimentação 0 20 30 30 20

4. OAC e Drenagem 0 20 30 30 20

5. Obras complementares 0 20 20 30 30

6. Superestrutura ferroviária 0 0 20 40 40

7. Obras de arte especiais 0 10 30 30 30

8. Custos indiretos de implantação 0 10 30 30 30

9. Projetos e supervisão de obras 30 25 20 15 10

10. Desapropriações 30 40 30 0 0

11. Meio ambiente 0 20 20 30 30

Total 2,5 12,5 25 32 28

Tabela 410 - Cronograma de desembolso financeiro na fase de construção da 
ferrovia, adotado em VALEC S. A. (2018, Rev. 1)

Como no presente estudo foram considerados somente 4 anos de pré-operação, 

os valores do ano (-5) foram somados aos do ano (-4).

Os itens anteriores foram consolidados em sete rubricas:

ID
Agrupamento dos itens de servi-

ços e obras

Cronograma em % do custo total, 
por grupo

Ano 
(-5)

Ano 
(-4)

Ano 
(-3)

Ano 
(-2)

Ano 
(-1)

1. Infraestrutura ferroviária 0 20 30 30 20

2. Superestrutura ferroviária 0 0 20 40 40

3. Obras de arte especiais 0 10 30 30 30

4. Custos indiretos de implantação 0 10 30 30 30

5. Projetos e supervisão de obras 30 25 20 15 10

6. Desapropriações 30 40 30 0 0

7. Meio ambiente 0 20 20 30 30

Total 2,5 12,5 25 32 28

Tabela 411 - Agrupamento dos itens de custo da construção de ferrovias em 
sete rubricas

Material rodante: o termo material rodante ou material circulante ou rolan-

te (em inglês: rolling stock; em francês: matériel roulant) é o conjunto de todos 

os equipamentos  ferroviários  que se locomovem sobre a via permanente. O 

significado do termo foi expandido de modo a abranger qualquer veículo "sobre 

rodas" usado comercialmente em ferrovias, incluindo veículos motorizados ou 

não, como locomotivas e vagões. Esses dois itens foram considerados nos estu-

dos da seguinte forma:

Cálculo do número de vagões: feito com base no fator de produtividade anual 

de 3.585.000 TKU por vagão.

Exemplo: Para produzir 136.380.256 TKU, com produtividade anual de 3.585.000 

TKU/vagão, há necessidade de 38,04 vagões. O arredondamento foi feito utili-

zando a função ARRED do Excel. 



647

As compras de vagões são feitas de acordo com o aumento da demanda. Por-

tanto, os investimentos em vagões são realizados durante toda a operação do 

projeto.

Foram considerados quatro tipos de vagões, de acordo com o produto a ser trans-

portado, conforme quadro a seguir.

Tipo de produto a transportar
Tipo de 
Vagão

Grupo de Carga

Flow 01 - Alimentos e Bebidas plataforma Carga Geral

Flow 02 - Carvão Mineral gôndola Granéis Sólidos Ñ Agric.

Flow 03 - Celulose e Papel plataforma Carga Geral

Flow 04 - Cimento plataforma Carga Geral

Flow 05 - Combustíveis tanque Granéis Líquidos

Flow 06 - Farelo de Soja hoopper Granéis Sólidos Agrícolas

Flow 07 - Manufaturados plataforma Carga Geral

Flow 08 - Milho hoopper Granéis Sólidos Agrícolas

Flow 09 - Minério de Ferro gôndola Granéis Sólidos Ñ Agric.

Flow 10 - Outros de Lavoura e Pecuária plataforma Carga Geral

Flow 11 - Outros Minerais gôndola Granéis Sólidos Ñ Agric.

Flow 12 - Petro e Químicos tanque Granéis Líquidos

Flow 13 - Produtos Básicos, de Borracha e 
Não Metálicos

plataforma Carga Geral

Flow 14 - Exploração Vegetal e Silvicultura plataforma Carga Geral

Flow 15 - Soja hoopper Granéis Sólidos Agrícolas

Quadro 16 -Tipos de vagões de acordo com o produto a ser transportado

Foram adotados os custos de vagões constantes do estudo da  Ferrovia Norte-

-Sul75. Como eram valores de 2017, eles foram corrigidos para 2020 pelo índice 

IPCA. Os valores utilizados foram:

ID Tipo de vagão para transporte de cargas
Correção 2020
Valores em R$

2. Vagão Hopper 420.000

3. Vagão plataforma 385.000

4. Vagão gôndola 337.000

5. Vagão tanque 599.000

Tabela 412 - Valores considerados de vagões

Cálculo do número de locomotivas: 

Assim como os vagões, o número de locomotivas necessárias por proposta foi 

calculado com base em índice de produtividade, no caso, de 221.057.000. TKU 

por loco por ano.

Exemplo: TKU = 136.380.256, com produtividade de 221.057.000 TKU/loco/ano, 

há necessidade de 1 locomotiva.

O critério de arredondamento foi o mesmo utilizado para os vagões, ou seja, 

utilizou-se a função “arred” do Excel.

O custo considerado de locomotiva é apresentado na tabela a seguir:

75 ANTT. Ferrovia Norte-Sul, Trecho Porto Nacional/TO - Estrela D'Oeste/SP. Caderno de Engenharia, 
2017.
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ID
Tipo de locomotiva para transporte de 

cargas

Correção 2020

Valores em R$

1. Locomotiva 4400 HP 9.050.000

Tabela 413 - Valor considerado da locomotiva

Assim como os vagões, o custo de locomotiva tem por fonte o estudo da ANTT 

(2017) para a Ferrovia Norte-Sul, devidamente corrigido para 2020 com base no 

IPCA.

O tempo considerado de depreciação de vagões e locomotivas foi de 10 anos. 

Durante o tempo de análise não foram considerados novos investimentos para 

substituição do material rodante.

Instalações Fixas

As instalações fixas consideradas foram:

• Posto de abastecimento das locomotivas

• Oficina de manutenção

Os valores utilizados se baseiam no mesmo estudo da ANTT76 de 2017 ,devida-

mente corrigidos para outubro de 2020 com base no IPCA. Esses investimentos 

são depreciados em 25 anos.

76 ANTT. Ferrovia Norte-Sul, Trecho Porto Nacional/TO - Estrela D'Oeste/SP. Caderno de Engenharia, 
2017.

ID Instalações fixas

Valores em 
Mar. de 
2017

Valores 
Corrigidos 

Out de 
2020

Valores 
unitários

Depre-
ciação

R$ milhão
Valores em 

R$
Valores 
em R$

anos

1.
Posto de abastecimento de 

locos
6,541 8.805.000 92.684 25

2. Oficina de manutenção 83,564 112.487.000 1.184.074 25

Tabela 414 - Valores considerados para implantação de instalações fixas

Na tabela seguinte apresenta-se a divisão percentual do valor total do Capex de 

cada proposta, em reais, entre os três grandes grupos de investimento que o 

compõe: i) construção da ferrovia (via permanente); ii) material rodante (loco-

motivas, vagões e equipamentos de socorro e manutenção); e, instalações fixas 

(oficina e posto de abastecimento de locomotivas).
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Ordem Código Trecho
Exten-

são 
(Km)

Tipo de 
Empreendi-

mento
CAPEX estimado

Distribuição percentual do 
CAPEX por grupo

Observações

Ferrovia
Material 
rodante

Instalações 
fixas

1 FC 36 PIRAPORA - CORINTO - PRUDENTE DE MORAIS / SETE LAGOAS 324,0 B R$2.948.285.307 79,7% 20,3% 0,0%
Por ser brownfield, já 
dispõe de instalações 

fixas.

2 FC 38 UNAÍ - PIRAPORA 308,1 G R$2.891.710.489 74,2% 25,8% 0,0%
Deverá compartilhar 

instalações da propos-
ta FC 45A.

3 FC 39
CORINTO - MONTES CLAROS - JANAÚBA - ENTRo. C/ "FIOL" - SAL-
VADOR

1.348,1 B R$16.030.281.108 61,0% 39,0% 0,0%
Por ser brownfield, já 
dispõe de instalações 

fixas.

4 FC 40 CORINTO - IPATINGA - MURIAÉ - PORTO DO AÇU 671,6 G R$6.054.453.460 80,5% 18,8% 0,7%

5 FC 41 CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO - IPATINGA 116,2 G R$1.179.290.145 71,5% 27,6% 0,9%

6 FC 42 PORTEIRINHA - SALINAS - ITAOBIM - JEQUITINHONHA 337,2 G R$2.546.627.900 96,1% 3,9% 0,1%

7 FC 43A UBERLÂNDIA - ITUIUTABA - CHAVESLÂNDIA 235,2 G R$1.993.896.942 85,6% 14,1% 0,3%

8 FC 44 ITAOBIM - TEÓFILO OTONI - GOVERNADOR VALADARES 276,3 G R$2.344.739.489 85,5% 14,1% 0,4%

9 FC 45A LUZIÂNIA (GO) - UNAÍ 111,3 G R$1.231.032.428 65,6% 33,4% 1,0%

10 FC 45B
ANÁPOLIS (GO) - LUZIÂNIA (GO) - UNAÍ - PIRAPORA - PRUD. DE 
MORAIS

876,8 Misto R$11.036.033.806 57,6% 40,9% 1,5%

11 FC 45C LUZIÂNIA (GO) - UNAÍ - PIRAPORA - PRUDENTE DE MORAIS 729,3 Misto R$7.523.585.679 70,3% 28,7% 1,0%

12 FC 46A JANAÚBA - PORTEIRINHA - GRÃO MOGOL 128,4 G R$1.572.675.037 59,2% 39,3% 1,5%

13 FC 46B GRÃO MOGOL - JANAÚBA - ENTRo. C/ "FIOL" 501,4 Misto R$7.326.365.158 49,7% 50,3% 0,0%
Parte brownfield; já 

dispõe de instalações 
fixas.

14 FC 47A CAPITÃO EDUARDO - PEDREIRA DO RIO DAS VELHAS 10,0 G R$72.553.535 100,0% 0,0% 0,0%
Material rodante e 

instalações já dispo-
níveis.

15 FC 48A EXTENSÃO DA FERROVIA DO AÇO - 1 35,8 G R$3.893.368.803 68,2% 31,8% 0,0%
Capex atualizado de 
projeto existente na 

ex-RFSSA.
(Continua)
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Ordem Código Trecho
Exten-

são 
(Km)

Tipo de 
Empreendi-

mento
CAPEX estimado

Distribuição percentual do 
CAPEX por grupo

Observações

Ferrovia
Material 
rodante

Instalações 
fixas

16 FC 48B EXTENSÃO DA FERROVIA DO AÇO - 2 35,8 G R$5.068.320.675 52,4% 47,6% 0,0%
Capex atualizado de 
projeto existente na 

ex-RFSSA.

17 FC 49
PASSOS - SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO - BIAGÍPOLIS (ENTRo. C/ 
"FCA" - SP)

124,9 B R$1.016.540.415 89,1% 10,7% 0,1%

18 FC 101
ANÁPOLIS (GO) - LUZIÂNIA (GO) - CORINTO - IPATINGA - MURIAÉ - 
AÇU (RJ)

1.359,8 G R$14.039.889.771 70,3% 28,7% 1,1%

19 FC 102
ARAÇUAÍ - TEÓFILO OTONI - NANUQUE - TEIXEIRA DE FREITAS (BA) - 
CARAVELAS (BA)

411,2 G R$3.163.778.955 94,3% 5,6% 0,1%

20 FC 103
MIGUEL BURNIER - PONTE NOVA - UBÁ - MURIAÉ - PORTO DO AÇU 
(RJ)

466,4 G R$4.071.808.262 83,1% 16,3% 0,6%

21 FC 104 RAMAL VARGINHA / CRUZEIRO (SP) 198,5 B R$1.595.298.892 90,3% 9,7% 0,0%
Considerou a disponi-
bilidade de instala-

ções fixas.

22  FC 105A FERROANEL DA "RMBH" - 1 88,0 G R$1.555.355.138 100,0% 0,0% 0,0%
Capex segundo EVTEA 

(2014), atualizado 
para 2020.

23 FC 105C FERROANEL DA "RMBH" - 2 88,0 G R$1.555.355.138 100,0% 0,0% 0,0%
Capex segundo EVTEA 

(2014), atualizado 
para 2020 

Tipo de empreendimento: B = brownfield; G = greenfield; Misto = B e G.

Tabela 415 - Divisão percentual do CAPEX de cada proposta por grupo de investimentos

(Continuação)
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5.4.5 Outras estimativas
Demandas: as demandas são estimadas por ano, de 2025 até 2055. Para cada 

proposta analisada são considerados os diversos tipos de produtos transportados 

e as distâncias de percurso.

Receita: a receita por proposta foi calculada para cada um dos produtos trans-

portados considerando as sequintes fontes de dados:

• Planilha de volumes (TU) por proposta analisada e por produto transportado 

de 2025 a 2055;

• Planilhas de produção (TKU) por proposta analisada e por produto transpor-

tado de 2025 a 2055.

• Simuladores tarifários mais recentes da MRS e FCA, aprovados pela ANTT. 

A equação utilizada para encontrar a receita de cada produto é a seguinte:

Receita por produto = (TKU do produto x tarifa variável) + (TU * parcela fixa 
da tarifa).

Custos e Despesas (OPEX): os custos e despesas operacionais, também cha-

madas de OPEX, foram calculados com base em parâmetros de estudos condu-

zidos pela VALEC mais recentemente77. 

Analisando os fluxos de caixa desses estudos, chegou-se aos percentuais dos 

gastos em relação à receita dos itens considerados na composição dos custos. 

Estimou-se também um ganho de eficiência no decorrer do projeto. No ano de 

77 VALEC. Estudo de viabilidade técnica econômica e ambiental. Avaliação econômica. vol.3. janeiro 
de 2020; VALEC. Relatório Final da EF-354. Avaliação financeira. vol. 7. novembro de 2018.; 
VALEC.  Avaliação econômica da ferrovia de integração Oeste-Leste. outubro de 2008.

2025, o percentual de gastos é de 32,61% e, em 2055, de 29,61%. A tabela 

seguinte mostra os percentuais dos gastos e o ganho de eficiência.

Gestão dos Custos de Operação Ferro-
vias

2025 2035 2045 2055

Custo dos Serviços Prestados -32,61% -31,61% -30,61% -29,61%

Custo de manutenção da Via e Sistemas -6,61% -6,41% -6,21% -6,01%

Custo de manutenção de material Rodante -5,85% -5,65% -5,45% -5,25%

Custo na área da operação -15,69% -15,49% -15,29% -15,09%

Despesas opercionais -2,90% -2,70% -2,50% -2,30%

Taxas,Seguros e Garantias -1,56% -1,36% -1,16% -0,96%

Tabela 416 - Parâmetros dos gastos operacionais da ferrovia

Não foram considerados os seguintes gastos fixos: "valor de outorga marginal"; 

"verba de fiscalização"; e, "garantia de execução".

Custo do capital: o custo do capital corresponde à taxa utilizada para descontar 

o fluxo de caixa, também conhecida conhecida como WACC – Weighted Average 

Capital Cost ou como Taxa Mínima de Atratividade (TMA).

O WACC é dado por:

WACC = %Ce x %Ke + %Ct x %Kt x (1 – IR), sendo:

 %Ce = participação de capital próprio na estrutura (e = equity)

 Ke = custo do capital próprio

 %Ct = participação do capital de terceiros na estrutura

 Kt = custo médio ponderado do capital de terceiros

 IR = alíquota do imposto de renda (34%)
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A presente análise de pré-viabilidade foi feita considerando alternativamente 

duas taxas de desconto (WACC):

• Taxa de 6,5% a.a. – taxa utilizada em estudos assemelhados datados de  

2013, quando a taxa Selic variou de 7,25% a 10%;

• Taxa de 10,85% – taxa proposta pela ANTT em resolução de 18/02/202178. 

Nessa foi considerado o endividamento real das concessionárias reguladas 

pela ANTT.

Necessidade de Capital de Giro – NCG: representa o montante de recursos 

que a empresa precisa ter investido para cobrir o Ciclo Financeiro da operação.

O Ciclo Financeiro é dado pelos prazos médios de recebimento, estocagem e de 

pagamento. Como esses prazos não são conhecidos, adotou-se para todos as 

propostas o valor usualmente utilizado de 7% da receita.

Valor residual: considerou-se o valor residual “Série Perpétua” pelo fato de o 

projeto continuar a gerar fluxo de caixa após o ano de 2055. Ou seja, o projeto 

poderá ter continuidade infinita, o que agrega valor. No caso, o projeto foi ava-

liado até o ano de 2055, mas o investimento realizado poderá continuar a gerar 

o mesmo fluxo de caixa do ano de 2055.  O cálculo do valor residual segue a 

fórumla seguinte:

78  ANTT. Ato: Resolução 5925/2021.

5.4.6 Resultados do Fluxo de Caixa Descontado
Por meio de metodologia do fluxo de caixa descontado, são calculados vários 

indicadores para auxílio à tomada de decisão. Muitas vezes é preciso equilibrar a 

dimensão financeira com outras dimensões, tais como prioridades sociais, equi-

dade, necessidades sociais e planejamento estratégico do estado e do país. 

Na presente análise de pré-viabilidade os principais indicadores considerados 

são:

• Valor Presente Líquido (VPL) – mede a geração de valor;

• Taxa Interna de Retorno – taxa máxima que a proposta suporta considerando 

as premissas adotadas;

• Payback efetivo descontado – indica se o investimento realizado é recupe-

rado no prazo analisado (de 30 anos de operação).

Os resultados da avaliação de cada proposta, considerando as taxas WACC de 

6,5% e 10,85%, são apresentados nas Tabelas 417 e 418, respectivamente.
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Código Trecho
Extensão 

(Km)
Tipo CAPEX_Total VPL TIR

Necessidade 

de Redução 

do CAPEX*

Investimento 

Máximo do 

empreendedor

Recurso a captar 

para completar 

CAPEX

1 FC 36
PIRAPORA - CORINTO - PRUDENTE DE MORAIS / SETE 
LAGOAS

324 B R$2.948.285.307,14 -R$1.426.382.954,35 2,09% -59,52% R$1.193.407.630,75 R$1.754.877.676,38

2 FC 38 UNAÍ - PIRAPORA 308,1 G R$2.891.710.489,00 R$147.967.148,00 6,87% 0,00% R$2.891.710.489,00 -

3 FC 39
CORINTO - MONTES CLAROS - JANAÚBA - ENTRo. C/ 
"FIOL" - SALVADOR (BA)

1348,1 B R$16.030.281.108,00 R$5.701.030.327,74 9,27% 0,00% R$16.030.281.108,00 -

4 FC 40
CORINTO - IPATINGA - MURIAÉ - SÃO JOÃO DA BARRA 
(PORTO DO AÇU - RJ)

671,61 G R$6.054.453.460,46 -R$1.628.530.239,91 4,21% -31,27% R$4.161.006.698,52 R$1.893.446.761,94

5 FC 41 CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO - IPATINGA 116,22 G R$1.179.290.144,57 R$1.171.982.672,06 12,79% 0,00% R$1.179.290.144,57 -

6 FC 42
PORTEIRINHA - RIO PARDO DE MINAS - SALINAS - 
ITAOBIM - JEQUITINHONHA

337,2 G R$2.546.627.900,00 -R$2.216.550.090,52 -9,53% -97,59% R$61.302.057,00 R$2.485.325.842,00

7 FC 43A
UBERLÂNDIA - ITUIUTABA - CHAVESLÂNDIA (MUNICÍ-
PIO DE SANTA VITÓRIA)

235,1952 G R$1.993.896.942,21 -R$768.940.172,72 3,30% -44,97% R$1.097.223.181,35 R$896.673.760,86

8 FC 44 ITAOBIM - TEÓFILO OTONI - GOVERNADOR VALADARES 276,25 G R$2.344.739.488,51 -R$872.186.749,88 3,19% -42,36% R$1.351.476.848,21 R$993.262.640,30

9 FC 45A UNAÍ - LUZIÂNIA (GO) 111,28 G R$1.231.032.428,01 R$417.226.371,46 8,58% 0,00% R$1.231.032.428,01 -

10 FC 45B
ANÁPOLIS (GO) - UNAÍ - PIRAPORA - PRUDENTE DE 
MORAIS / SETE LAGOAS

876,8 M R$11.036.033.805,87 R$5.338.530.341,68 10,25% 0,00% R$11.036.033.805,87 -

11 FC 45C LUZIÂNIA- UNAI - PIRAPORA - PRUDENTE DE MORAIS 729,3 G R$7.523.585.678,91 -R$435.181.811,43 6,03% -7,28% R$6.975.633.762,14 R$547.951.916,77

12 FC 46A JANAÚBA - PORTEIRINHA - GRÃO MOGOL 128,4 G R$1.572.675.036,71 R$560.447.186,42 9,13% 0,00% R$1.572.675.036,71 -

13 FC 46B GRÃO MOGOL - JANAÚBA - ENTRº. FIOL 501,38 G R$7.326.365.158,16 R$7.745.180.537,28 13,83% 0,00% R$7.326.365.158,16 -

14 FC 47A CAPITÃO EDUARDO - PEDREIRA DO RIO DAS VELHAS 10 G R$72.553.535,41 R$895.841.279,51 41,48% 0,00% R$72.553.535,41 -

15 FC 48A EXTENSÃO DA FERROVIA DO AÇO - 1 35,8 G  R$3.893.368.803,00 -R$ 2.820.889.712,00 -4,62% -88,00%  R$ 468.693.747,00 R$3.424.675.056,00 

16 FC48B EXTENSÃO DA FERROVIA DO AÇO - 2 35,8 G R$5.068.320.675,13 -R$2.051.776.500,68 2,06% -49,90% R$2.526.719.947,11 R$2.530.291.772,00

17 FC 49
PASSOS - SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO - BIAGÍPOLIS 
(Entrº. c/ FCA)

124,9 B R$ 1.016.540.415,11 -R$ 623.204.398,69 0,58% -69,80%  R$ 307.044.702,21 R$709.495.712,90 

18 FC101
ANÁPOLIS (GO) - LUZIÂNIA (GO) - UNAI - CORINTO - 
AÇU

1359,84 G R$14.039.889.771,00 R$340.554.205,00 6,70% 0,00% R$14.039.889.771,00 -

19 FC 102
ARAÇUAÍ - TEÓFILO OTONI - NANUQUE - TEIXEIRA DE 
FREITAS (BA) - CARAVELAS (BA)

411,21 G R$3.163.778.954,66 -R$2.517.554.066,74 -3,86% -89,67% R$326.863.888,60 R$2.836.915.066,06

(Continua)
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Código Trecho
Extensão 

(Km)
Tipo CAPEX_Total VPL TIR

Necessidade 

de Redução 

do CAPEX*

Investimento 

Máximo do 

empreendedor

Recurso a captar 

para completar 

CAPEX

20 FC 103
MIGUEL BURNIER - PONTE NOVA - UBÁ - MURIAÉ - 
PORTO DO AÇU

466,4 G R$4.071.808.262,41 -R$1.217.633.493,23 3,95% -34,62% R$2.662.259.226,36 R$1.409.549.036,05

21 FC 104 VARGINHA - CRUZEIRO 198,54 B R$1.595.298.891,94 -R$350.094.635,44 4,75% -24,91% R$1.197.880.241,25 R$397.418.650,69

22  FC 105A FERROANEL DA RMBH - 1 88 G R$1.555.355.138,00 -R$302.215.036,88 5,05% -21,80% R$1.216.246.818,63 R$339.108.319,37

23 FC105C FERROANEL DA RMBH - 2 88 G R$1.555.355.138,00 -R$732.332.489,31 2,49% -52,83% R$733.622.234,71 R$821.732.903,29

* Ou, percentual de contribuição ao CAPEX para VPL igualar a zero

Tabela 417 - Principais resultados da pré-viabilidade com Wacc de 6,5%

Código Trecho
Extensão 

(Km)
Tipo CAPEX_Total VPL TIR

Necessidade 

de Redução 

CAPEX*

Investimento 

máximo do 

empreendedor

Recurso a captar 

para completar 

CAPEX

1 FC 36
PIRAPORA - CORINTO - PRUDENTE DE MORAIS / 
SETE LAGOAS

324 B R$2.948.285.307,14 -R$1.779.178.900,21 1,23% -81,28% R$552.004.748,31 R$2.396.280.558,83

2 FC 38 UNAÍ - PIRAPORA 308,1 G R$2.891.710.489,00 -R$976.799.904,00 6,21% -53,35% R$1.349.038.470,00 R$1.542.672.019,00

3 FC 39
CORINTO - MONTES CLAROS - JANAÚBA - ENTRo. 
C/ "FIOL" - SALVADOR

1348,1 B R$16.030.281.108,00 -R$2.231.159.768,43 8,89% -19,00% R$12.983.913.821,72 R$3.046.367.286,28

4 FC 40
CORINTO - IPATINGA - MURIAÉ - SÃO JOÃO DA 
BARRA (PORTO DO AÇU)

671,61 G R$6.054.453.460,46 -R$2.990.830.244,57 3,62% -62,33% R$2.280.879.321,58 R$3.773.574.138,88

5 FC 41 CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO - IPATINGA 116,22 G R$1.179.290.144,57 R$173.757.916,60 12,55% 0,00% R$1.179.290.144,57 -

6 FC 42
PORTEIRINHA - RIO PARDO DE MINAS - SALINAS 
- ITAOBIM - JEQUITINHONHA

337,2 G R$2.546.627.900,00 -R$2.092.736.768,02 -10,44% -98,58% R$36.052.851,00 R$2.510.575.049,00

7 FC 43A
UBERLÂNDIA - ITUIUTABA - CHAVESLÂNDIA 
(MUNICÍPIO DE SANTA VITÓRIA)

235,20 G R$1.993.896.942,21 -R$1.141.354.092,65 2,59% -72,24% R$553.550.701,10 R$1.440.346.241,11

8 FC 44
ITAOBIM - TEÓFILO OTONI - GOVERNADOR 
VALADARES 

276,25 G R$2.344.739.488,51 -R$1.296.403.084,02 2,59% -67,90% R$752.672.118,99 R$1.592.067.369,53

9 FC 45A UNAÍ - LUZIÂNIA (GO) 111,28 G R$1.231.032.428,01 -R$293.523.533,13 7,92% -35,71% R$791.476.829,31 R$439.555.598,70

10 FC 45B
ANÁPOLIS (GO) - UNAÍ - PIRAPORA - PRUDENTE 
DE MORAIS / SETE LAGOAS

876,8 Misto R$11.036.033.805,87 -R$755.050.677,16 9,87% -9,91% R$9.941.847.787,22 R$1.094.186.018,65

(Continuação)

(Continua)
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Código Trecho
Extensão 

(Km)
Tipo CAPEX_Total VPL TIR

Necessidade 

de Redução 

CAPEX*

Investimento 

máximo do 

empreendedor

Recurso a captar 

para completar 

CAPEX

11 FC 45C
LUZIÂNIA - UNAI - PIRAPORA - PRUDENTE DE 
MORAIS

729,3 G  R$7.523.585.678,91 -R$2.761.216.818,00 5,43% -51,10%  R$3.680.344.783,00  R$ 3.843.840.896,00 

12 FC 46A JANAÚBA - PORTEIRINHA - GRÃO MOGOL 128,4 G R$1.572.675.036,71 -R$245.682.460,25 8,76% -21,43% R$1.235.630.212,18 R$337.044.824,53

13 FC46B GRÃO MOGOL - JANAÚBA - ENTRADA FIOL 501,38 G  R$7.326.365.158,16  R$1.534.097.159,62 13,60% 0,00%  R$7.326.365.158,16  -

14 FC 47A
CAPITÃO EDUARDO  - PEDREIRA DO RIO DAS 
VELHAS

10 G R$72.553.535,41 R$380.693.588,68 41,48% 0,00% R$72.553.535,41 -

15 FC 48A EXTENSÃO DA FERROVIA DO AÇO - 1 35,8 G R$3.893.368.803,00 -R$2.716.801.229,29 -5,91% -92,80% R$280.341.672,00 R$3.613.027.131,00

16 FC 48B EXTENSÃO DA FERROVIA DO AÇO - 2 35,8 G R$5.068.320.675,13 -R$2.599.662.900,81 1,36% -70,28% R$1.506.326.483,69 R$3.561.994.191,44

17 FC 49
PASSOS - SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO - BIAGÍ-
LOPIS (Entro. c/ FCA)

124,9 B R$1.016.540.415,11 -R$702.373.212,56 -0,21% -84,63% R$156.254.679,03 R$860.285.736,08

18 FC 101 ANÁPOLIS  - PORTO DO AÇU 1359,84 G  R$ 14.039.889.771,00 -R$4.517.582.653,00 6,21% -42,70%  R$8.039.622.884,00  R$6.000.266.887,00 

19 FC 102
ARAÇUAÍ - TEÓFILO OTONI - NANUQUE - TEIXEIRA 
DE FREITAS (BA) - CARAVELAS (BA)

411,21 G R$3.163.778.954,66 -R$2.474.407.204,85 -4,73% -94,51% R$173.636.685,83 R$2.990.142.268,83

20 FC 103
MIGUEL BURNIER - PONTE NOVA - UBÁ - MURIAÉ 
- PORTO DO AÇU (RJ)

466,4 G R$4.071.808.262,41 -R$2.092.231.131,00 3,35% -64,38% R$1.450.277.546,26 R$2.621.530.716,16

21 FC 104 VARGINHA  - CRUZEIRO 198,54 B  R$1.595.298.891,94 -R$773.853.527,23 4,19% -59,23%  R$ 650.358.984,63  R$ 944.939.907,31 

22  FC 105A FERROANEL RMBH - 1 88 G  R$1.555.355.138,00 -R$760.608.739,00 4,49% -59,00%  R$638.195.814,00  R$ 917.159.324,00 

23 FC105C FERROANEL RMBH - 2 88 G  R$1.555.355.138,00 -R$873.489.307,00 1,85% -75,50%  R$ 381.499.582,00  R$1.173.855.556,00 

* Ou, percentual  de contribuição ao CAPEX para VPL igualar a zero

Tabela 418 - Principais resultados da pré-viabilidade com Wacc de 10,85%

As duas tabelas a seguir contém os resultados da avaliação de cada proposta, com taxas WACC de 6,50% e 10,85%, respectivamente, porém considerando apenas o 

Capex referente à construção da ferrovia (desconsiderando, portanto, os investimentos em materiais rodante e em instalações fixas).

(Continuação)
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Ordem Código Trecho
Extensão  

(Km)

CAPEX 
estimado 
(apenas o 

viário)

Valor presente 
líquido (VPL)

Taxa 
interna de 

retorno 
(TIR)

Necessidade 
de redução 

do CAPEX p/ 
VPL = 0

Investimento 
máximo do 

empreendedor

Recurso a 
captar p/ 

CAPEX

1 FC 36
PIRAPORA - CORINTO - PRUDENTE DE 
MORAIS / SETE LAGOAS

324,0 R$ 2.350.734.547 -R$ 1.218.956.049 2,57% -57,69% R$ 994.543.807 R$ 1.356.190.740 

2 FC 38 UNAÍ - PIRAPORA 308,1 R$ 2.145.959.449 R$ 383.097.181 7,50% 0,00% R$ 2.145.959.449 - 

3 FC 39
CORINTO - MONTES CLAROS - JANAÚBA - 
ENTRo. C/ "FIOL" - SALVADOR

1.348,1 R$ 9.780.942.108 R$ 8.906.991.674 11,73% 0,00% R$ 9.780.942.108 - 

4 FC 40
CORINTO - IPATINGA - MURIAÉ - PORTO 
DO AÇU

671,6 R$ 4.872.695.438 -R$ 997.009.702 4,97% -22,76% R$ 3.763.438.605 R$ 1.109.256.833 

5 FC 41 CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO - IPATINGA 116,2 R$ 843.072.081 R$ 1.370.188.922 15,03% 0,00% R$ 843.072.081 - 

6 FC 42
PORTEIRINHA - SALINAS - ITAOBIM - 
JEQUITINHONHA

337,2 R$ 2.446.505.214 -R$ 2.160.796.273 -9,47% -98,27% R$ 42.438.308 R$ 2.404.066.906 

7 FC 43A UBERLÂNDIA - ITUIUTABA - CHAVESLÂNDIA 235,2 R$ 1.706.459.153 -R$ 635.777.685 3,72% -41,45% R$ 999.103.206 R$ 707.355.946 

8 FC 44
ITAOBIM - TEÓFILO OTONI - GOVERNADOR 
VALADARES 

276,3 R$ 2.004.654.183 -R$ 674.064.371 3,75% -37,41% R$ 1.254.701.091 R$ 749.953.092 

9 FC 45A LUZIÂNIA (GO) - UNAÍ 111,3 R$ 807.520.849 R$ 558.711.515 9,49% 0,00% R$ 807.520.849 - 

10 FC 45B
ANÁPOLIS (GO) - LUZIÂNIA (GO) - UNAÍ - 
PIRAPORA - PRUD. DE MORAIS

876,8 R$ 6.361.493.984 R$ 7.454.746.430 12,79% 0,00% R$ 6.361.493.984 - 

11 FC 45C
LUZIÂNIA (GO) - UNAÍ - PIRAPORA - 
PRUDENTE DE MORAIS

729,3 R$ 5.291.329.337 R$ 475.004.731 7,07% 0,00% R$ 5.291.329.337 - 

12 FC 46A JANAÚBA - PORTEIRINHA - GRÃO MOGOL 128,4 R$ 931.587.395 R$ 896.447.138 11,51% 0,00% R$ 931.587.395 - 

13 FC 46B
GRÃO MOGOL - JANAÚBA - ENTRo. C/ 
"FIOL"

501,4 R$ 3.637.689.158 R$ 9.553.933.515 17,81% 0,00% R$ 3.637.689.158 - 

14 FC 47A
CAPITÃO EDUARDO - PEDREIRA DO RIO 
DAS VELHAS

10,0 R$ 72.553.535 R$ 895.841.282 41,48% 0,00% R$ 72.553.535 - 

15 FC 48A EXTENSÃO DA FERROVIA DO AÇO - 1 35,8 R$ 2.656.429.872 -R$ 2.199.556.120 -3,65% -92,12% R$ 209.239.389 R$ 2.447.190.483 

16 FC 48B EXTENSÃO DA FERROVIA DO AÇO - 2 35,8 R$ 2.656.429.872 -R$ 736.175.965 4,36% -30,83% R$ 1.837.372.428 R$ 819.057.444 

17 FC 49
PASSOS - SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO - 
BIAGÍPOLIS (ENTRo. C/ "FCA")

124,9 R$ 1.016.540.415 -R$ 623.204.399 0,58% -69,80% R$ 307.044.702 R$ 709.495.713 

18 FC 101
ANÁPOLIS (GO) - LUZIÂNIA (GO) - 
CORINTO - IPATINGA - MURIAÉ - AÇU

1.359,8 R$ 9.866.119.959 R$ 2.474.518.873 8,14% 0,00% R$ 9.866.119.959 - 

(Continua)
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Ordem Código Trecho
Extensão  

(Km)

CAPEX 
estimado 
(apenas o 

viário)

Valor presente 
líquido (VPL)

Taxa 
interna de 

retorno 
(TIR)

Necessidade 
de redução 

do CAPEX p/ 
VPL = 0

Investimento 
máximo do 

empreendedor

Recurso a 
captar p/ 

CAPEX

19 FC 102
ARAÇUAÍ - TEÓFILO OTONI - TEIXEIRA DE 
FREITAS (BA) - CARAVELAS (BA)

411,2 R$ 2.983.401.376 -R$ 2.421.045.171 -3,71% -90,29% R$ 289.785.765 R$ 2.693.615.611 

20 FC 103
MIGUEL BURNIER - PONTE NOVA - UBÁ - 
MURIAÉ - PORTO DO AÇU

466,4 R$ 3.383.896.891 -R$ 854.788.404 4,58% -28,10% R$ 2.432.873.170 R$ 951.023.721 

21 FC 104 RAMAL VARGINHA / CRUZEIRO 198,5 R$ 1.440.477.892 -R$ 265.445.823 5,12% -20,50% R$ 1.145.147.173 R$ 295.330.719 

22 FC 105A FERROANEL DA "RMBH" - 1 88,0 R$ 1.555.355.138 -R$ 302.215.037 5,05% -21,80% R$ 1.216.246.819 R$ 339.108.319 

23 FC 105C FERROANEL DA "RMBH" - 2 88,0 R$ 1.555.355.138 -R$ 732.332.489 2,49% -52,83% R$ 733.622.235 R$ 821.732.903 

Tabela 419 - Resultados com WACC de 6,50% e Capex restrito ao viário

Ordem Código Trecho
Extensão 

(Km)

CAPEX estimado 
(apenas o 

viário)

Valor presente 
líquido (VPL)

Taxa 
interna de 

retorno 
(TIR)

Necessidade 
de redução 

do CAPEX p/ 
VPL = 0

Investimento 
máximo do 

empreendedor

Recurso a captar 
p/ CAPEX

1 FC 36
PIRAPORA - CORINTO - PRUDENTE DE 
MORAIS / SETE LAGOAS

324,0 R$ 2.350.734.547 -R$ 1.611.956.323 1,80% -81,47% R$ 435.647.640 R$ 1.915.086.908 

2 FC 38 UNAÍ - PIRAPORA 308,1 R$ 2.145.959.449 -R$ 793.327.522 6,91% -50,00% R$ 1.072.902.938 R$ 1.073.056.510 

3 FC 39
CORINTO - MONTES CLAROS - JANAÚBA 
- ENTRo. C/ "FIOL" - SALVADOR

1.348,1 R$ 9.780.942.108 R$ 568.724.805 11,46% 0,00% R$ 9.780.942.108 - 

4 FC 40
CORINTO - IPATINGA - MURIAÉ - PORTO 
DO AÇU

671,6 R$ 4.872.695.438 -R$ 2.429.015.049 4,42% -59,22% R$ 1.986.900.797 R$ 2.885.794.641 

5 FC 41
CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO - IPA-
TINGA

116,2 R$ 843.072.081 R$ 352.269.692 14,86% 0,00% R$ 843.072.081 - 

6 FC 42
PORTEIRINHA - SALINAS - ITAOBIM - 
JEQUITINHONHA

337,2 R$ 2.446.505.214 -R$ 2.041.337.995 -10,38% -99,13% R$ 21.290.826 R$ 2.425.214.388 

7 FC 43A
UBERLÂNDIA - ITUIUTABA - CHAVES-
LÂNDIA

235,2 R$ 1.706.459.153 -R$ 1.025.661.910 3,05% -71,41% R$ 487.920.122 R$ 1.218.539.031 

(Continua)

(Continuação)
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Ordem Código Trecho
Extensão 

(Km)

CAPEX estimado 
(apenas o 

viário)

Valor presente 
líquido (VPL)

Taxa 
interna de 

retorno 
(TIR)

Necessidade 
de redução 

do CAPEX p/ 
VPL = 0

Investimento 
máximo do 

empreendedor

Recurso a captar 
p/ CAPEX

8 FC 44
ITAOBIM - TEÓFILO OTONI - GOVERNA-
DOR VALADARES 

276,3 R$ 2.004.654.183 -R$ 1.116.598.324 3,18% -66,17% R$ 678.078.022 R$ 1.326.576.162 

9 FC 45A LUZIÂNIA (GO) - UNAÍ 111,3 R$ 807.520.849 -R$ 180.306.660 8,90% -26,53% R$ 593.307.277 R$ 214.213.572 

10 FC 45B
ANÁPOLIS (GO) - LUZIÂNIA (GO) - UNAÍ 
- PIRAPORA - PRUD. DE MORAIS

876,8 R$ 6.361.493.984 R$ 1.064.685.857 12,52% 0,00% R$ 6.361.493.984 - 

11 FC 45C
LUZIÂNIA (GO) - UNAÍ - PIRAPORA - 
PRUDENTE DE MORAIS

729,3 R$ 5.291.329.337 -R$ 1.998.094.423 6,55% -44,86% R$ 2.917.490.534 R$ 2.373.838.804 

12 FC 46A
JANAÚBA - PORTEIRINHA - GRÃO 
MOGOL

128,4 R$ 931.587.395 R$ 38.815.351 11,24% 0,00% R$ 931.587.395 - 

13 FC 46B
GRÃO MOGOL - JANAÚBA - ENTRo. C/ 
"FIOL"

501,4 R$ 3.637.689.158 R$ 3.068.643.106 17,69% 0,00% R$ 3.637.689.158 - 

14 FC 47A
CAPITÃO EDUARDO - PEDREIRA DO RIO 
DAS VELHAS

10,0 R$ 72.553.535 R$ 380.693.591 41,48% 0,00% R$ 72.553.535 - 

15 FC 48A EXTENSÃO DA FERROVIA DO AÇO - 1 35,8 R$ 2.656.429.872 -R$ 2.158.935.209 -4,56% -96,56% R$ 91.503.953 R$ 2.564.925.919 

16 FC 48B EXTENSÃO DA FERROVIA DO AÇO - 2 35,8 R$ 2.656.429.872 -R$ 1.419.944.793 3,79% -63,51% R$ 969.462.525 R$ 1.686.967.347 

17 FC 49
PASSOS - SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO 
- BIAGÍPOLIS (ENTRo. C/ "FCA" - SP)

124,9 R$ 1.016.540.415 -R$ 702.373.213 -0,21% -84,63% R$ 156.254.679 R$ 860.285.736 

18 FC 101
ANÁPOLIS (GO) - LUZIÂNIA (GO) - CO-
RINTO - IPATINGA - MURIAÉ - AÇU (RJ)

1.359,8 R$ 9.866.119.959 -R$ 2.664.046.493 7,72% -32,08% R$ 6.701.095.890 R$ 3.165.024.069 

19 FC 102
ARAÇUAÍ - TEÓFILO OTONI - NANUQUE - 
TEIXEIRA DE FREITAS (BA) - CARAVELAS 
(BA)

411,2 R$ 2.983.401.376 -R$ 2.388.077.140 -4,56% -95,10% R$ 146.243.073 R$ 2.837.158.302 

20 FC 103
MIGUEL BURNIER - PONTE NOVA - UBÁ 
- MURIAÉ - PORTO DO AÇU (RJ)

466,4 R$ 3.383.896.891 -R$ 1.768.084.441 4,01% -64,38% R$ 1.205.260.504 R$ 2.178.636.387 

21 FC 104 RAMAL VARGINHA / CRUZEIRO (SP) 198,5 R$ 1.440.477.892 -R$ 698.013.040 4,58% -57,57% R$ 611.202.548 R$ 829.275.344 

22 FC 105A FERROANEL DA "RMBH" - 1 88,0 R$ 1.555.355.138 -R$ 760.608.739 4,49% -58,97% R$ 638.195.814 R$ 917.159.324 

23 FC 105C FERROANEL DA "RMBH" - 2 88,0 R$ 1.555.355.138 -R$ 973.489.307 1,81% -75,47% R$ 381.499.582 R$ 1.173.855.556 

Tabela 420 - Resultados com WACC de 10,85% e Capex restrito ao viário



659

Apresenta, em seguida, o modelo de planilha adotado para a estrutura do fluxo de caixa de cada proposta avaliada.

Projeções Financeiras - Projeto Ferrovias Minas Gerais

 Trecho: 

Valores em R$

Período Pré-Ope-

racional
Período Operacional

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055

( + ) RECEITA OPERACIONAL BRUTA

Flow 01 - Alimentos e Bebidas

Flow 02 - Carvão Mineral

Flow 03 - Celulose e Papel

Flow 04 - Cimento

Flow 05 - Combustíveis

Flow 06 - Farelo de Soja

Flow 07 - Manufaturados

Flow 08 - Milho

Flow 09 - Minério de Ferro

Flow 10 - Outros de Lavoura e 
Pecuária

Flow 11 - Outros Minerais

Flow 12 - Petro e Químicos

Flow 13 - Produtos Básicos, de 
Borracha e Não Metálicos

Flow 14 - Exploração Vegetal e 
Silvicultura

Flow 15 - Soja

( - ) Impostos Incidentes Sobre o 
Serviço

( = ) RECEITA LÍQUIDA DO SERVIÇO

( - ) GASTOS OPERACIONAIS DO 
SERVIÇO

(Continua)
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Projeções Financeiras - Projeto Ferrovias Minas Gerais

 Trecho: 

Valores em R$

Período Pré-Ope-

racional
Período Operacional

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055

Custo de manutenção da Via e 
Sistemas

Custo de manutenção material 
Rodante

Custo na área da operação

Despesas opercionais

Taxas,Seguros e Garantias

( = ) MARGEM EBITDA

( - ) DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 
DO CAPEX + BASE DOS ATIVOS

( = ) MARGEM EBIT

( - ) DESPESAS FINANCEIRAS ainda 
não sei se devemos considerar!

( = ) MARGEM EBT

( - ) IMPOSTO DE RENDA

( = ) LUCRO LÍQUIDO

Tabela 421 - Estrutura do Fluxo de Caixa

Apresenta-se, em seguida, o modelo de planilha adotado para montagem do fluxo de caixa descontado de cada proposta avaliada.

(Continuação)
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CÁLCULO DO FLUXO DE CAIXA DES-

CONTADO

Período Pré Ope-

racional
Período Operacional

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055

NOPAT (EBIT DEDUZIDO DO IR E 
CSLL)

( + ) RETORNO DND's (Despesas 
Não Desembolsáveis)

( = ) FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL

( + / - ) VARIAÇÃO NECESSIDADE DE 
CAPITAL DE GIRO

( + / - ) VARIAÇÃO CAPEX

( = ) FLUXO DE CAIXA DISPONÍVEL 
PARA A EMPRESA

( - ) DESPESAS FINANCEIRAS

( + ) GANHO FISCAL SOBRE AS 
DESPESAS FINANCEIRAS

( + ) CAPTAÇÃO DE RECURSOS ONE-
ROSOS DE CURTO PRAZO

( + ) CAPTAÇÃO DE RECURSOS DE 
LONGO PRAZO TERCEIROS

( - ) AMORTIZAÇÃO DE RECURSOS 
ONEROSOS DE CURTO PRAZO

( - ) AMORTIZAÇÃO DE RECURSOS DE 
LONGO PRAZO TERCEIROS

( + ) AUMENTO CAPITAL SOCIAL

( - ) REDUÇÃO CAPITAL SOCIAL 

( = ) FLUXO DE CAIXA DISPONÍVEL 
PARA O ACIONISTA (COM VR)

( = ) FLUXO DE CAIXA DISPONÍVEL 
PARA O ACIONISTA (SEM VR)

WACC (Weighted Average Cost of 
Capital) EM FATOR

(Continua)
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CÁLCULO DO FLUXO DE CAIXA DES-

CONTADO

Período Pré Ope-

racional
Período Operacional

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055

FLUXO DE CAIXA DESCONTADO (sem 
VR)

VALOR PRESENTE LÍQUIDO DO FLUXO 
DE CAIXA (Com VR)

TIR COM VR

PERCENTUAL DE REDUÇÃO NO CAPEX

NECESSIDADE DE CAPITAL DE GIRO 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055

( = ) NECESSIDADE DE CAPITAL DE 
GIRO

( + / - ) VARIAÇÃO NECESSIDADE DE 
CAPITAL DE GIRO

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055

CAPEX - NOMINAL EM R$

Infraestrutura ferroviária

Superestrutura ferroviária

Obras de arte especiais

Custos indiretos de implantação

Projetos e supervisão de obras

Desapropriações

Meio ambiente

   Máquinas e equipamentos

   Locomotivas

   Vagões

   Posto  de abastecimento de locos 

   Oficina de manutenção

Tabela 422 - Modelo do Fluxo de Caixa Descontado

(Continuação)
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5.4.7 Análise dos resultados do estudo de pré-
viabilidade por proposta FC

5.4.7.1 Proposta FC 36: Pirapora – Corinto – Prudente de 
Morais 

A tabela seguinte contém os principais resultados do estudo de pré-viabilidade 

da Proposta FC 36, com a uma taxa WACC de 6,5%:

Proposta
Ext. 

(km)
Condição 

atual

TMA 
(ou 

WACC)

Prazo da 
operaçãoCódigo Trecho

FC36
PIRAPORA - CORINTO - PRUDENTE DE 

MORAIS 
324 Brownfield 6,50% 30 anos

CAPEX total 
(R$):

2.948.285.307
Valor presente 
líquido - VPL 

(R$):
-1.426.382.954

OPEX total des-
contado (R$):

-900.758.772

Receita total 
descontada 

(R$):
2.879.377.854 Tarifário:

MRS 
(2020)

Taxa interna de 
retorno - TIR:

2,09%

Necessidade de contribuição 
ao CAPEX para VPL = 0

59,52% Payback:
Não se recupera 

no período 
analisado

Recurso a captar para com-
plementação do CAPEX  

(em R$):
1.754.877.676

NCG: 7,00%

Perpetuídade: 6,50%

Tabela 423 – Indicadores de Pré-Viabilidade da Proposta FC 36 com WACC de 
6,5%

Com as premissas adotadas, constata-se que o empreendimento proposto não 

remunera o capital empregado (Capex) a uma taxa de 6,5%, gerando uma taxa 

interna de retorno de 2,097% e um Valor Presente Líquido negativo. Ou seja, o 

empreendimento não consegue retornar o investimento estimado no prazo de 

análise.  

Caso se consiga uma redução de 59,52% no montante do Capex ou, caso não 

seja possível tal redução, um aporte de capital não oneroso da ordem de R$ 1,75 

bilhão, o empreendimento proposto se torna viável. A tabela seguinte mostra o 

montante de recursos não onerosos a serem captados simulando variações no 

Capex original (de -40% a +40%). 

A alocação do empreendedor no montante de R$1,19 bilhão garante a ele o 

retorno de 6,5% ao ano.

Variação % 
do CAPEX 
estimado

CAPEX total com as 
variações propostas

Alocação do em-
preendedor

Recurso público a 
ser captado

% de par-
ticipação 
recursos 
públicos

-10% R$ 2.653.456.776,42 R$ 1.193.407.630,75 R$ 1.460.049.145,67 55,02%

-20% R$ 2.358.628.245,71 R$ 1.193.407.630,75 R$ 1.165.220.614,95 49,40%

-30% R$ 2.063.799.714,99 R$ 1.193.407.630,75 R$ 870.392.084,24 42,17%

-40% R$ 1.768.971.184,28 R$ 1.193.407.630,75 R$ 575.563.553,53 32,54%

+10% R$ 3.243.113.837,85 R$ 1.193.407.630,75 R$ 2.049.706.207,09 63,20%

+20% R$ 3.537.942.368,56 R$ 1.193.407.630,75 R$ 2.344.534.737,81 66,27%

+30% R$ 3.832.770.899,28 R$ 1.193.407.630,75 R$ 2.639.363.268,52 68,86%

+40% R$ 4.127.599.429,99 R$ 1.193.407.630,75 R$ 2.934.191.799,23 71,09%

Estimado R$ 2.948.285.307,14 R$ 1.193.407.630,75 R$ 1.754.877.676,38 59,52%

Obs: A última coluna representa o percentual a ser captado em relação ao volume total 
do Capex.

Tabela 424 – Simulação de variações no Capex original e respectivos 
montantes de recursos não onerosos a captar para viabilizar a Proposta FC 36 

com WACC de 6,5%
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Considerando a taxa de desconto (WACC) de 10,85% sugerida pela Resolução 

no. 5925/2021 da ANTT, os resultados da pré-viabilidade são os apresentados 

na Tabela 425.

Proposta
Ext. 

(km)

Con-
dição 
atual

TMA 
(ou 

WACC)

Prazo da 
operaçãoCódi-

go
Trecho

FC36
PIRAPORA - CORINTO - PRUDENTE DE 

MORAIS 
324

Brown-
field

10,85% 30 anos

CAPEX total 
(R$):

2.948.285.307
Valor presente 
líquido - VPL 

(R$):
-1.779.178.900OPEX total 

descontado 
(R$):

-900.758.772

Receita total 
descontada 

(R$):
1.689.257.993

Tari-
fário:

MRS 
(2020)

Taxa interna 
de retorno - 

TIR:
1,23%

Necessidade de contribuição 
ao CAPEX para VPL = 0

81,28%
Payback:

Não se recupera no 
período analisado

Recurso a captar para comple-
mentação do CAPEX (em R$):

2.396.280.559
NCG: 7,00%

Perpetuídade: 10,85%

Tabela 425 – Indicadores de Pré-Viabilidade da Proposta FC 36 com WACC de 
10,85%

Com essa taxa de 10,85%, o empreendimento, para se viabilizar, precisará ter 

seu Capex originalmente estimado reduzido em 81,28% ou, então, captar recur-

sos não onerosos da ordem de R$ 2,40 bilhões, que correspondem ao referido 

percentual de redução. A tabela a seguir mostra o percentual equivalente ao re-

curso não oneroso a ser captado, considerando a variação do Capex entre  -40% 

e +40%, em relação ao valor original.

Variação 

% do 

CAPEX 

estimado

CAPEX total com as 

variações propostas

Alocação do em-

preendedor

Recurso público a 

ser captado

% de par-

ticipação 

recursos 

Públicos

-10% R$ 2.653.456.776,42 R$ 552.004.748,31 R$ 2.101.452.028,12 79,20%

-20% R$ 2.358.628.245,71 R$ 552.004.748,31 R$ 1.806.623.497,40 76,60%

-30% R$ 2.063.799.714,99 R$ 552.004.748,31 R$ 1.511.794.966,69 73,25%

-40% R$ 1.768.971.184,28 R$ 552.004.748,31 R$ 1.216.966.435,97 68,80%

+10% R$ 3.243.113.837,85 R$ 552.004.748,31 R$ 2.691.109.089,54 82,98%

+20% R$ 3.537.942.368,56 R$ 552.004.748,31 R$ 2.985.937.620,26 84,40%

+30% R$ 3.832.770.899,28 R$ 552.004.748,31 R$ 3.280.766.150,97 85,60%

+40% R$ 4.127.599.429,99 R$ 552.004.748,31 R$ 3.575.594.681,68 86,63%

Estimado R$ 2.948.285.307,14 R$ 552.004.748,31 R$ 2.396.280.558,83 81,28%

Tabela 426 – Simulação de variações no Capex original e respectivos 
montantes de recursos não onerosos a captar para viabilizar a Proposta FC 36 

com WACC de 10,85%

Concluindo, considerando as premissas adotadas e as taxas WACC alternativas de 

6,5% e 10,85%, faz-se necessário encontrar formas alternativas para viabilizar 

o empreendimento objeto da Proposta FC36. Com ambas as taxas necessárias 

para remunerar o capital a ser investido, o empreendimento apresenta Valor 

Presente Líquido (VPL) menor que zero e Taxa Interna de Retorno (TIR) menor 

que a taxa de desconto. Portanto, os resultados encontrados revelam que o fluxo 

de caixa descontado não é suficiente para repor o Capex investido, a não ser que 

se consiga a redução do Capex ou que se obtenham recursos não onerosos nos 

percentuais indicados. 
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5.4.7.2 Proposta FC 38: Unaí – Pirapora

A tabela seguinte contém os principais resultados do estudo de pré-viabilidade 

da Proposta FC 38 a uma taxa WACC de 6,5%.

Proposta Ext. 
(km)

Con-
dição 
atual

TMA 
(ou 

WACC)

Prazo da 
opera-

çãoCódigo Trecho

FC38 UNAÍ - PIRAPORA 308,1
Green-
field

6,50% 30 anos

CAPEX total 
(R$):

2.891.710.489
Valor presente 
líquido - VPL 

(R$):
147.967.148OPEX total 

descontado 
(R$):

-2.295.271.655

Receita total 
descontada 

(R$):
7.326.754.178 Tarifário:

FCA 
(2021)

Taxa interna 
de retorno - 

TIR:
6,87%

Necessidade de contribuição 
ao CAPEX para VPL = 0

0,00%
Payback:

Se recupera no 
período analisado

Recurso a captar para comple-
mentação do CAPEX (em R$):

0
NCG: 7,00%

Perpetuídade: 6,50%

Tabela 427 – Indicadores de Pré-Viabilidade da Proposta FC 38 com WACC de 
6,5%

Com as premissas adotadas, constata-se que o empreendimento proposto é vi-

ável, remunerando o capital empregado (Capex) a uma taxa de 6,5%, gerando 

uma taxa interna de retorno de 6,87% e um Valor Presente Líquido de aproxi-

madamente R$148 milhões. Com a taxa WACC de 6,5%, não é necessário reduzir 

o montante do Capex. Contudo, a Tabela 428 mostra o efeito de simulações da 

variação do Capex original (de -40% a +40%) na alocação de recursos por even-

tual empreendedor.

A alocação do empreendedor no montante de aproximadamente R$2,9 bilhões 

garante a ele o retorno de 6,5% sobre esse capital empregado.

Variação 

% do 

CAPEX 

estimado

CAPEX total com as 

variações propostas

Alocação do em-

preendedor

Recurso público a 

ser captado

% de par-

ticipação 

recursos 

públicos

-10% R$ 2.602.534.440,00 R$ 2.891.710.489,00 -R$ 289.171.049,00 11,11%

-20% R$ 2.313.368.391,00 R$ 2.891.710.489,00 -R$ 578.342.098,00 25,00%

-30% R$ 2.024.197.342,00 R$ 2.891.710.489,00 -R$ 867.513.147,00 42,86%

-40% R$ 1.735.026.283,00 R$ 2.891.710.489,00 -R$ 1.156.684.196,00 66,67%

+10% R$ 3.180.884.538,00 R$ 2.891.710.489,00 R$ 289.171.049,00 9,09%

+20% R$ 3.470.052.587,00 R$ 2.891.710.489,00 R$ 578.342.098,00 16,67%

+30% R$ 3.759.223.636,00 R$ 2.891.710.489,00 R$ 867.573.147,00 23,08%

+40% R$ 4.048.394.685,00 R$ 2.891.710.489,00 R$ 1.156.684.196,00 28,57%

Estimado R$ 2.891.710.489,00 R$ 2.891.710.489,00 R$ 0,00 0,00%

Obs: A última coluna representa o percentual a ser captado em relação ao volume total 
do Capex.

Tabela 428 – Simulação de variações no Capex original e respectivos 
montantes de recursos não onerosos a captar para viabilizar a Proposta FC 38 

com WACC de 6,5%

Considerando a taxa de desconto (WACC) de 10,85% sugerida pela Resolução 

no. 5925/2021 da ANTT, os resultados da pré-viabilidade são os apresentados 

na Tabela 429.
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Proposta Ext. 

(km)

Condição 

atual

TMA 

(ou 

WACC)

Prazo da 

operaçãoCódigo Trecho

FC38 UNAÍ - PIRAPORA 308,1 Greenfield 10,85% 30 anos

CAPEX total 
(R$):

2.891.740.489
Valor presente 
líquido - VPL 

(R$):
-976.799.904OPEX total 

descontado 
(R$):

-1.383.311.290

Receita total 
descontada 

(R$):
4.372.413.987

Tarifá-
rio:

FCA 
(2021)

Taxa interna 
de retorno - 

TIR:
6,217%

Necessidade de contribui-
ção ao CAPEX para VPL = 0

53,35%
Payback:

Não se recupera no 
período analisado

Recurso a captar para 
complementação do CAPEX 

(em R$):
1.542.672.019

NCG: 7,00%

Perpetuídade: 10,85%

Tabela 429 – Indicadores de Pré-Viabilidade da Proposta FC 38 com WACC de 
10,85%

Com essa taxa de 10,85%, o empreendimento, para se viabilizar, precisará ter 

seu Capex originalmente estimado reduzido em 53,35% ou, então, captar recur-

sos não onerosos da ordem de R$ 1,54 bilhão, que correspondem ao referido 

percentual de redução. A tabela a seguir mostra o percentual equivalente ao re-

curso não oneroso a ser captado, considerando a variação do Capex entre  -40% 

e +40%, em relação ao valor original.

Variação % 

do CAPEX 

estimado

CAPEX total com as 

variações propostas

Alocação do em-

preendedor

Recurso público a 

ser captado

% de 

participação 

recursos 

públicos

-10% R$ 2.602.539.440,00 R$ 1.349.038.470,00 R$ 1.253.500.970,00 48,16%

-20% R$ 2.313.368.391,00 R$ 1.349.038.470,00 R$ 964.329.921,00 41,69%

-30% R$ 2.024.197.342,00 R$ 1.349.038.470,00 R$ 675.158.872,00 33,35%

-40% R$ 1.735.026.293,000 R$ 1.349.038.470,00 R$ 385.987.823,00 22,25%

+10% R$ 3.180.881.538,00 R$ 1.349.038.470,00 R$ 1.831.843.068,00 57,59%

+20% R$ 3.470.052.587,00 R$ 1.349.038.470,00 R$ 2.121.044.117,00 61,12%

+30% R$ 3.759.223.636,00 R$ 1.349.038.470,00 R$ 2.410.185.166,00 64,11%

+40% R$ 4.048.394.685,00 R$ 1.349.038.470,00 R$ 2.699.356.215,00 66,68%

Estimado R$ 2.891.710.489,00 R$ 1.349.038.470,00 R$ 1.542.672.019,00 53,35%

Tabela 430 – Simulação de variações no Capex original e respectivos 
montantes de recursos não onerosos a captar para viabilizar a Proposta FC 38 

com WACC de 10,85%

Concluindo, considerando as premissas adotadas e as taxas WACC alternativas de 

6,5% e 10,85%, faz-se necessário encontrar meios para viabilizar o empreendi-

mento objeto da Proposta FC38 no caso de se optar pela WACC de 10,85%. Se 

a opção for pela WACC de 6,50%, isso não seria necessário pois o empreendi-

mento mostra-se viável. Com WACC de 10,85%, o empreendimento apresenta 

Valor Presente Líquido (VPL) menor que zero e Taxa Interna de Retorno (TIR) 

menor que a taxa de desconto. Portanto, esses resultados revelam que o fluxo 

de caixa descontado não é suficiente para repor o Capex investido, a não ser que 

se consiga a redução do Capex ou que se obtenham recursos não onerosos nos 

percentuais indicados. 
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5.4.7.3 Proposta FC 39: Corinto – Montes Claros – Janaúba – 
Entroncamento com Fiol–Salvador (BA)

A tabela seguinte contém os principais resultados do estudo de pré-viabilidade 

da Proposta FC 39 a uma taxa WACC de 6,5%.

Proposta Ext. 
(km)

Con-
dição 
atual

TMA 
(ou 

WACC)

Prazo 
da ope-
raçãoCódigo Trecho

FC39
CORINTO - MONTES CLAROS - JANAÚBA - 

ENTRo. C/ "FIOL" - SALVADOR (BA)
1348,1

Brown-
field

6,50% 30 anos

CAPEX total 
(R$):

16.030.281.108
Valor presente 
líquido - VPL 

(R$):
5.701.030.328OPEX total 

descontado 
(R$):

-21.012.023.839

Receita total 
descontada 

(R$):
66.549.410.511 Tarifário:

MRS 
(2020)

Taxa interna 
de retorno - 

TIR:
9,27%

Necessidade de contribuição 
ao CAPEX para VPL = 0

0,00%
Payback:

Se recupera no 
período anali-

sado

Recurso a captar para com-
plementação do CAPEX (em 

R$):
0

NCG: 7,00%

Perpetuídade: 6,50%

Tabela 431 – Indicadores de Pré-Viabilidade da Proposta FC 39 com WACC de 
6,5%

Com as premissas adotadas, constata-se que o empreendimento proposto remu-

nera o capital empregado (Capex) a uma taxa de 6,5%, gerando uma taxa in-

terna de retorno de 9,27%, maior que o WACC, tornando assim o Valor Presente 

Líquido positivo. O empreendimento consegue retornar o investimento estimado 

no prazo de análise.  

Neste caso, não precisa haver redução no montante do Capex. O empreendedor, 

ao investir o montante de R$16 bilhões, é remunerado à taxa de 6,5%.  Mas, 

caso haja variação no Capex,  a tabela seguinte mostra o montante de recursos 

não onerosos a serem captados simulando variações no Capex original (de -40% 

a +40%).

Variação 

% do 

CAPEX 

estimado

CAPEX total com as 

variações propostas

Alocação do empre-

endedor

Recurso público a 

ser captado

% de par-

ticipação 

recursos 

públicos

-10% R$ 14.427.252.997,20 R$ 16.030.281.108,00 -R$ 1.603.028.110,80 -11,11%

-20% R$ 12.824.224.886,40 R$ 16.030.281.108,00 -R$ 3.206.056.221,60 -25,00%

-30% R$ 11.221.196.775,60 R$ 16.030.281.108,00 -R$ 4.809.084.332,40 -42,86%

-40% R$ 9.618.168.664,80 R$ 16.030.281.108,00 -R$ 6.412.112.443,20 -66,67%

+10% R$ 17.633.309.218,80 R$ 16.030.281.108,00 R$ 1.603.028.110,80 9,09%

+20% R$ 19.236.337.329,60 R$ 16.030.281.108,00 R$ 3.206.056.221,60 16,67%

+30% R$ 20.839.365.440,40 R$ 16.030.281.108,00 R$ 4.809.084.332,40 23,08%

+40% R$ 22.442.393.551,20 R$ 16.030.281.108,00 R$ 6.412.112.443,20 28,57%

Estimado R$ 16.030.281.108,00 R$ 16.030.281.108,00 R$ 0,00 0,00%

Obs: A última coluna representa o percentual a ser captado em relação ao volume total 
do Capex.

Tabela 432 – Simulação de variações no Capex original e respectivos 
montantes de recursos não onerosos a captar para viabilizar a Proposta FC 39 

com WACC de 6,5%
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Considerando a taxa de desconto (WACC) de 10,85% sugerida pela Resolução 

no. 5925/2021 da ANTT, os resultados da pré-viabilidade são os apresentados 

na Tabela 433.

Proposta Ext. 

(km)

Con-

dição 

atual

TMA 

(ou 

WACC)

Prazo da 

operaçãoCódigo Trecho

FC39
CORINTO - MONTES CLAROS - JANAÚBA - 

ENTRo. C/ "FIOL" - SALVADOR (BA)
1348,1

Brown-
field

10,85% 30 anos

CAPEX total 
(R$):

16.030.281.108
Valor presente 
líquido - VPL 

(R$):
-2.231.159.768OPEX total 

descontado 
(R$):

-13.753.588.463

Receita total 
descontada 

(R$):
43.211.684.946

Tarifá-
rio:

MRS 
(2020)

Taxa interna 
de retorno - 

TIR:
8,89%

Necessidade de contribuição 
ao CAPEX para VPL = 0

19,00%
Payback:

Não se recupera no 
período analisado

Recurso a captar para comple-
mentação do CAPEX (em R$):

3.046.367.286
NCG: 7,00%

Perpetuídade: 10,85%

Tabela 433 – Indicadores de Pré-Viabilidade da Proposta FC 39 com WACC de 
10,85%

Com essa taxa de 10,85%, o empreendimento, para se viabilizar, precisará ter 

seu Capex, originalmente estimado, reduzido em 19% ou, então, captar recursos 

não onerosos da ordem de R$ 3 bilhões, que correspondem ao referido percen-

tual de redução. A tabela a seguir mostra o percentual equivalente ao recurso 

não oneroso a ser captado, considerando a variação do Capex entre  -40% e 

+40% em relação ao valor original.

Variação 

% do 

CAPEX 

estimado

CAPEX total com as 

variações propostas

Alocação do empre-

endedor

Recurso público a 

ser captado

% de par-

ticipação 

recursos 

públicos

-10% R$ 14.427.252.997,20 R$ 12.983.913.821,72 R$ 1.443.339.175,48 10,00%

-20% R$ 12.824.224.886,40 R$ 12.983.913.821,72 -R$ 159.688.935,32 -1,25%

-30% R$ 11.221.196.775,60 R$ 12.983.913.821,72 -R$ 1.762.717.046,12 -15,71%

-40% R$ 9.618.168.664,80 R$ 12.983.913.821,72 -R$ 3.365.745.156,92 -34,99%

+10% R$ 17.633.309.218,80 R$ 12.983.913.821,72 R$ 4.649.395.397,09 26,37%

+20% R$ 19.236.337.329,60 R$ 12.983.913.821,72 R$ 6.252.423.507,89 32,50%

+30% R$ 20.839.365.440,40 R$ 12.983.913.821,72 R$ 7.855.451.618,69 37,70%

+40% R$ 22.442.393.551,20 R$ 12.983.913.821,72 R$ 9.458.479.729,49 42,15%

Estimado R$ 16.030.281.108,00 R$ 12.983.913.821,72 R$ 3.046.367.286,28 19,00%

Tabela 434 – Simulação de variações no Capex original e respectivos 
montantes de recursos não onerosos a captar para viabilizar a Proposta FC 39 

com WACC de 10,85%

Concluindo, considerando as premissas adotadas com o WACC de 6,5%, o projeto 

é viável, gerando um VPL positivo. Mas o mesmo não acontece com o WACC de 

10,85%. Neste caso, faz-se necessário encontrar formas alternativas para viabili-

zar o empreendimento objeto da Proposta FC 39. Portanto, nos resultados encon-

trados com a taxa de 10,85%,  o fluxo de caixa descontado não é suficiente para 

repor o Capex investido, a não ser que se consiga a redução do Capex ou que se 

obtenham recursos não onerosos nos percentuais indicados.
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5.4.7.4 Proposta FC 40: Corinto – Ipatinga – Muriaé – Porto 
do Açu (RJ)

A tabela seguinte contém os principais resultados do estudo de pré-viabilidade 

da Proposta FC 40 a uma taxa WACC de 6,5%.

Proposta Ext. 
(km)

Con-
dição 
atual

TMA 
(ou 

WACC)

Prazo 
da ope-
raçãoCódigo Trecho

FC40
CORINTO - IPATINGA - MURIAÉ - SÃO JOÃO DA 

BARRA (PORTO DO AÇU)
671,6

Green-
field

6,50% 30 anos

CAPEX total 
(R$):

6.054.453.460
Valor presen-
te líquido - 
VPL (R$):

-1.628.530.240OPEX total 
descontado 

(R$):
-3.985.273.214

Receita total 
descontada 

(R$):
12.623.844.013 Tarifário:

MRS 
(2020)

Taxa interna 
de retorno - 

TIR:
4,21%

Necessidade de contribuição 
ao CAPEX para VPL = 0

31,27%
Payback:

Não se recupe-
ra no período 

analisado

Recurso a captar para comple-
mentação do CAPEX (em R$):

1.893.446.762
NCG: 7,00%

Perpetuída-
de:

6,50%

Tabela 435 – Indicadores de Pré-Viabilidade da Proposta FC 40 com WACC de 
6,5%

Com as premissas adotadas, constata-se que o empreendimento proposto não 

remunera o capital empregado (Capex) a uma taxa de 6,5%, gerando uma taxa 

interna de retorno de 4,21% e um Valor Presente Líquido negativo. Ou seja, o 

empreendimento não consegue retornar o investimento estimado no prazo de 

análise.  

Caso se consiga uma redução de 31,27% no montante do Capex ou, caso não 

seja possível tal redução, um aporte de capital não oneroso da ordem de R$ 1,89 

bilhão, o empreendimento proposto se torna viável. A tabela seguinte mostra o 

montante de recursos não onerosos a serem captados simulando variações no 

Capex original (de -40% a +40%). 

A alocação do empreendedor no montante de R$4,16 bilhões garante a ele o 

retorno de 6,5% sobre esse capital empregado.

Variação 

% do 

CAPEX 

estimado

CAPEX total com as 

variações propostas

Alocação do em-

preendedor

Recurso público a 

ser captado

% de par-

ticipação 

recursos 

públicos

-10% R$ 5.449.008.114,41 R$ 4.161.006.698,52 R$ 1.288.001.415,89 23,64%

-20% R$ 4.843.562.768,37 R$ 4.161.006.698,52 R$ 682.556.069,85 14,09%

-30% R$ 4.238.117.422,32 R$ 4.161.006.698,52 R$ 77.110.723,80 1,82%

-40% R$ 3.632.672.076,28 R$ 4.161.006.698,52 -R$ 528.334.622,24 -14,54%

+10% R$ 6.659.898.806,50 R$ 4.161.006.698,52 R$ 2.498.892.107,98 37,52%

+20% R$ 7.265.344.152,55 R$ 4.161.006.698,52 R$ 3.104.337.454,03 42,73%

+30% R$ 7.870.789.498,60 R$ 4.161.006.698,52 R$ 3.709.782.800,08 47,13%

+40% R$ 8.476.234.844,64 R$ 4.161.006.698,52 R$ 4.315.228.146,12 50,91%

Estimado R$ 6.054.453.460,46 R$ 4.161.006.698,52 R$ 1.893.446.761,94 31,27%

Obs: A última coluna representa o percentual a ser captado em relação ao volume total 
do Capex.

Tabela 436 – Simulação de variações no Capex original e respectivos 
montantes de recursos não onerosos a captar para viabilizar a Proposta FC 40 

com WACC de 6,5%
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Considerando a taxa de desconto (WACC) de 10,85% sugerida pela Resolução 

no. 5925/2021 da ANTT, os resultados da pré-viabilidade são os apresentados 

na Tabela 437.

Proposta Ext. 

(km)

Con-

dição 

atual

TMA (ou 

WACC)

Prazo da 

operaçãoCódigo Trecho

FC40
CORINTO - IPATINGA - MURIAÉ - SÃO JOÃO 

DA BARRA (PORTO DO AÇU)
671,6

Green-
field

10,85% 30 anos

CAPEX total 
(R$):

6.054.453.460
Valor presen-
te líquido - 
VPL (R$):

-2.990.830.245OPEX total 
descontado 

(R$):
-2.607.546.988

Receita total 
descontada 

(R$):
8.192.106.846

Tarifá-
rio:

MRS 
(2020)

Taxa interna 
de retorno - 

TIR:
3,62%

Necessidade de contribuição 
ao CAPEX para VPL = 0

62,33%
Payback:

Não se recupera no 
período analisado

Recurso a captar para com-
plementação do CAPEX (em 

R$):
3.773.574.139

NCG: 7,00%

Perpetuída-
de:

10,85%

Tabela 437 – Indicadores de Pré-Viabilidade da Proposta FC 40 com WACC de 
10,85%

Com essa taxa de 10,85%, o empreendimento, para se viabilizar, precisará ter 

seu Capex, originalmente estimado, reduzido em 62,33% ou, então, captar re-

cursos não onerosos da ordem de R$ 3,77 bilhões, que correspondem ao referido 

percentual de redução. A tabela a seguir mostra o percentual equivalente ao re-

curso não oneroso a ser captado, considerando a variação do Capex entre  -40% 

e +40% em relação ao valor original.

Variação 

% do 

CAPEX 

estimado

CAPEX total com 

as variações pro-

postas

Alocação do em-

preendedor

Recurso público a 

ser captado

% de partici-

pação recur-

sos públicos

-10% R$ 5.449.008.114,41 R$ 2.280.879.321,58 R$ 3.168.128.792,83 58,14%

-20% R$ 4.843.562.768,37 R$ 2.280.879.321,58 R$ 2.562.683.446,79 52,91%

-30% R$ 4.238.117.422,32 R$ 2.280.879.321,58 R$ 1.957.238.100,74 46,18%

-40% R$ 3.632.672.076,28 R$ 2.280.879.321,58 R$ 1.351.792.754,69 37,21%

+10% R$ 6.659.898.806,50 R$ 2.280.879.321,58 R$ 4.379.019.484,92 65,75%

+20% R$ 7.265.344.152,55 R$ 2.280.879.321,58 R$ 4.984.464.830,97 68,61%

+30% R$ 7.870.789.498,60 R$ 2.280.879.321,58 R$ 5.589.910.177,02 71,02%

+40% R$ 8.476.234.844,64 R$ 2.280.879.321,58 R$ 6.195.355.523,06 73,09%

Estimado R$ 6.054.453.460,46 R$ 2.280.879.321,58 R$ 3.773.574.138,88 62,33%

Tabela 438 – Simulação de variações no Capex original e respectivos 
montantes de recursos não onerosos a captar para viabilizar a Proposta FC 40 

com WACC de 10,85%

Concluindo, considerando as premissas adotadas e as taxas WACC de 6,5% e 

10,85%, faz-se necessário encontrar formas alternativas para viabilizar o em-

preendimento objeto da Proposta FC 40. Com ambas as taxas necessárias para 

remunerar o capital a ser investido, o empreendimento apresenta Valor Presente 

Líquido (VPL) menor que zero e Taxa Interna de Retorno (TIR) menor que a 

taxa de desconto. Portanto, os resultados encontrados revelam que o fluxo de 

caixa descontado não é suficiente para repor o Capex investido, a não ser que 

se consiga a redução do Capex ou que se obtenham recursos não onerosos nos 

percentuais indicados.
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5.4.7.5 Proposta FC 41: Conceição do Mato Dentro – 
Ipatinga

A tabela seguinte contém os principais resultados do estudo de pré-viabilidade 

da Proposta FC 41 a uma taxa WACC de 6,5%.

Proposta Ext. 
(km)

Con-
dição 
atual

TMA 
(ou 

WACC)

Prazo 
da ope-
raçãoCódigo Trecho

FC41 CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO - IPATINGA 116,2
Green-
field

6,50% 30 anos

CAPEX total 
(R$):

1.179.290.145
Valor presente 
líquido - VPL 

(R$):
1.171.982.672OPEX total 

descontado 
(R$):

-2.541.670.508

Receita total 
descontada 

(R$):
8.049.838.134 Tarifário:

FCA 
(2021)

Taxa interna 
de retorno - 

TIR:
12,79%

Necessidade de contribuição 
ao CAPEX para VPL = 0

0,00%
Payback:

Se recupera no 
período analisado

Recurso a captar para com-
plementação do CAPEX (em 

R$):
0

NCG: 7,00%

Perpetuídade: 6,50%

Tabela 439 – Indicadores de Pré-Viabilidade da Proposta FC 41 com WACC de 
6,5%

Com as premissas adotadas, constata-se que o empreendimento proposto remu-

nera o capital empregado (Capex) a uma taxa de 6,5%, gerando uma taxa inter-

na de retorno de 12,79%, maior que o WACC, tornando, assim, o Valor Presente 

Líquido positivo. O empreendimento consegue retornar o investimento estimado 

no prazo de análise.  

Neste caso, não precisa haver redução no montante do Capex. O empreendedor, 

ao investir o montante de R$1,18 bi, é remunerado à taxa de 6,5%.  Mas, caso 

haja variação no Capex, a tabela seguinte mostra o montante de recursos não 

onerosos a serem captados simulando variações no Capex original (de -40% a 

+40%).

Variação 

% do 

CAPEX 

estimado

CAPEX total com as 

variações propostas

Alocação do em-

preendedor

Recurso público a 

ser captado

% de par-

ticipação 

recursos 

públicos

-10% R$ 1.061.361.130,11 R$ 1.179.290.144,57 -R$ 117.929.014,46 -11,11%

-20% R$ 943.432.115,65 R$ 1.179.290.144,57 -R$ 235.858.028,91 -25,00%

-30% R$ 825.503.101,20 R$ 1.179.290.144,57 -R$ 353.787.043,37 -42,86%

-40% R$ 707.574.086,74 R$ 1.179.290.144,57 -R$ 471.716.057,83 -66,67%

+10% R$ 1.297.219.159,03 R$ 1.179.290.144,57 R$ 117.929.014,46 9,09%

+20% R$ 1.415.148.173,48 R$ 1.179.290.144,57 R$ 235.858.028,91 16,67%

+30% R$ 1.533.077.187,94 R$ 1.179.290.144,57 R$ 353.787.043,37 23,08%

+40% R$ 1.651.006.202,40 R$ 1.179.290.144,57 R$ 471.716.057,83 28,57%

Estimado R$ 1.179.290.144,57 R$ 1.179.290.144,57 R$ 0,00 0,00%

Obs: A última coluna representa o percentual a ser captado em relação ao volume total 
do Capex.

Tabela 440 – Simulação de variações no Capex original e respectivos 
montantes de recursos não onerosos a captar para viabilizar a Proposta FC 41 

com WACC de 6,5%
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Considerando a taxa de desconto (WACC) de 10,85% sugerida pela Resolução 

no. 5925/2021 da ANTT, os resultados da pré-viabilidade são os apresentados 

na Tabela 441.

Proposta Ext. 

(km)

Con-

dição 

atual

TMA (ou 

WACC)

Prazo da 

operaçãoCódigo Trecho

FC41 CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO - IPATINGA 116,2
Green-
field

10,85% 30 anos

CAPEX total 
(R$):

1.179.290.145
Valor presente 
líquido - VPL 

(R$):
173.757.917OPEX total 

descontado 
(R$):

-1.661.746.278

Receita total 
descontada 

(R$):
5.221.995.976

Tarifá-
rio:

FCA 
(2021)

Taxa interna 
de retorno - 

TIR:
12,55%

Necessidade de contribuição 
ao CAPEX para VPL = 0

0,00%
Payback:

Se recupera no 
período analisado

Recurso a captar para comple-
mentação do CAPEX (em R$):

0
NCG: 7,00%

Perpetuídade: 10,85%

Tabela 441 – Indicadores de Pré-Viabilidade da Proposta FC 41 com WACC de 
10,85%

Com a taxa de 10,85%, o empreendimento ainda se viabiliza, dado que a TIR é 

de 12,55%. A tabela a seguir mostra o percentual equivalente ao recurso não 

oneroso a ser captado, considerando a variação do Capex entre  -40% e +40%, 

em relação ao valor original.

Variação 

% do 

CAPEX 

estimado

CAPEX total com as 

variações propostas

Alocação do em-

preendedor

Recurso público a 

ser captado

% de partici-

pação recursos 

públicos

-10% R$ 1.061.361.130,11 R$ 1.179.290.144,57 -R$ 117.929.014,46 -11,11%

-20% R$ 943.432.115,65 R$ 1.179.290.144,57 -R$ 235.858.028,91 -25,00%

-30% R$ 825.503.101,20 R$ 1.179.290.144,57 -R$ 353.787.043,37 -42,86%

-40% R$ 707.574.086,74 R$ 1.179.290.144,57 -R$ 471.716.057,83 -66,67%

+10% R$ 1.297.219.159,03 R$ 1.179.290.144,57 R$ 117.929.014,46 9,09%

+20% R$ 1.415.148.173,48 R$ 1.179.290.144,57 R$ 235.858.028,91 16,67%

+30% R$ 1.533.077.187,94 R$ 1.179.290.144,57 R$ 353.787.043,37 23,08%

+40% R$ 1.651.006.202,40 R$ 1.179.290.144,57 R$ 471.716.057,83 28,57%

Estimado R$ 1.179.290.144,57 R$ 1.179.290.144,57 R$ 0,00 0,00%

Tabela 442 – Simulação de variações no Capex original e respectivos 
montantes de recursos não onerosos a captar para viabilizar a Proposta FC 41 

com WACC de 10,85%

Concluindo, considerando as premissas adotadas, tanto com o WACC de 6,5% 

como de 10,85%, o projeto é viável, gerando um VPL positivo. Portanto, para 

ambas as taxas o fluxo de caixa descontado é suficiente para repor o Capex 

investido. 
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5.4.7.6 Proposta FC 42: Porteirinha – Rio Pardo de Minas – 
Salinas – Itaobim - Jequitinhonha

A tabela seguinte contém os principais resultados do estudo de pré-viabilidade 

da Proposta FC 42 a uma taxa WACC de 6,5%.

Proposta Ext. 
(km)

Condição 
atual

TMA 
(ou 

WACC)

Prazo da 
operaçãoCódigo Trecho

FC42
PORTEIRINHA - RIO PARDO DE MINAS - 
SALINAS - ITAOBIM - JEQUITINHONHA

337,2
Green-
field

6,50% 30 anos

CAPEX total 
(R$):

2.546.627.900
Valor presente 
líquido - VPL 

(R$):
-2.216.550.091OPEX total 

descontado 
(R$):

-43.792.629

Receita total 
descontada 

(R$):
139.164.664 Tarifário:

MRS 
(2020)

Taxa interna de 
retorno - TIR:

-9,53%

Necessidade de contribui-
ção ao CAPEX para VPL = 0

97,59%
Payback:

Não se recupera 
no período ana-

lisado

Recurso a captar para 
complementação do CAPEX 

(em R$):
2.485.325.842

NCG: 7,00%

Perpetuídade: 6,50%

Tabela 443 – Indicadores de Pré-Viabilidade da Proposta FC 42 com WACC de 
6,5%

Com as premissas adotadas, constata-se que o empreendimento proposto não 

remunera o capital empregado (Capex) a uma taxa de 6,5%, gerando uma taxa 

interna de retorno de negativa de -9,53% e, consequentemente, um Valor Pre-

sente Líquido negativo. Uma TIR negativa significa que a soma dos fluxos futuros 

é inferior ao investimento. Portanto, o empreendimento não consegue retornar 

o investimento estimado no prazo de análise.  

Caso se consiga uma redução de 97,59% no montante do Capex ou, caso 

não seja possível tal redução, um aporte de capital não oneroso da ordem de  

R$ 2,48 bilhões, o empreendimento proposto se torna viável. A tabela seguinte 

mostra o montante de recursos não onerosos a serem captados simulando va-

riações no Capex original (de -40% a +40%). 

A alocação do empreendedor no montante de R$61,3 milhões garante a ele o 

retorno de 6,5% sobre esse capital empregado.

Variação 

% do 

CAPEX 

estimado

CAPEX total com as 

variações propostas

Alocação do em-

preendedor

Recurso público a 

ser captado

% de par-

ticipação 

recursos 

públicos

-10% R$2.291.965.110,00 R$ 61.302.051,00 R$2.230.663.053,00 97,33%

-20% R$2.037.302.320,00 R$ 61.302.051,00 R$1.976.000.263,00 96,99%

-30% R$1.782.639.530,00 R$ 61.302.051,00 R$1.721.337.473,00 96,56%

-40% R$1.527.976.740,00 R$ 61.302.051,00 R$1.466.674.683,00 95,99%

+10% R$2.801.290.690,00 R$ 61.302.051,00 R$2.739.988.633,00 97,81%

+20% R$3.055.953.480,00 R$ 61.302.051,00 R$2.994.651.423,00 97,99%

+30% R$3.310.616.270,00 R$ 61.302.051,00 R$3.249.314.213,00 98,15%

+40% R$3.565.279.060,00 R$ 61.302.051,00 R$3.503.977.003,00 98,28%

Estimado R$2.546.627.900,00 R$ 61.302.051,00 R$2.485.325.843,00 97,59%

Obs: A última coluna representa o percentual a ser captado em relação ao volume total 
do Capex.

Tabela 444 – Simulação de variações no Capex original e respectivos 
montantes de recursos não onerosos a captar para viabilizar a Proposta FC 42 

com WACC de 6,5%
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Considerando a taxa de desconto (WACC) de 10,85% sugerida pela Resolução 

no. 5925/2021 da ANTT, os resultados da pré-viabilidade são os apresentados 

na Tabela 445.

Proposta Ext. 

(km)

Con-

dição 

atual

TMA (ou 

WACC)

Prazo da 

operaçãoCódigo Trecho

FC42
PORTEIRINHA - RIO PARDO DE MINAS - 
SALINAS - ITAOBIM - JEQUITINHONHA

337,2
Green-
field

10,85% 30 anos

CAPEX total 
(R$):

2.546.627.900
Valor presente 
líquido - VPL 

(R$):
-2.092.736.768OPEX total 

descontado 
(R$):

-27.530.543

Receita total 
descontada 

(R$):
86.790.749 Tarifário:

MRS 
(2020)

Taxa interna 
de retorno - 

TIR:
-10,44%

Necessidade de contribui-
ção ao CAPEX para VPL = 0

98,58%
Payback:

Não se recupera no 
período analisado

Recurso a captar para 
complementação do 

CAPEX (em R$):
2.510.575.049

NCG: 7,00%

Perpetuídade: 10,85%

Tabela 445 – Indicadores de Pré-Viabilidade da Proposta FC 42 com WACC de 
10,85%

Com essa taxa de 10,85%, o empreendimento, para se viabilizar, precisará ter 

seu Capex originalmente estimado reduzido em 98,58% ou, então, captar recur-

sos não onerosos da ordem de R$ 2,5 bilhões, que correspondem ao referido 

percentual de redução. A tabela a seguir mostra o percentual equivalente ao re-

curso não oneroso a ser captado, considerando a variação do Capex entre  -40% 

e +40% em relação ao valor original.

Variação 

% do 

CAPEX 

estimado

CAPEX total com as 

variações propos-

tas

Alocação do empre-

endedor

Recurso público a 

ser captado

% de parti-

cipação 

recursos 

públicos

-10% R$2.282.671.027,68 R$ 36.052.851,00 R$2.255.912.259,00 98,43%

-20% R$2.029.040.913,50 R$ 36.052.851,00 R$2.001.249.469,00 98,23%

-30% R$1.775.410.799,31 R$ 36.052.851,00 R$1.746.586.679,00 97,98%

-40% R$1.521.780.685,12 R$ 36.052.851,00 R$1.491.923.889,00 97,64%

+10% R$2.789.931.256,06 R$ 36.052.851,00 R$2.765.237.839,00 98,71%

+20% R$3.043.561.370,24 R$ 36.052.851,00 R$3.019.900.629,00 98,82%

+30% R$3.297.191.484,43 R$ 36.052.851,00 R$3.274.563.419,00 98,91%

+40% R$3.550.821.598,62 R$ 36.052.851,00 R$3.529.226.209,00 98,99%

Estimado R$2.536.301.141,87 R$ 36.052.851,00 R$2.510.515.049,00 98,58%

Tabela 446 – Simulação de variações no Capex original e respectivos 
montantes de recursos não onerosos a captar para viabilizar a Proposta FC 42 

com WACC de 10,85%

Concluindo, considerando as premissas adotadas e as taxas WACC alternativas 

de 6,5% e 10,85%, faz-se necessário encontrar meios alternativos para viabili-

zar o empreendimento objeto da Proposta FC42. Com ambas as taxas WACC, o 

empreendimento apresenta Valor Presente Líquido (VPL) menor que zero e Taxa 

Interna de Retorno (TIR) menor que a taxa de desconto. Portanto, os resultados 

encontrados revelam que o fluxo de caixa descontado não é suficiente para re-

por o Capex investido, a não ser que se consiga a redução do Capex ou que se 

obtenham recursos não onerosos nos percentuais indicados.  
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5.4.7.7 Proposta FC 43A: Uberlândia – Ituiutaba – 
Chaveslândia (município de Santa Vitória)

A tabela seguinte contém os principais resultados do estudo de pré-viabilidade 

da Proposta FC 43A a uma taxa WACC de 6,5%.

Proposta Ext. 
(km)

Con-
dição 
atual

TMA 
(ou 

WACC)

Prazo da 
operaçãoCódigo Trecho

FC43A
UBERLÂNDIA - ITUIUTABA - CHAVESLÂNDIA 

(MUNICÍPIO DE SANTA VITÓRIA)
235,2

Green-
field

6,50% 30 anos

CAPEX total 
(R$):

1.993.896.942
Valor presente 
líquido - VPL 

(R$):
-768.940.173OPEX total 

descontado 
(R$):

-988.292.890

Receita to-
tal descon-
tada (R$):

3.141.777.151 Tarifário:
FCA 

(2021)
Taxa interna 
de retorno - 

TIR:
3,30%

Necessidade de contribui-
ção ao CAPEX para VPL = 0

44,97%
Payback:

Não se recupera no 
período analisado

Recurso a captar para 
complementação do CAPEX 

(em R$):
896.673.761

NCG: 7,00%

Perpetuídade: 6,50%

Tabela 447 – Indicadores de Pré-Viabilidade da Proposta FC 43A com WACC de 
6,5%

Com as premissas adotadas, constata-se que o empreendimento proposto não 

remunera o capital empregado (Capex) a uma taxa de 6,5%, gerando uma taxa 

interna de retorno de 3,30% e, consequentemente, um Valor Presente Líquido 

negativo. O empreendimento não consegue retornar o investimento estimado 

no prazo de análise.  

Caso se consiga uma redução de 44,97% no montante do Capex ou, caso não 

seja possível tal redução, um aporte de capital não oneroso da ordem de R$ 896 

milhões, o empreendimento proposto se torna viável. A tabela seguinte mostra 

o montante de recursos não onerosos a serem captados simulando variações no 

Capex original (de -40% a +40%). 

A alocação do empreendedor no montante de R$1,09 bi garante a ele o retorno 

de 6,5% sobre esse capital empregado.

Variação 

% do 

CAPEX 

estimado

CAPEX total com 

as variações pro-

postas

Alocação do em-

preendedor

Recurso público a 

ser captado

% de 

participação 

recursos 

públicos

-10% R$ 1.794.507.247,99 R$ 1.097.223.181,35 R$ 697.284.066,64 38,86%

-20% R$ 1.595.117.553,77 R$ 1.097.223.181,35 R$ 497.894.372,41 31,21%

-30% R$ 1.395.727.859,55 R$ 1.097.223.181,35 R$ 298.504.678,19 21,39%

-40% R$ 1.196.338.165,33 R$ 1.097.223.181,35 R$ 99.114.983,97 8,28%

+10% R$ 2.193.286.636,43 R$ 1.097.223.181,35 R$ 1.096.063.455,08 49,97%

+20% R$ 2.392.676.330,65 R$ 1.097.223.181,35 R$ 1.295.453.149,30 54,14%

+30% R$ 2.592.066.024,87 R$ 1.097.223.181,35 R$ 1.494.842.843,52 57,67%

+40% R$ 2.791.455.719,09 R$ 1.097.223.181,35 R$ 1.694.232.537,74 60,69%

Estimado R$ 1.993.896.942,21 R$ 1.097.223.181,35 R$ 896.673.760,86 44,97%

Obs: A última coluna representa o percentual a ser captado em relação ao volume total 
do Capex.

Tabela 448 – Simulação de variações no Capex original e respectivos 
montantes de recursos não onerosos a captar para viabilizar a Proposta FC 43A 

com WACC de 6,5%
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Considerando a taxa de desconto (WACC) de 10,85% sugerida pela Resolução 

no. 5925/2021 da ANTT, os resultados da pré-viabilidade são os apresentados 

na Tabela 449.

Proposta Ext. 

(km)

Con-

dição 

atual

TMA (ou 

WACC)

Prazo 

da ope-

raçãoCódigo Trecho

FC43A
UBERLÂNDIA - ITUIUTABA - CHAVESLÂNDIA 

(MUNICÍPIO DE SANTA VITÓRIA)
235,2

Green-
field

10,85% 30 anos

CAPEX total 
(R$):

1.993.896.942
Valor presen-
te líquido - 
VPL (R$):

-1.141.354.093OPEX total 
descontado 

(R$):
-623.335.909

Receita to-
tal descon-
tada (R$):

1.963.435.843 Tarifário:
FCA 

(2021)
Taxa interna 
de retorno - 

TIR:
2,59%

Necessidade de contribui-
ção ao CAPEX para VPL = 0

72,24%
Payback:

Não se recupera no 
período analisado

Recurso a captar para 
complementação do CAPEX 

(em R$):
1.440.346.241

NCG: 7,00%

Perpetuída-
de:

10,85%

Tabela 449 – Indicadores de Pré-Viabilidade da Proposta FC 43A com WACC de 
10,85%

Com essa taxa de 10,85%, o empreendimento, para se viabilizar, precisará ter 

seu Capex originalmente estimado reduzido em 72,24% ou, então, captar re-

cursos não onerosos da ordem de R$ 1,4 bilhão, que correspondem ao referido 

percentual de redução. A tabela a seguir mostra o percentual equivalente aos 

recursos não onerosos a serem captados, considerando a variação do Capex en-

tre -40% e +40% em relação ao valor original.

Variação 

% do 

CAPEX 

estimado

CAPEX total com as 

variações propostas

Alocação do em-

preendedor

Recurso público a 

ser captado

% de 

participação 

recursos 

públicos

-10% R$ 1.794.507.247,99 R$ 553.550.701,10 R$ 1.240.956.546,89 69,15%

-20% R$ 1.595.117.553,77 R$ 553.550.701,10 R$ 1.041.566.852,67 65,30%

-30% R$ 1.395.727.859,55 R$ 553.550.701,10 R$ 842.177.158,45 60,34%

-40% R$ 1.196.338.165,33 R$ 553.550.701,10 R$ 642.787.464,23 53,73%

+10% R$ 2.193.286.636,43 R$ 553.550.701,10 R$ 1.639.735.935,33 74,76%

+20% R$ 2.392.676.330,65 R$ 553.550.701,10 R$ 1.839.125.629,55 76,86%

+30% R$ 2.592.066.024,87 R$ 553.550.701,10 R$ 2.038.515.323,78 78,64%

+40% R$ 2.791.455.719,09 R$ 553.550.701,10 R$ 2.237.905.018,00 80,17%

Estimado R$ 1.993.896.942,21 R$ 553.550.701,10 R$ 1.440.346.241,11 72,24%

Tabela 450 – Simulação de variações no Capex original e respectivos 
montantes de recursos não onerosos a captar para viabilizar a Proposta FC 43A 

com WACC de 10,85%

Concluindo, considerando as premissas adotadas e as taxas WACC alternativas de 

6,5% e 10,85%, faz-se necessário encontrar formas alternativas para viabilizar 

o empreendimento objeto da Proposta FC43A. Com ambas as taxas WACC, o 

empreendimento apresenta Valor Presente Líquido (VPL) menor que zero e Taxa 

Interna de Retorno (TIR) menor que a taxa de desconto. Portanto, os resultados 

encontrados revelam que o fluxo de caixa descontado não é suficiente para re-

por o Capex investido, a não ser que se consiga a redução do Capex ou que se 

obtenham recursos não onerosos nos percentuais indicados.
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5.4.7.8 Proposta FC 44: Itaobim – Teófilo Otoni – 
Governador Valadares

A tabela seguinte contém os principais resultados do estudo de pré-viabilidade 

da Proposta FC 44 a uma taxa WACC de 6,5%.

Proposta Ext. 
(km)

Condição 
atual

TMA 
(ou 

WACC)

Prazo 
da ope-
raçãoCódigo Trecho

FC44
ITAOBIM - TEÓFILO OTONI - GOVERNADOR 

VALADARES 
276,3 Greenfield 6,50% 30 anos

CAPEX total 
(R$):

2.344.739.489
Valor presente 
líquido - VPL 

(R$):
-872.186.750OPEX total 

descontado 
(R$):

-1.348.460.178

Receita total 
descontada 

(R$):
4.265.702.709 Tarifário:

FCA 
(2021)

Taxa interna de 
retorno - TIR:

3,19%

Necessidade de contribui-
ção ao CAPEX para VPL = 0

42,36%
Payback:

Não se recupera 
no período ana-

lisado

Recurso a captar para 
complementação do CAPEX 

(em R$):
993.262.640

NCG: 7,00%

Perpetuídade: 6,50%

Tabela 451 – Indicadores de Pré-Viabilidade da Proposta FC 44 com WACC de 
6,5%

Com as premissas adotadas, constata-se que o empreendimento proposto não 

remunera o capital empregado (Capex) a uma taxa de 6,5%, gerando uma taxa 

interna de retorno de 3,19% e, consequentemente, um Valor Presente Líquido 

negativo. O empreendimento não consegue retornar o investimento estimado 

no prazo de análise.  

Caso se consiga uma redução de 42,36% no montante do Capex ou, caso não 

seja possível tal redução, um aporte de capital não oneroso da ordem de R$ 993 

milhões, o empreendimento proposto se torna viável. A tabela seguinte mostra 

o montante de recursos não onerosos a serem captados simulando variações no 

Capex original (de -40% a +40%). 

A alocação do empreendedor no montante de R$1,35 bilhão garante a ele o 

retorno de 6,5% sobre esse capital empregado.

 

Variação % 

do CAPEX 

estimado

CAPEX total com 

as variações pro-

postas

Alocação do em-

preendedor

Recurso público a 

ser captado

% de par-

ticipação 

recursos 

públicos

-10% R$ 2.110.265.539,66 R$ 1.351.476.848,21 R$ 758.788.691,45 35,96%

-20% R$ 1.875.791.590,81 R$ 1.351.476.848,21 R$ 524.314.742,60 27,95%

-30% R$ 1.641.317.641,96 R$ 1.351.476.848,21 R$ 289.840.793,75 17,66%

-40% R$ 1.406.843.693,11 R$ 1.351.476.848,21 R$ 55.366.844,89 3,94%

+10% R$ 2.579.213.437,37 R$ 1.351.476.848,21 R$ 1.227.736.589,15 47,60%

+20% R$ 2.813.687.386,22 R$ 1.351.476.848,21 R$ 1.462.210.538,00 51,97%

+30% R$ 3.048.161.335,07 R$ 1.351.476.848,21 R$ 1.696.684.486,85 55,66%

+40% R$ 3.282.635.283,92 R$ 1.351.476.848,21 R$ 1.931.158.435,71 58,83%

Estimado R$ 2.344.739.488,51 R$ 1.351.476.848,21 R$ 993.262.640,30 42,36%

Obs: A última coluna representa o percentual a ser captado em relação ao volume total 
do Capex.

Tabela 452 – Simulação de variações no Capex original e respectivos 
montantes de recursos não onerosos a captar para viabilizar a Proposta FC 44 

com WACC de 6,5%
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Considerando a taxa de desconto (WACC) de 10,85% sugerida pela Resolução 

no. 5925/2021 da ANTT, os resultados da pré-viabilidade são os apresentados 

na Tabela 453.

Proposta Ext. 

(km)

Con-

dição 

atual

TMA 

(ou 

WACC)

Prazo da 

operaçãoCódigo Trecho

FC44
ITAOBIM - TEÓFILO OTONI - GOVERNADOR 

VALADARES 
276,3

Green-
field

10,85% 30 anos

CAPEX total 
(R$):

2.344.739.489
Valor presen-
te líquido - 
VPL (R$):

-1.296.403.084OPEX total 
descontado 

(R$):
-895.945.990

Receita total 
descontada 

(R$):
2.811.324.933

Tari-
fário:

FCA 
(2021)

Taxa interna 
de retorno - 

TIR:
2,59%

Necessidade de contribuição 
ao CAPEX para VPL = 0

67,90%
Payback:

Não se recupera no 
período analisado

Recurso a captar para comple-
mentação do CAPEX (em R$):

1.592.067.370
NCG: 7,00%

Perpetuída-
de:

10,85%

Tabela 453 –Indicadores de Pré-Viabilidade da Proposta FC 44 com WACC de 
10,85%

Com essa taxa de 10,85%, o empreendimento, para se viabilizar, precisará ter 

seu Capex originalmente estimado reduzido em 67,90% ou, então, captar recur-

sos não onerosos da ordem de R$ 1,59 bilhão, que correspondem ao referido 

percentual de redução. A tabela a seguir mostra o percentual equivalente aos 

recursos não onerosos a serem captados, considerando a variação do Capex en-

tre -40% e +40% em relação ao valor original.

Variação % 

do CAPEX 

estimado

CAPEX total com as 

variações propostas

Alocação do em-

preendedor

Recurso público a 

ser captado

% de par-

ticipação 

recursos 

públicos

-10% R$ 2.110.265.539,66 R$ 752.672.118,99 R$ 1.357.593.420,67 64,33%

-20% R$ 1.875.791.590,81 R$ 752.672.118,99 R$ 1.123.119.471,82 59,87%

-30% R$ 1.641.317.641,96 R$ 752.672.118,99 R$ 888.645.522,97 54,14%

-40% R$ 1.406.843.693,11 R$ 752.672.118,99 R$ 654.171.574,12 46,50%

+10% R$ 2.579.213.437,37 R$ 752.672.118,99 R$ 1.826.541.318,38 70,82%

+20% R$ 2.813.687.386,22 R$ 752.672.118,99 R$ 2.061.015.267,23 73,25%

+30% R$ 3.048.161.335,07 R$ 752.672.118,99 R$ 2.295.489.216,08 75,31%

+40% R$ 3.282.635.283,92 R$ 752.672.118,99 R$ 2.529.963.164,93 77,07%

Estimado R$ 2.344.739.488,51 R$ 752.672.118,99 R$ 1.592.067.369,53 67,90%

Tabela 454 – Simulação de variações no Capex original e respectivos 
montantes de recursos não onerosos a captar para viabilizar a Proposta FC 44 

com WACC de 10,85%

Concluindo, considerando as premissas adotadas e as taxas WACC alternativas de 

6,5% e 10,85%, faz-se necessário encontrar formas alternativas para viabilizar 

o empreendimento objeto da Proposta FC 44. Qualquer que seja a taxa WACC 

adotada para remunerar o capital a ser investido, o empreendimento apresenta 

Valor Presente Líquido (VPL) menor que zero e Taxa Interna de Retorno (TIR) 

menor que a taxa de desconto. Portanto, os resultados encontrados revelam 

que o fluxo de caixa descontado não é suficiente para repor o Capex investido, 

a não ser que se consiga a redução do Capex ou que se obtenham recursos não 

onerosos nos percentuais indicados.  
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5.4.7.9 Proposta FC 45A: Luziânia (GO) – Unaí

A tabela seguinte contém os principais resultados do estudo de pré-viabilidade 

da Proposta FC 45A a uma taxa WACC de 6,5%.

Proposta Ext. 
(km)

Con-
dição 
atual

TMA 
(ou 

WACC)

Prazo 
da ope-
raçãoCódigo Trecho

FC45A UNAÍ - LUZIÂNIA (GO) 111,3
Green-
field

6,50% 30 anos

CAPEX total 
(R$):

1.231.032.428
Valor presente 
líquido - VPL 

(R$):
417.226.371OPEX total 

descontado 
(R$):

-1.229.281.406

Receita total 
descontada 

(R$):
3.939.067.539 Tarifário:

FCA 
(2021)

Taxa interna de 
retorno - TIR:

8,58%

Necessidade de contribuição 
ao CAPEX para VPL = 0

0,00%
Payback:

Se recupera no 
período anali-

sado

Recurso a captar para comple-
mentação do CAPEX (em R$):

0
NCG: 7,00%

Perpetuídade: 6,50%

Tabela 455 – Indicadores de Pré-Viabilidade da Proposta FC 45A com WACC de 
6,5%

Com as premissas adotadas, constata-se que o empreendimento proposto remu-

nera o capital empregado (Capex) a uma taxa de 6,5%, com uma taxa interna 

de retorno de 8,58%, maior que o WACC, gerando assim um Valor Presente 

Líquido positivo. O empreendimento consegue retornar o investimento estimado 

no prazo de análise.  

Neste caso, não precisa haver redução no montante do Capex. O empreendedor, 

ao investir o montante de R$1,23 bi, é remunerado à taxa de 6,5%.  Mas, caso 

haja variação no Capex, a tabela seguinte mostra o montante de recursos não 

onerosos a serem captados simulando variações no Capex original (de -40% a 

+40%).

Variação % 

do CAPEX 

estimado

CAPEX total com as 

variações propostas

Alocação do empre-

endedor

Recurso público a 

ser captado

% de par-

ticipação 

recursos 

públicos

-10% R$ 1.107.929.185,21 R$ 1.231.032.428,01 -R$ 123.103.242,80 -11,11%

-20% R$ 984.825.942,41 R$ 1.231.032.428,01 -R$ 246.206.485,60 -25,00%

-30% R$ 861.722.699,61 R$ 1.231.032.428,01 -R$ 369.309.728,40 -42,86%

-40% R$ 738.619.456,81 R$ 1.231.032.428,01 -R$ 492.412.971,20 -66,67%

+10% R$ 1.354.135.670,81 R$ 1.231.032.428,01 R$ 123.103.242,80 9,09%

+20% R$ 1.477.238.913,61 R$ 1.231.032.428,01 R$ 246.206.485,60 16,67%

+30% R$ 1.600.342.156,41 R$ 1.231.032.428,01 R$ 369.309.728,40 23,08%

+40% R$ 1.723.445.399,21 R$ 1.231.032.428,01 R$ 492.412.971,20 28,57%

Estimado R$ 1.231.032.428,01 R$ 1.231.032.428,01 R$ 0,00 0,00%

Obs: A última coluna representa o percentual a ser captado em relação ao volume total 
do Capex.

Tabela 456 – Simulação de variações no Capex original e respectivos 
montantes de recursos não onerosos a captar para viabilizar a Proposta FC 45A 

com WACC de 6,5%
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Considerando a taxa de desconto (WACC) de 10,85% sugerida pela Resolução 

no. 5925/2021 da ANTT, os resultados da pré-viabilidade são os apresentados 

na Tabela 457.

Proposta Ext. 

(km)

Con-

dição 

atual

TMA (ou 

WACC)

Prazo 

da ope-

raçãoCódigo Trecho

FC45A UNAÍ - LUZIÂNIA (GO) 111,3
Green-
field

10,85% 30 anos

CAPEX total 
(R$):

1.231.032.428
Valor presente 
líquido - VPL 

(R$):
-293.523.533OPEX total 

descontado 
(R$):

-708.920.088

Receita total 
descontada 

(R$):
2.248.702.198 Tarifário:

FCA 
(2021)

Taxa interna 
de retorno - 

TIR:
7,92%

Necessidade de contribuição 
ao CAPEX para VPL = 0

35,71%
Payback:

Não se recupera no 
período analisado

Recurso a captar para com-
plementação do CAPEX (em 

R$):
439.555.599

NCG: 7,00%

Perpetuídade: 10,85%

Tabela 457 – Indicadores de Pré-Viabilidade da Proposta FC 45A com WACC de 
10,85%

Com essa taxa de 10,85%, o empreendimento, para se viabilizar, precisará ter 

seu Capex originalmente estimado reduzido em 35,71% ou, então, captar recur-

sos não onerosos da ordem de R$ 440 milhões, que correspondem ao referido 

percentual de redução. A tabela a seguir mostra o percentual equivalente aos 

recursos não onerosos a serem captados, considerando a variação do Capex en-

tre  -40% e +40% em relação ao valor original.

Variação 

% do 

CAPEX 

estimado

CAPEX total com as 

variações propostas

Alocação do em-

preendedor

Recurso público a 

ser captado

% de par-

ticipação 

recursos 

públicos

-10% R$ 1.107.929.185,21 R$ 791.476.829,31 R$ 316.452.355,90 28,56%

-20% R$ 984.825.942,41 R$ 791.476.829,31 R$ 193.349.113,10 19,63%

-30% R$ 861.722.699,61 R$ 791.476.829,31 R$ 70.245.870,30 8,15%

-40% R$ 738.619.456,81 R$ 791.476.829,31 -R$ 52.857.372,50 -7,16%

+10% R$ 1.354.135.670,81 R$ 791.476.829,31 R$ 562.658.841,50 41,55%

+20% R$ 1.477.238.913,61 R$ 791.476.829,31 R$ 685.762.084,30 46,42%

+30% R$ 1.600.342.156,41 R$ 791.476.829,31 R$ 808.865.327,10 50,54%

+40% R$ 1.723.445.399,21 R$ 791.476.829,31 R$ 931.968.569,91 54,08%

Estimado R$ 1.231.032.428,01 R$ 791.476.829,31 R$ 439.555.598,70 35,71%

Tabela 458 – Simulação de variações no Capex original e respectivos 
montantes de recursos não onerosos a captar para viabilizar a Proposta FC 45A 

com WACC de 10,85%

Concluindo, considerando as premissas adotadas com o WACC de 6,5%, o projeto 

é viável, gerando um VPL positivo. Mas o mesmo não acontece com o WACC de 

10,85%. Neste caso, faz-se necessário encontrar formas alternativas para viabi-

lizar o empreendimento objeto da Proposta FC45A. Portanto, com os resultados 

encontrados, com a taxa de 10,85%, o fluxo de caixa descontado não é suficien-

te para repor o Capex investido, a não ser que se consiga a redução do Capex ou 

que se obtenham recursos não onerosos nos percentuais indicados.
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5.4.7.10 Proposta FC 45B: Anápolis (GO) – Luziânia (GO) –
Unaí – Pirapora – Prudente de Morais 

A tabela seguinte contém os principais resultados do estudo de pré-viabilidade 

da Proposta FC 45B a uma taxa WACC de 6,5%.

Proposta Ext. 
(km)

Con-
dição 
atual

TMA 
(ou 

WACC)

Prazo da 
opera-

çãoCódigo Trecho

FC45B
ANÁPOLIS (GO) - UNAÍ - PIRAPORA - 
PRUDENTE DE MORAIS / SETE LAGOAS

876,8
Green-
field

6,50% 30 anos

CAPEX total 
(R$):

11.036.033.806
Valor presen-
te líquido - 
VPL (R$):

5.338.530.342OPEX total 
descontado 

(R$):
-15.304.645.499

Receita total 
descontada 

(R$):
48.508.619.348 Tarifário:

MRS 
(2020)

Taxa interna 
de retorno - 

TIR:
10,25%

Necessidade de contribuição 
ao CAPEX para VPL = 0

0,00%
Payback:

Se recupera no 
período analisado

Recurso a captar para comple-
mentação do CAPEX (em R$):

0
NCG: 7,00%

Perpetuída-
de:

6,50%

Tabela 459 – Indicadores de Pré-Viabilidade da Proposta FC 45B com WACC de 
6,5%

Com as premissas adotadas, constata-se que o empreendimento proposto remu-

nera o capital empregado (Capex) a uma taxa de 6,5%, gerando uma taxa inter-

na de retorno de 10,25%, maior que o WACC, portanto, com um Valor Presente 

Líquido positivo. O empreendimento consegue retornar o investimento estimado 

no prazo de análise.  

Neste caso, não precisa haver redução no montante do Capex. Portanto, o em-

preendedor, ao investir o montante de R$11 bi, é remunerado à taxa de 6,5%.  

Mas, caso haja variação no Capex, a tabela seguinte mostra o montante de 

recursos não onerosos a serem captados simulando variações no Capex original 

(de -40% a +40%).

Variação 

% do 

CAPEX 

estimado

CAPEX total com as 

variações propostas

Alocação do empre-

endedor

Recurso público a 

ser captado

% de par-

ticipação 

recursos 

públicos

-10% R$ 9.932.430.425,29 R$ 11.036.033.805,87 -R$ 1.103.603.380,59 -11,11%

-20% R$ 8.828.827.044,70 R$ 11.036.033.805,87 -R$ 2.207.206.761,17 -25,00%

-30% R$ 7.725.223.664,11 R$ 11.036.033.805,87 -R$ 3.310.810.141,76 -42,86%

-40% R$ 6.621.620.283,52 R$ 11.036.033.805,87 -R$ 4.414.413.522,35 -66,67%

+10% R$ 12.139.637.186,46 R$ 11.036.033.805,87 R$ 1.103.603.380,59 9,09%

+20% R$ 13.243.240.567,05 R$ 11.036.033.805,87 R$ 2.207.206.761,17 16,67%

+30% R$ 14.346.843.947,63 R$ 11.036.033.805,87 R$ 3.310.810.141,76 23,08%

+40% R$ 15.450.447.328,22 R$ 11.036.033.805,87 R$ 4.414.413.522,35 28,57%

Estimado R$ 11.036.033.805,87 R$ 11.036.033.805,87 R$ 0,00 0,00%

Obs: A última coluna representa o percentual a ser captado em relação ao volume total 
do Capex.

Tabela 460 – Simulação de variações no Capex original e respectivos 
montantes de recursos não onerosos a captar para viabilizar a Proposta FC 45B 

com WACC de 6,5%



682  PEF – Plano Estratégico Ferroviário de Minas Gerais

Considerando a taxa de desconto (WACC) de 10,85% sugerida pela Resolução 

no. 5925/2021 da ANTT, os resultados da pré-viabilidade são os apresentados 

na Tabela 461.

Proposta Ext. 

(km)

Con-

dição 

atual

TMA (ou 

WACC)

Prazo 

da ope-

raçãoCódigo Trecho

FC45B
ANÁPOLIS (GO) - UNAÍ - PIRAPORA - 
PRUDENTE DE MORAIS / SETE LAGOAS

876,8
Green-
field

10,85% 30 anos

CAPEX total 
(R$):

11.036.033.806
Valor presen-
te líquido - 
VPL (R$):

-755.050.677OPEX total 
descontado 

(R$):
-9.959.925.301

Receita total 
descontada 

(R$):
31.300.865.056 Tarifário:

MRS 
(2020)

Taxa interna 
de retorno - 

TIR:
9,87%

Necessidade de contribuição 
ao CAPEX para VPL = 0

9,91%
Payback:

Não se recupera 
no período ana-

lisado

Recurso a captar para comple-
mentação do CAPEX (em R$):

1.094.186.019
NCG: 7,00%

Perpetuída-
de:

10,85%

Tabela 461 – Indicadores de Pré-Viabilidade da Proposta FC 45B com WACC de 
10,85%

Com essa taxa de 10,85%, o empreendimento, para se viabilizar, precisará ter 

seu Capex originalmente estimado reduzido em 9,91% ou, então, captar recur-

sos não onerosos da ordem de R$ 1,1 bilhão, que correspondem ao referido 

percentual de redução. A tabela a seguir mostra o percentual equivalente aos 

recursos não onerosos a serem captados, considerando a variação do Capex en-

tre  -40% e +40% em relação ao valor original.

Variação 

% do 

CAPEX 

estimado

CAPEX total com as 

variações propostas

Alocação do em-

preendedor

Recurso público a ser 

captado

% de par-

ticipação 

recursos 

públicos

-10% R$ 9.932.430.425,29 R$ 9.941.847.787,22 -R$ 9.417.361,93 -0,09%

-20% R$ 8.828.827.044,70 R$ 9.941.847.787,22 -R$ 1.113.020.742,52 -12,61%

-30% R$ 7.725.223.664,11 R$ 9.941.847.787,22 -R$ 2.216.624.123,11 -28,69%

-40% R$ 6.621.620.283,52 R$ 9.941.847.787,22 -R$ 3.320.227.503,69 -50,14%

+10% R$ 12.139.637.186,46 R$ 9.941.847.787,22 R$ 2.197.789.399,24 18,10%

+20% R$ 13.243.240.567,05 R$ 9.941.847.787,22 R$ 3.301.392.779,83 24,93%

+30% R$ 14.346.843.947,63 R$ 9.941.847.787,22 R$ 4.404.996.160,42 30,70%

+40% R$ 15.450.447.328,22 R$ 9.941.847.787,22 R$ 5.508.599.541,00 35,65%

Estimado R$ 11.036.033.805,87 R$ 9.941.847.787,22 R$ 1.094.186.018,65 9,91%

Tabela 462 – Simulação de variações no Capex original e respectivos 
montantes de recursos não onerosos a captar para viabilizar a Proposta FC 45B 

com WACC de 10,85%

Concluindo, considerando as premissas adotadas com o WACC de 6,5%, o projeto 

é viável, gerando um VPL positivo. Mas o mesmo não acontece com o WACC de 

10,85%. Neste caso, faz-se necessário encontrar formas alternativas para viabi-

lizar o empreendimento objeto da Proposta FC 45B. Portanto, com os resultados 

encontrados, com a taxa de 10,85%, o fluxo de caixa descontado não é suficien-

te para repor o Capex investido, a não ser que se consiga a redução do Capex ou 

que se obtenham recursos não onerosos nos percentuais indicados. 
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5.4.7.11 Proposta FC 45C: Luziânia (GO) – Unaí – Pirapora –
Prudente de Morais 

A tabela seguinte contém os principais resultados do estudo de pré-viabilidade 

da Proposta FC 45C a uma taxa WACC de 6,5%.

Proposta Ext. 
(km)

Con-
dição 
atual

TMA 
(ou 

WACC)

Prazo da 
opera-

çãoCódigo Trecho

FC45C
LUZIÂNIA (GO) - PRUDENTE DE MORAES -  

CENÁRIO 2
729,3

Green-
field

6,50% 30 anos

CAPEX total 
(R$):

7.523.585.679
Valor presen-
te líquido - 
VPL (R$):

-435.181.811OPEX total 
descontado 

(R$):
-15.145.391.282

Receita total 
descontada 

(R$):
18.706.951.737

Tarifá-
rio:

MRS 
(2020)

Taxa interna 
de retorno - 

TIR:
6,03%

Necessidade de contribuição 
ao CAPEX para VPL = 0

7,28%
Payback:

Não se recupera 
no período ana-

lisado

Recurso a captar para comple-
mentação do CAPEX (em R$):

547.951.917
NCG: 7,00%

Perpetuída-
de:

6,50%

Tabela 463 – Indicadores de Pré-Viabilidade da Proposta FC 45C com WACC de 
6,5%

Com as premissas adotadas, constata-se que o empreendimento proposto não 

remunera o capital empregado (Capex) a uma taxa de 6,5%, gerando uma taxa 

interna de retorno de 6,03%, próxima, mas inferior à WACC, e um Valor Presente 

Líquido negativo. Ou seja, o empreendimento não consegue retornar o investi-

mento estimado no prazo de análise.  

Porém, caso se consiga uma redução de 7,28% no montante do Capex ou, caso 

não seja possível tal redução, um aporte de capital não oneroso da ordem de 

R$ 547 milhões, o empreendimento proposto se torna viável. A tabela seguinte 

mostra o montante de recursos não onerosos a serem captados simulando va-

riações no Capex original (de -40% a +40%). 

A alocação do empreendedor no montante de R$ 6,97 bilhões garante a ele o 

retorno de 6,5%.

Variação 

% do 

CAPEX 

estimado

CAPEX total com as 

variações propostas

Alocação do em-

preendedor

Recurso público a ser 

captado

% de par-

ticipação 

recursos 

públicos

-10% R$ 6.771.227.111,02 R$ 6.975.633.762,14 -R$ 204.406.651,13 -3,02%

-20% R$ 6.018.868.543,12 R$ 6.975.633.762,14 -R$ 956.765.219,02 -15,90%

-30% R$ 5.266.509.975,23 R$ 6.975.633.762,14 -R$ 1.709.123.786,91 -32,45%

-40% R$ 4.514.151.407,34 R$ 6.975.633.762,14 -R$ 2.461.482.354,80 -54,53%

+10% R$ 8.275.944.246,80 R$ 6.975.633.762,14 R$ 1.300.310.484,66 15,71%

+20% R$ 9.028.302.814,69 R$ 6.975.633.762,14 R$ 2.052.669.052,55 22,74%

+30% R$ 9.780.661.382,58 R$ 6.975.633.762,14 R$ 2.805.027.620,44 28,68%

+40% R$ 10.533.019.950,47 R$ 6.975.633.762,14 R$ 3.557.386.188,33 33,77%

Estimado R$ 7.523.585.678,91 R$ 6.975.633.762,14 R$ 547.951.916,77 7,28%

Obs: A última coluna representa o percentual a ser captado em relação ao volume total 
do Capex.

Tabela 464 – Simulação de variações no Capex original e respectivos 
montantes de recursos não onerosos a captar para viabilizar a Proposta FC 45C 

com WACC de 6,5%
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Considerando a taxa de desconto (WACC) de 10,85% sugerida pela Resolução 

no. 5925/2021 da ANTT, os resultados da pré-viabilidade são os apresentados 

na Tabela 465.

Proposta Ext. 

(km)

Con-

dição 

atual

TMA (ou 

WACC)

Prazo 

da ope-

raçãoCódigo Trecho

FC45C
Luziânia (GO) - Prudente de Moraes - 

Cenário 2
729,3

Green-
field

10,85% 30 anos

CAPEX total 
(R$):

7.523.585.679
Valor presen-
te líquido - 
VPL (R$):

-2.761.216.818OPEX total 
descontado 

(R$):
-3.762.564.126

Receita total 
descontada 

(R$):
11.840.898.492 Tarifário:

MRS 
(2020)

Taxa interna 
de retorno - 

TIR:
5,43%

Necessidade de contribuição 
ao CAPEX para VPL = 0

51,08%
Payback:

Não se recupera 
no período analisa-

do

Recurso a captar para comple-
mentação do CAPEX (em R$):

3.843.240.896
NCG: 7,00%

Perpetuída-
de:

10,85%

Tabela 465 – Indicadores de Pré-Viabilidade da Proposta FC 45C com WACC de 
10,85%

Com essa taxa de 10,85%, o empreendimento, para se viabilizar, precisará ter 

seu Capex originalmente estimado reduzido em 51,08% ou, então, captar recur-

sos não onerosos da ordem de R$ 3,84 bilhões, que correspondem ao referido 

percentual de redução. A tabela a seguir mostra o percentual equivalente aos 

recursos não onerosos a serem captados, considerando a variação do Capex en-

tre  -40% e +40% em relação ao valor original.

Variação 

% do 

CAPEX 

estimado

CAPEX total com as 

variações propostas

Alocação do empre-

endedor

Recurso público a 

ser captado

% de par-

ticipação 

recursos 

públicos

-10% R$ 6.771.227.111,02 R$ 3.680.344.783,33 R$ 3.090.882.327,68 45,65%

-20% R$ 6.018.868.543,12 R$ 3.680.344.783,33 R$ 2.338.523.759,79 38,85%

-30% R$ 5.266.509.975,23 R$ 3.680.344.783,33 R$ 1.586.165.191,90 30,12%

-40% R$ 4.514.151.407,34 R$ 3.680.344.783,33 R$ 833.806.624,01 18,47%

+10% R$ 8.275.944.246,80 R$ 3.680.344.783,33 R$ 4.595.599.463,46 55,53%

+20% R$ 9.028.302.814,69 R$ 3.680.344.783,33 R$ 5.347.958.031,35 59,24%

+30% R$ 9.780.661.382,58 R$ 3.680.344.783,33 R$ 6.100.316.599,24 62,37%

+40% R$ 10.533.019.950,47 R$ 3.680.344.783,33 R$ 6.852.675.167,14 65,06%

Estimado R$ 7.523.585.678,91 R$ 3.680.344.783,33 R$ 3.843.240.895,57 51,08%

Tabela 466 – Simulação de variações no Capex original e respectivos 
montantes de recursos não onerosos a captar para viabilizar a Proposta FC 45C 

com WACC de 10,85%

Concluindo, considerando as premissas adotadas e as taxas WACC alternativas 

de 6,5% e 10,85%, faz-se necessário encontrar outros meios para viabilizar o 

empreendimento objeto da Proposta FC 45C. Com ambas as taxas WACC, o em-

preendimento apresenta Valor Presente Líquido (VPL) menor que zero e Taxa 

Interna de Retorno (TIR) menor que a taxa de desconto. Portanto, os resultados 

encontrados revelam que o fluxo de caixa descontado não é suficiente para re-

por o Capex investido, a não ser que se consiga a redução do Capex ou que se 

obtenham recursos não onerosos nos percentuais indicados. 
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5.4.7.12 Proposta FC 46A: Janaúba – Porteirinha – Grão 
Mogol

A tabela seguinte contém os principais resultados do estudo de pré-viabilidade 

da Proposta FC 46A a uma taxa WACC de 6,5%.

Proposta Ext. 
(km)

Con-
dição 
atual

TMA 
(ou 

WACC)

Prazo da 
opera-

çãoCódigo Trecho

FC46A JANAÚBA - PORTEIRINHA - GRÃO MOGOL 128,4
Green-
field

6,50% 30 anos

CAPEX total 
(R$):

1.572.675.037
Valor presente 
líquido - VPL 

(R$):
560.447.186OPEX total 

descontado 
(R$):

-2.038.692.844

Receita total 
descontada 

(R$):
6.479.923.447 Tarifário:

MRS 
(2020)

Taxa interna 
de retorno - 

TIR:
9,13%

Necessidade de contribuição 
ao CAPEX para VPL = 0

0,00%
Payback:

Se recupera no 
período analisado

Recurso a captar para com-
plementação do CAPEX (em 

R$):
0

NCG: 7,00%

Perpetuídade: 6,50%

Tabela 467 – Indicadores de Pré-Viabilidade da Proposta FC 46A com WACC de 
6,5%

Com as premissas adotadas, constata-se que o empreendimento proposto remu-

nera o capital empregado (Capex) a uma taxa de 6,5%, com uma taxa interna 

de retorno de 9,13%, maior que o WACC, gerando, assim, um Valor Presente 

Líquido positivo. Portanto, o empreendimento consegue retornar o investimento 

estimado no prazo de análise.  

Neste caso, não precisa haver redução no montante do Capex. O empreendedor, 

ao investir o montante de R$1,5 bi, é remunerado à taxa de 6,5%.  Mas, caso 

haja variação no Capex, a tabela seguinte mostra o montante de recursos não 

onerosos a serem captados simulando variações no Capex original (de -40% a 

+40%).

Variação % 

do CAPEX 

estimado

CAPEX total com as 

variações propostas

Alocação do em-

preendedor

Recurso público a 

ser captado

% de 

participação 

recursos 

públicos

-10% R$ 1.415.407.533,04 R$ 1.572.675.036,71 -R$ 157.267.503,67 -11,11%

-20% R$ 1.258.140.029,37 R$ 1.572.675.036,71 -R$ 314.535.007,34 -25,00%

-30% R$ 1.100.872.525,70 R$ 1.572.675.036,71 -R$ 471.802.511,01 -42,86%

-40% R$ 943.605.022,03 R$ 1.572.675.036,71 -R$ 629.070.014,68 -66,67%

+10% R$ 1.729.942.540,38 R$ 1.572.675.036,71 R$ 157.267.503,67 9,09%

+20% R$ 1.887.210.044,05 R$ 1.572.675.036,71 R$ 314.535.007,34 16,67%

+30% R$ 2.044.477.547,72 R$ 1.572.675.036,71 R$ 471.802.511,01 23,08%

+40% R$ 2.201.745.051,39 R$ 1.572.675.036,71 R$ 629.070.014,68 28,57%

Estimado R$ 1.572.675.036,71 R$ 1.572.675.036,71 R$ 0,00 0,00%

Obs: A última coluna representa o percentual a ser captado em relação ao volume total 
do Capex.

Tabela 468 – Simulação de variações no Capex original e respectivos 
montantes de recursos não onerosos a captar para viabilizar a Proposta FC 46A 

com WACC de 6,5%
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Considerando a taxa de desconto (WACC) de 10,85% sugerida pela Resolução 

no. 5925/2021 da ANTT, os resultados da pré-viabilidade são os apresentados 

na Tabela 469.

Proposta Ext. 

(km)

Con-

dição 

atual

TMA 

(ou 

WACC)

Prazo 

da ope-

raçãoCódigo Trecho

FC46A JANAÚBA - PORTEIRINHA - GRÃO MOGOL 128,4
Green-
field

10,85% 30 anos

CAPEX total 
(R$):

1.572.675.037
Valor presente 
líquido - VPL 

(R$):
-245.682.460OPEX total 

descontado 
(R$):

-1.271.130.906

Receita total 
descontada 

(R$):
4.011.753.178 Tarifário:

FCA 
(2021)

Taxa interna 
de retorno - 

TIR:
8,76%

Necessidade de contribuição 
ao CAPEX para VPL = 0

21,43%
Payback:

Não se recupera 
no período ana-

lisado

Recurso a captar para com-
plementação do CAPEX (em 

R$):
337.044.825

NCG: 7,00%

Perpetuídade: 10,85%

Tabela 469 – Indicadores de Pré-Viabilidade da Proposta FC 46A com WACC de 
10,85%

Com essa taxa WACC de 10,85%, o empreendimento, para se viabilizar, precisará 

ter seu Capex originalmente estimado reduzido em 21,43% ou, então, captar 

recursos não onerosos da ordem de R$ 337 milhões, que correspondem ao re-

ferido percentual de redução. A tabela a seguir mostra o percentual equivalente 

aos recursos não onerosos a serem captados, considerando a variação do Capex 

entre  -40% e +40% em relação ao valor original.

Variação % 

do CAPEX 

estimado

CAPEX total com as 

variações propostas

Alocação do empre-

endedor

Recurso público a 

ser captado

% de par-

ticipação 

recursos 

públicos

-10% R$ 1.415.407.533,04 R$ 1.235.630.212,18 R$ 179.777.320,86 12,70%

-20% R$ 1.258.140.029,37 R$ 1.235.630.212,18 R$ 22.509.817,19 1,79%

-30% R$ 1.100.872.525,70 R$ 1.235.630.212,18 -R$ 134.757.686,48 -12,24%

-40% R$ 943.605.022,03 R$ 1.235.630.212,18 -R$ 292.025.190,15 -30,95%

+10% R$ 1.729.942.540,38 R$ 1.235.630.212,18 R$ 494.312.328,20 28,57%

+20% R$ 1.887.210.044,05 R$ 1.235.630.212,18 R$ 651.579.831,87 34,53%

+30% R$ 2.044.477.547,72 R$ 1.235.630.212,18 R$ 808.847.335,54 39,56%

+40% R$ 2.201.745.051,39 R$ 1.235.630.212,18 R$ 966.114.839,21 43,88%

Estimado R$ 1.572.675.036,71 R$ 1.235.630.212,18 R$ 337.044.824,53 21,43%

Tabela 470 – Simulação de variações no Capex original e respectivos 
montantes de recursos não onerosos a captar para viabilizar a Proposta FC 46A 

com WACC de 10,85%

Concluindo, considerando as premissas adotadas, com o WACC de 6,5% o projeto 

é viável, gerando um VPL positivo. Mas o mesmo não acontece com o WACC de 

10,85%. Neste caso, faz-se necessário encontrar meios alternativos para viabi-

lizar a Proposta FC 46A,  pois o fluxo de caixa descontado não é suficiente para 

repor o Capex investido, a não ser que se consiga a redução do Capex ou que se 

obtenham recursos não onerosos nos percentuais indicados. 
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5.4.7.13 Proposta FC 46B: Grão Mogol – Janaúba – 
Entroncamento com FIOL

A tabela seguinte contém os principais resultados do estudo de pré-viabilidade 

da Proposta FC 46B a uma taxa WACC de 6,5%.

Proposta Ext. 
(km)

Con-
dição 
atual

TMA 
(ou 

WACC)

Prazo 
da ope-
raçãoCódigo Trecho

FC46B GRÃO MOGOL / JANAÚBA / ENTR. FIOL
501,38 

km
Green-
field

6,50% 30 anos

CAPEX total 
(R$):

7.326.365.158
Valor presente 
líquido - VPL 

(R$):
7.745.180.537OPEX total 

descontado 
(R$):

-14.961.761.560

Receita total 
descontada 

(R$):
47.509.734.998 Tarifário:

MRS 
(2020)

Taxa interna 
de retorno - 

TIR:
13,83%

Necessidade de contribuição 
ao CAPEX para VPL = 0

0,00%
Payback:

Se recupera no 
período anali-

sado

Recurso a captar para comple-
mentação do CAPEX (em R$):

0
NCG: 7,00%

Perpetuídade: 6,50%

Tabela 471 – Indicadores de Pré-Viabilidade da Proposta FC 46B com WACC de 
6,5%

Com as premissas adotadas, constata-se que o empreendimento proposto remu-

nera o capital empregado (Capex) a uma taxa de 6,5%, gerando uma taxa inter-

na de retorno de 13,83%, maior que o WACC, tornando, assim, o Valor Presente 

Líquido positivo. O empreendimento consegue retornar o investimento estimado 

no prazo de análise.  

Neste caso, não precisa haver redução no montante do Capex. O empreendedor, 

ao investir o montante de R$ 7,33 bilhões, é remunerado à taxa de 6,5%.  Mas, 

caso haja variação no Capex, a tabela seguinte mostra o montante de recursos 

não onerosos a serem captados simulando variações no Capex original (de -40% 

a +40%).

Variação 

% do 

CAPEX 

estimado

CAPEX total com as 

variações propostas

Alocação do em-

preendedor

Recurso público a ser 

captado

% de par-

ticipação 

recursos 

públicos

-10% R$ 6.593.728.642,34 R$ 7.326.365.158,16 -R$ 732.636.515,82 -11,11%

-20% R$ 5.861.092.126,52 R$ 7.326.365.158,16 -R$ 1.465.273.031,63 -25,00%

-30% R$ 5.128.455.610,71 R$ 7.326.365.158,16 -R$ 2.197.909.547,45 -42,86%

-40% R$ 4.395.819.094,89 R$ 7.326.365.158,16 -R$ 2.930.546.063,26 -66,67%

+10% R$ 8.059.001.673,97 R$ 7.326.365.158,16 R$ 732.636.515,82 9,09%

+20% R$ 8.791.638.189,79 R$ 7.326.365.158,16 R$ 1.465.273.031,63 16,67%

+30% R$ 9.524.274.705,60 R$ 7.326.365.158,16 R$ 2.197.909.547,45 23,08%

+40% R$ 10.256.911.221,42 R$ 7.326.365.158,16 R$ 2.930.546.063,26 28,57%

Estimado R$ 7.326.365.158,16 R$ 7.326.365.158,16 R$ 0,00 0,00%

Obs: A última coluna representa o percentual a ser captado em relação ao volume total 
do Capex.

Tabela 472 – Simulação de variações no Capex original e respectivos 
montantes de recursos não onerosos a captar para viabilizar a Proposta FC 46B 

com WACC de 6,5%
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Considerando a taxa de desconto (WACC) de 10,85% sugerida pela Resolução 

no. 5925/2021 da ANTT, os resultados da pré-viabilidade são os apresentados 

na Tabela 473.

Proposta Ext. 

(km)

Con-

dição 

atual

TMA 

(ou 

WACC)

Prazo 

da ope-

raçãoCódigo Trecho

FC46B Grão Mogol - Janaúba - Entr. FIOL
501,38 

km
Green-
field

10,85% 30 anos

CAPEX total 
(R$):

7.326.365.158
Valor presente 
líquido - VPL 

(R$):
1.534.097.160OPEX total 

descontado 
(R$):

-9.475.482.520

Receita total 
descontada 

(R$):
29.856.987.569

Tarifá-
rio:

MRS 
(2020)

Taxa interna de 
retorno - TIR:

13,60%

Necessidade de contribuição 
ao CAPEX para VPL = 0

0,00%
Payback:

Se recupera no 
período analisado

Recurso a captar para comple-
mentação do CAPEX (em R$):

0
NCG: 7,00%

Perpetuídade: 10,85%

Tabela 473 – Indicadores de Pré-Viabilidade da Proposta FC 46B com WACC de 
10,85%

Com a taxa de 10,85%, o empreendimento também se viabiliza, dado que a TIR 

é de 13,6%. A tabela a seguir mostra o percentual equivalente aos recursos não 

onerosos a serem captados, considerando a variação do Capex entre  -40% e 

+40% em relação ao valor original.

Variação 

% do 

CAPEX 

estimado

CAPEX total com as 

variações propostas

Alocação do em-

preendedor

Recurso público a ser 

captado

% de par-

ticipação 

recursos 

públicos

-10% R$ 6.593.728.642,34 R$ 7.326.365.158,16 -R$ 732.636.515,82 -11,11%

-20% R$ 5.861.092.126,52 R$ 7.326.365.158,16 -R$ 1.465.273.031,63 -25,00%

-30% R$ 5.128.455.610,71 R$ 7.326.365.158,16 -R$ 2.197.909.547,45 -42,86%

-40% R$ 4.395.819.094,89 R$ 7.326.365.158,16 -R$ 2.930.546.063,26 -66,67%

+10% R$ 8.059.001.673,97 R$ 7.326.365.158,16 R$ 732.636.515,82 9,09%

+20% R$ 8.791.638.189,79 R$ 7.326.365.158,16 R$ 1.465.273.031,63 16,67%

+30% R$ 9.524.274.705,60 R$ 7.326.365.158,16 R$ 2.197.909.547,45 23,08%

+40% R$ 10.256.911.221,42 R$ 7.326.365.158,16 R$ 2.930.546.063,26 28,57%

Estimado R$ 7.326.365.158,16 R$ 7.326.365.158,16 R$ 0,00 0,00%

Tabela 474 – Simulação de variações no Capex original e respectivos 
montantes de recursos não onerosos a captar para viabilizar a Proposta FC 46B 

com WACC de 10,85%

Concluindo, considerando as premissas adotadas, tanto com o WACC de 6,5% 

como de 10,85%, o projeto é viável, gerando um VPL positivo. Portanto, para 

ambas as taxas, o fluxo de caixa descontado é suficiente para repor o Capex 

investido. 
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5.4.7.14 Proposta FC 47A: Capitão Eduardo – Pedreira do 
Rio das Velhas
A tabela seguinte contém os principais resultados do estudo de pré-viabilidade 

da Proposta FC 47A a uma taxa WACC de 6,5%.

Proposta Ext. 
(km)

Con-
dição 
atual

TMA 
(ou 

WACC)

Prazo da 
opera-

çãoCódigo Trecho

FC47A
CAPITÃO EDUARDO (MUNICIPIO DE SANTA 

LUZIA) - PEDREIRA DO RIO DAS VELHAS 
(MUNICÍPIO DE SABARÁ)

10
Green-
field

6,50% 30 anos

CAPEX total 
(R$):

72.553.535
Valor presente 
líquido - VPL 

(R$):
895.841.280OPEX total 

descontado 
(R$):

-1.063.852.376

Receita total 
descontada 

(R$):
3.381.430.712 Tarifário:

FCA 
(2021)

Taxa interna 
de retorno - 

TIR:
41,48%

Necessidade de contribuição 
ao CAPEX para VPL = 0

0,00%
Payback:

Se recupera no 
período analisado

Recurso a captar para comple-
mentação do CAPEX (em R$):

0
NCG: 7,00%

Perpetuídade: 6,50%

Tabela 475 – Indicadores de Pré-Viabilidade da Proposta FC 47A com WACC de 
6,5%

Com as premissas adotadas, constata-se que o empreendimento proposto re-

munera o capital empregado (Capex) a uma taxa de 6,5%, gerando uma taxa 

interna de retorno de 41,48%, bem maior que o WACC, tornando, assim, o Valor 

Presente Líquido positivo. O empreendimento consegue retornar o investimento 

estimado no prazo de análise.  

Neste caso, não precisa haver redução no montante do Capex. O empreendedor, 

ao investir o montante de R$ 72 milhões, é remunerado à taxa de 6,5%.  Mas, 

caso haja variação no Capex, a tabela seguinte mostra o montante de recursos 

não onerosos a serem captados simulando variações no Capex original (de -40% 

a +40%).

Variação 

% do 

CAPEX 

estimado

CAPEX total com 

as variações 

propostas

Alocação do em-

preendedor

Recurso público a 

ser captado

% de par-

ticipação 

recursos 

públicos

-10% R$ 65.298.181,86 R$ 72.553.535,41 -R$ 7.255.353,54 -11,11%

-20% R$ 58.042.828,32 R$ 72.553.535,41 -R$ 14.510.707,08 -25,00%

-30% R$ 50.787.474,78 R$ 72.553.535,41 -R$ 21.766.060,62 -42,86%

-40% R$ 43.532.121,24 R$ 72.553.535,41 -R$ 29.021.414,16 -66,67%

+10% R$ 79.808.888,95 R$ 72.553.535,41 R$ 7.255.353,54 9,09%

+20% R$ 87.064.242,49 R$ 72.553.535,41 R$ 14.510.707,08 16,67%

+30% R$ 94.319.596,03 R$ 72.553.535,41 R$ 21.766.060,62 23,08%

+40% R$ 101.574.949,57 R$ 72.553.535,41 R$ 29.021.414,16 28,57%

Estimado R$ 72.553.535,41 R$ 72.553.535,41 R$ 0,00 0,00%

Obs: A última coluna representa o percentual a ser captado em relação ao volume total 
do Capex.

Tabela 476 – Simulação de variações no Capex original e respectivos 
montantes de recursos não onerosos a captar para viabilizar a Proposta FC 47A 

com WACC de 6,5%
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Considerando a taxa de desconto (WACC) de 10,85% sugerida pela Resolução 

no. 5925/2021 da ANTT, os resultados da pré-viabilidade são os apresentados 

na Tabela 477.

Proposta Ext. 

(km)

Con-

dição 

atual

TMA (ou 

WACC)

Prazo da 

operaçãoCódigo Trecho

FC47A
CAPITÃO EDUARDO (MUNICIPIO DE SANTA 

LUZIA) - PEDREIRA DO RIO DAS VELHAS 
(MUNICÍPIO DE SABARÁ)

10
Green-
field

10,85% 30 anos

CAPEX total 
(R$):

72.553.535
Valor presente 
líquido - VPL 

(R$):
380.693.589OPEX total 

descontado 
(R$):

-671.885.068

Receita total 
descontada 

(R$):
2.116.216.451

Tari-
fário:

FCA 
(2021)

Taxa interna 
de retorno - 

TIR:
41,48%

Necessidade de contribuição 
ao CAPEX para VPL = 0

0,00%
Payback:

Se recupera no 
período analisado

Recurso a captar para comple-
mentação do CAPEX (em R$):

0
NCG: 7,00%

Perpetuídade: 10,85%

Tabela 477 – Indicadores de Pré-Viabilidade da Proposta FC 47A com WACC de 
10,85%

Com a taxa de 10,85%, o empreendimento também se viabiliza, dado que a TIR 

é de 41,48%. A tabela a seguir mostra o percentual equivalente ao recurso não 

oneroso a ser captado, considerando a variação do Capex entre  -40% e +40%, 

em relação ao valor original.

Variação % 

do CAPEX 

estimado

CAPEX total com 

as variações 

propostas

Alocação do em-

preendedor

Recurso público a 

ser captado

% de partici-

pação recur-

sos públicos

-10% R$ 65.298.181,86 R$ 72.553.535,41 -R$ 7.255.353,54 -11,11%

-20% R$ 58.042.828,32 R$ 72.553.535,41 -R$ 14.510.707,08 -25,00%

-30% R$ 50.787.474,78 R$ 72.553.535,41 -R$ 21.766.060,62 -42,86%

-40% R$ 43.532.121,24 R$ 72.553.535,41 -R$ 29.021.414,16 -66,67%

+10% R$ 79.808.888,95 R$ 72.553.535,41 R$ 7.255.353,54 9,09%

+20% R$ 87.064.242,49 R$ 72.553.535,41 R$ 14.510.707,08 16,67%

+30% R$ 94.319.596,03 R$ 72.553.535,41 R$ 21.766.060,62 23,08%

+40% R$ 101.574.949,57 R$ 72.553.535,41 R$ 29.021.414,16 28,57%

Estimado R$ 72.553.535,41 R$ 72.553.535,41 R$ 0,00 0,00%

Tabela 478 – Simulação de variações no Capex original e respectivos 
montantes de recursos não onerosos a captar para viabilizar a Proposta FC 47A 

com WACC de 10,85%

Concluindo, considerando as premissas adotadas, tanto com o WACC de 6,5% 

como de 10,85%, o projeto é viável, gerando VPL positivo. Portanto, para ambas 

as taxas, o fluxo de caixa descontado é suficiente para repor o Capex investido. 
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5.4.7.15 Proposta FC 48A: Extensão da Ferrovia do Aço 1

A tabela seguinte contém os principais resultados do estudo de pré-viabilidade 

da Proposta FC 48A a uma taxa WACC de 6,5%.

Proposta Ext. 
(km)

Con-
dição 
atual

TMA 
(ou 

WACC)

Prazo da 
operaçãoCódigo Trecho

FC48A EXTENSÃO DA FERROVIA DO AÇO -1 35,8
Green-
field

6,50% 30 anos

CAPEX total 
(R$):

3.893.368.803
Valor presen-
te líquido - 
VPL (R$):

-2.820.889.712OPEX total 
descontado 

(R$):
-188.727.129

Receita total 
descontada 

(R$):
603.253.669 Tarifário:

MRS 
(2020)

Taxa interna 
de retorno - 

TIR:
-4,62%

Necessidade de contribuição 
ao CAPEX para VPL = 0

88,00%
Payback:

Não se recupera 
no período analisa-

do

Recurso a captar para comple-
mentação do CAPEX (em R$):

3.424.675.056
NCG: 7,00%

Perpetuída-
de:

6,50%

Tabela 479 – Indicadores de Pré-Viabilidade da Proposta FC 48A com WACC de 
6,5%

Com as premissas adotadas, constata-se que o empreendimento proposto não 

remunera o capital empregado (Capex) a uma taxa de 6,5%, pois a taxa interna 

de retorno é de -4,65% e o Valor Presente Líquido é negativo. Ou seja, o empre-

endimento não consegue retornar o investimento estimado no prazo de análise.  

Caso se consiga uma redução de 88,00% no montante do Capex ou, caso não 

seja possível tal redução, um aporte de capital não oneroso da ordem de R$ 3,42 

bilhões, o empreendimento proposto se torna viável. A tabela seguinte mostra 

o montante de recursos não onerosos a serem captados simulando variações no 

Capex original (de -40% a +40%). 

A alocação do empreendedor no montante de R$469 milhões garante a ele o 

retorno de 6,5%.

Variação % 

do CAPEX 

estimado

CAPEX total com 

as variações pro-

postas

Alocação do em-

preendedor

Recurso público a 

ser captado

% de 

participação 

recursos 

públicos

-10% R$ 3.504.031.923,00 R$ 468.693.747,00 R$ 3.035.338.176,00 86,62%

-20% R$ 3.114.695.042,00 R$ 468.693.747,00 R$ 2.646.001.295,00 84,94%

-30% R$ 2.725.358.162,00 R$ 468.693.747,00 R$ 2.256.664.415,00 82,79%

-40% R$ 2.336.021.282,00 R$ 468.693.747,00 R$ 1.867.327.535,00 79,93%

+10% R$ 4.282.705.683,00 R$ 468.693.747,00 R$ 3.814.011.936,00 89,05%

+20% R$ 4.672.042.564,00 R$ 468.693.747,00 R$ 4.203.348.817,00 89,96%

+30% R$ 5.061.379.444,00 R$ 468.693.747,00 R$ 4.592.685.697,00 90,74%

+40% R$ 5.450.716.324,00 R$ 468.693.747,00 R$ 4.982.022.577,00 91,40%

Estimado R$ 3.893.368.803,00 R$ 468.693.747,00 R$ 3.424.675.056,00 87,96%

Obs: A última coluna representa o percentual a ser captado em relação ao volume total 
do Capex.

Tabela 480 – Simulação de variações no Capex original e respectivos 
montantes de recursos não onerosos a captar para viabilizar a Proposta FC 48A 

com WACC de 6,5%
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Considerando a taxa de desconto (WACC) de 10,85% sugerida pela Resolução 

no. 5925/2021 da ANTT, os resultados da pré-viabilidade são os apresentados 

na Tabela 481.

Proposta Ext. 

(km)

Con-

dição 

atual

TMA (ou 

WACC)

Prazo 

da ope-

raçãoCódigo Trecho

FC48A EXTENSÃO DA FERROVIA DO AÇO - 1 35,8
Green-
field

10,85% 30 anos

CAPEX total 
(R$):

3.893.368.803
Valor presente 
líquido - VPL 

(R$):
-2.716.801.229OPEX total 

descontado 
(R$):

-111.956.752

Receita total 
descontada 

(R$):
354.335.028 Tarifário:

MRS 
(2020)

Taxa interna 
de retorno - 

TIR:
-5,91%

Necessidade de contribuição 
ao CAPEX para VPL = 0

92,80%
Payback:

Não se recupera no 
período analisado

Recurso a captar para com-
plementação do CAPEX (em 

R$):
3.613.027.131

NCG: 7,00%

Perpetuídade: 10,85%

Tabela 481 – Indicadores de Pré-Viabilidade da Proposta FC 48A com WACC de 
10,85%

Com a taxa WACC de 10,85%, o empreendimento, para se viabilizar, precisará 

ter seu Capex originalmente estimado reduzido em 92,8% ou, então, captar 

recursos não onerosos da ordem de R$ 3,61 bilhões, que correspondem ao re-

ferido percentual de redução. A tabela a seguir mostra o percentual equivalente 

aos recursos não onerosos a serem captados, considerando a variação do Capex 

entre  -40% e +40% em relação ao valor original.

Variação 

% do 

CAPEX 

estimado

CAPEX total com as 

variações propostas

Alocação do em-

preendedor

Recurso público a 

ser captado

% de par-

ticipação 

recursos 

públicos

-10% R$ 3.504.031.923,00 R$ 280.341.672,00 R$ 3.223.690.257,00 92,00%

-20% R$ 3.114.695.042,00 R$ 280.341.672,00 R$ 2.834.353.370,00 91,00%

-30% R$ 2.725.358.162,00 R$ 280.341.672,00 R$ 2.445.046.490,00 89,71%

-40% R$ 2.336.021.282,00 R$ 280.341.672,00 R$ 2.055.679.610,00 88,00%

+10% R$ 4.282.705.683,00 R$ 280.341.672,00 R$ 4.002.364.011,00 93,45%

+20% R$ 4.672.042.564,00 R$ 280.341.672,00 R$ 4.391.700.892,00 94,00%

+30% R$ 5.061.379.444,00 R$ 280.341.672,00 R$ 4.781.037.792,00 94,46%

+40% R$ 5.450.716.324,00 R$ 280.341.672,00 R$ 5.170.374.652,00 94,86%

Estimado R$ 3.893.368.803,00 R$ 280.341.672,00 R$ 3.613.027.131,00 92,80%

Tabela 482 – Simulação de variações no Capex original e respectivos 
montantes de recursos não onerosos a captar para viabilizar a Proposta FC 48A 

com WACC de 10,85%

Concluindo, considerando as premissas adotadas e as taxas WACC alternativas 

de 6,5% e 10,85%, faz-se necessário encontrar outros meios para viabilizar o 

empreendimento objeto da Proposta FC 48A. Com estes dois valores de WACC, o 

empreendimento apresenta Valor Presente Líquido (VPL) menor que zero e Taxa 

Interna de Retorno (TIR) menor que a taxa de desconto. Portanto, os resultados 

encontrados revelam que o fluxo de caixa descontado não é suficiente para re-

por o Capex investido, a não ser que se consiga a redução do Capex ou que se 

obtenham recursos não onerosos nos percentuais indicados. 
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5.4.7.16 Proposta FC 48B: Extensão da Ferrovia do Aço 2

A tabela seguinte contém os principais resultados do estudo de pré-viabilidade 

da Proposta FC 48C a uma taxa WACC de 6,5%.

Proposta Ext. 
(km)

Con-
dição 
atual

TMA 
(ou 

WACC)

Prazo 
da ope-
raçãoCódigo Trecho

FC48B EXTENSÃO DA FERROVIA DO AÇO - 2 35,8
Green-
field

6,50% 30 anos

CAPEX total 
(R$):

5.068.320.675
Valor presente 
líquido - VPL 

(R$):
-2.051.776.501OPEX total 

descontado 
(R$):

-1.940.206.719

Receita total 
descontada 

(R$):
6.145.355.343 Tarifário:

MRS 
(2020)

Taxa interna 
de retorno - 

TIR:
2,06%

Necessidade de contribuição 
ao CAPEX para VPL = 0

49,90%
Payback:

Não se recupera 
no período ana-

lisado

Recurso a captar para com-
plementação do CAPEX (em 

R$):
2.530.291.772

NCG: 7,00%

Perpetuídade: 6,50%

Tabela 483 – Indicadores de Pré-Viabilidade da Proposta FC 48C com WACC de 
6,5%

Com as premissas adotadas, constata-se que o empreendimento proposto não 

remunera o capital empregado (Capex) a uma taxa de 6,5%, sendo a taxa inter-

na de retorno de 2,06% e o Valor Presente Líquido negativo. Ou seja, o empre-

endimento não consegue retornar o investimento estimado no prazo de análise.  

Caso se consiga uma redução de 49,90% no montante do Capex ou, caso não 

seja possível tal redução, um aporte de capital não oneroso da ordem de R$ 2,53 

bilhões, o empreendimento proposto se torna viável. A tabela seguinte mostra 

o montante de recursos não onerosos a serem captados simulando variações no 

Capex original (de -40% a +40%). 

A alocação do empreendedor no montante de R$ 2,54 bilhões garante a ele o 

retorno de 6,5%.

Variação 

% do 

CAPEX 

estimado

CAPEX total com as 

variações propostas

Alocação do empre-

endedor

Recurso público a 

ser captado

% de par-

ticipação 

recursos 

públicos

-10% R$ 4.561.488.607,61 R$ 2.538.028.903,00 R$ 2.023.459.705,00 44,36%

-20% R$ 4.054.656.540,10 R$ 2.538.028.903,00 R$ 1.516.627.637,00 37,40%

-30% R$ 3.547.824.472,59 R$ 2.538.028.903,00 R$ 1.009.795.570,00 28,46%

-40% R$ 3.040.992.405,08 R$ 2.538.028.903,00 R$ 502.963.502,00 16,54%

+10% R$ 5.575.152.742,64 R$ 2.538.028.903,00 R$ 3.037.123.840,00 54,48%

+20% R$ 6.081.984.810,15 R$ 2.538.028.903,00 R$ 3.543.955.907,00 58,27%

+30% R$ 6.588.816.877,67 R$ 2.538.028.903,00 R$ 4.050.787.975,00 61,48%

+40% R$ 7.095.648.945,18 R$ 2.538.028.903,00 R$ 4.557.620.042,00 64,23%

Estimado R$ 5.068.320.675,13 R$ 2.538.028.903,00 R$ 2.530.291.772,00 49,92%

Obs: A última coluna representa o percentual a ser captado em relação ao volume total 
do Capex.

Tabela 484 – Simulação de variações no Capex original e respectivos 
montantes de recursos não onerosos a captar para viabilizar a Proposta FC 48C 

com WACC de 6,5%
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Considerando a taxa de desconto (WACC) de 10,85% sugerida pela Resolução 

no. 5925/2021 da ANTT, os resultados da pré-viabilidade são os apresentados 

na Tabela 485.

Proposta Ext. 

(km)

Con-

dição 

atual

TMA (ou 

WACC)

Prazo 

da ope-

raçãoCódigo Trecho

FC48B EXTENSÃO DA FERROVIA DO AÇO - 2 35,8
Green-
field

10,85% 30 anos

CAPEX total 
(R$):

5.068.320.675
Valor presente 
líquido - VPL 

(R$):
-2.599.662.901OPEX total 

descontado 
(R$):

-1.271.713.947

Receita total 
descontada 

(R$):
3.994.504.667

Tarifá-
rio:

MRS 
(2020)

Taxa interna 
de retorno - 

TIR:
1,36%

Necessidade de contribuição 
ao CAPEX para VPL = 0

70,28%
Payback:

Não se recupera no 
período analisado

Recurso a captar para comple-
mentação do CAPEX (em R$):

3.561.994.191
NCG: 7,00%

Perpetuídade: 10,85%

Tabela 485 – Indicadores de Pré-Viabilidade da Proposta FC 48C com WACC de 
10,85%

Com a taxa WACC de 10,85%, o empreendimento, para se viabilizar, precisará 

ter seu Capex originalmente estimado reduzido em 70,28% ou, então, captar 

recursos não onerosos da ordem de R$ 3,56 bilhões, que correspondem ao re-

ferido percentual de redução. A tabela a seguir mostra o percentual equivalente 

aos recursos não onerosos a serem captados, considerando a variação do Capex 

entre  -40% e +40% em relação ao valor original.

Variação 

% do 

CAPEX 

estimado

CAPEX total com as 

variações propostas

Alocação do em-

preendedor

Recurso público a 

ser captado

% de par-

ticipação 

recursos 

públicos

-10% R$ 4.561.488.607,61 R$ 1.506.326.483,69 R$ 3.055.162.123,93 67%

-20% R$ 4.054.656.540,10 R$ 1.506.326.483,69 R$ 2.548.330.056,41 63%

-30% R$ 3.547.824.472,59 R$ 1.506.326.483,69 R$ 2.041.497.988,90 58%

-40% R$ 3.040.992.405,08 R$ 1.506.326.483,69 R$ 1.534.665.921,39 50%

+10% R$ 5.575.152.742,64 R$ 1.506.326.483,69 R$ 4.068.826.258,95 73%

+20% R$ 6.081.984.810,15 R$ 1.506.326.483,69 R$ 4.575.658.326,46 75%

+30% R$ 6.588.816.877,67 R$ 1.506.326.483,69 R$ 5.082.490.393,98 77%

+40% R$ 7.095.648.945,18 R$ 1.506.326.483,69 R$ 5.589.322.461,49 79%

Estimado R$ 5.068.320.675,13 R$ 1.506.326.483,69 R$ 3.561.994.191,44 70,28%

Tabela 486 – Simulação de variações no Capex original e respectivos 
montantes de recursos não onerosos a captar para viabilizar a Proposta FC 48C 

com WACC de 10,85%

Concluindo, considerando as premissas adotadas e as taxas WACC alternativas 

de 6,5% e 10,85%, faz-se necessário encontrar outros meios para viabilizar o 

empreendimento objeto da Proposta FC 48C. Com estes valores de WACC, o 

empreendimento apresenta Valor Presente Líquido (VPL) menor que zero e Taxa 

Interna de Retorno (TIR) menor que a taxa de desconto. Portanto, os resultados 

revelam que o fluxo de caixa descontado não é suficiente para repor o Capex 

investido, a não ser que se consiga a redução do Capex ou que se obtenham 

recursos não onerosos nos percentuais indicados. 
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5.4.7.17 Proposta FC 49: Passos – São Sebastião do 
Paraíso – Biagípolis (SP) (Entrº com FCA)

A tabela seguinte contém os principais resultados do estudo de pré-viabilidade 

da Proposta FC 49 a uma taxa WACC de 6,5%.

Proposta Ext. 
(km)

Con-
dição 
atual

TMA 
(ou 

WACC)

Prazo da 
operaçãoCódigo Trecho

FC49
PASSOS - SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO - 

BIAGÍPOLIS (SP) (Entro. c/ FCA)
124,9

Brown-
field

6,50% 30 anos

CAPEX total 
(R$):

1.016.540.415
Valor presente 
líquido - VPL 

(R$):
-623.204.399OPEX total 

descontado 
(R$):

-276.373.283

Receita total 
descontada 

(R$):
878.713.041 Tarifário:

FCA 
(2021)

Taxa interna 
de retorno - 

TIR:
0,58%

Necessidade de contribuição 
ao CAPEX para VPL = 0

69,80%
Payback:

Não se recupera 
no período ana-

lisado

Recurso a captar para com-
plementação do CAPEX (em 

R$):
709.495.713

NCG: 7,00%

Perpetuídade: 6,50%

Tabela 487 – Indicadores de Pré-Viabilidade da Proposta FC 49 com WACC  
de 6,5%

Com as premissas adotadas, constata-se que o empreendimento proposto não 

remunera o capital empregado (Capex) a uma taxa WACC de 6,5%, gerando uma 

taxa interna de retorno de 0,58% e um Valor Presente Líquido negativo. Ou seja, 

o empreendimento não consegue retornar o investimento estimado no prazo de 

análise.  

Caso se consiga uma redução de 69,80% no montante do Capex ou, caso não 

seja possível tal redução, um aporte de capital não oneroso da ordem de R$709,5 

milhões, o empreendimento proposto se torna viável. A tabela seguinte mostra 

o montante de recursos não onerosos a serem captados simulando variações no 

Capex original (de -40% a +40%). 

A alocação do empreendedor no montante de R$ 307 milhões garante a ele o 

retorno de 6,5%.

Variação % 

do CAPEX 

estimado

CAPEX total com 

as variações pro-

postas

Alocação do empre-

endedor

Recurso público a 

ser captado

% de par-

ticipação 

recursos 

públicos

-10% R$ 914.886.373,60 R$ 307.044.702,21 R$ 607.841.671,39 66,44%

-20% R$ 813.232.332,09 R$ 307.044.702,21 R$ 506.187.629,88 62,24%

-30% R$ 711.578.290,58 R$ 307.044.702,21 R$ 404.533.588,37 56,85%

-40% R$ 609.924.249,06 R$ 307.044.702,21 R$ 302.879.546,86 49,66%

+10% R$ 1.118.194.456,62 R$ 307.044.702,21 R$ 811.149.754,41 72,54%

+20% R$ 1.219.848.498,13 R$ 307.044.702,21 R$ 912.803.795,92 74,83%

+30% R$ 1.321.502.539,64 R$ 307.044.702,21 R$ 1.014.457.837,44 76,77%

+40% R$ 1.423.156.581,15 R$ 307.044.702,21 R$ 1.116.111.878,95 78,43%

Estimado R$ 1.016.540.415,11 R$ 307.044.702,21 R$ 709.495.712,90 69,80%

Obs: A última coluna representa o percentual a ser captado em relação ao volume total 
do Capex.

Tabela 488 – Simulação de variações no Capex original e respectivos 
montantes de recursos não onerosos a captar para viabilizar a Proposta FC 49 

com WACC de 6,5%
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Considerando a taxa de desconto (WACC) de 10,85% sugerida pela Resolução 

no. 5925/2021 da ANTT, os resultados da pré-viabilidade são os apresentados 

na Tabela 489.

Proposta Ext. 

(km)

Con-

dição 

atual

TMA 

(ou 

WACC)

Prazo da 

operaçãoCódigo Trecho

FC49
PASSOS - SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO - 

RIBEIRÃO PRETO (SP) (Entro. c/ FCA)
124,9

Brown-
field

10,85% 30 anos

CAPEX total 
(R$):

1.016.540.415
Valor presente 
líquido - VPL 

(R$):
-702.373.213OPEX total 

descontado 
(R$):

-173.963.709

Receita total 
descontada 

(R$):
548.069.919

Tarifá-
rio:

FCA 
(2021)

Taxa interna 
de retorno - 

TIR:
-0,21%

Necessidade de contribuição 
ao CAPEX para VPL = 0

84,63%
Payback:

Não se recupera no 
período analisado

Recurso a captar para com-
plementação do CAPEX (em 

R$):
860.285.736

NCG: 7,00%

Perpetuídade: 10,85%

Tabela 489 – Indicadores de Pré-Viabilidade da Proposta FC 49 com WACC de 
10,85%

Adotando a taxa WACC de 10,85%, o empreendimento, para se viabilizar, pre-

cisará ter seu Capex estimado reduzido em 84,63% ou, então, captar recursos 

não onerosos da ordem de R$ 860 milhões. Estes correspondem ao referido per-

centual de redução do Capex. A tabela a seguir mostra o percentual equivalente 

aos recursos não onerosos a serem captados, considerando a variação do Capex 

entre  -40% e +40% em relação ao valor original.

Variação 

% do 

CAPEX 

estimado

CAPEX total com 

as variações pro-

postas

Alocação do em-

preendedor

Recurso público a 

ser captado

% de par-

ticipação 

recursos 

públicos

-10% R$ 914.886.373,60 R$ 156.254.679,03 R$ 758.631.694,57 82,92%

-20% R$ 813.232.332,09 R$ 156.254.679,03 R$ 656.977.653,06 80,79%

-30% R$ 711.578.290,58 R$ 156.254.679,03 R$ 555.323.611,54 78,04%

-40% R$ 609.924.249,06 R$ 156.254.679,03 R$ 453.669.570,03 74,38%

+10% R$ 1.118.194.456,62 R$ 156.254.679,03 R$ 961.939.777,59 86,03%

+20% R$ 1.219.848.498,13 R$ 156.254.679,03 R$ 1.063.593.819,10 87,19%

+30% R$ 1.321.502.539,64 R$ 156.254.679,03 R$ 1.165.247.860,61 88,18%

+40% R$ 1.423.156.581,15 R$ 156.254.679,03 R$ 1.266.901.902,12 89,02%

Estimado R$ 1.016.540.415,11 R$ 156.254.679,03 R$ 860.285.736,08 84,63%

Tabela 490 – Simulação de variações no Capex original e respectivos 
montantes de recursos não onerosos a captar para viabilizar a Proposta FC 49 

com WACC de 10,85%

Concluindo, considerando as premissas adotadas e as taxas WACC alternativas de 

6,5% e 10,85%, faz-se necessário encontrar outros meios para viabilizar a Pro-

posta FC 49. Tanto com um quanto com outro valor do WACC, o empreendimento 

apresenta Valor Presente Líquido (VPL) negativo e Taxa Interna de Retorno (TIR) 

menor que a taxa de desconto.  Significa dizer que o fluxo de caixa descontado 

não é suficiente para repor o Capex investido, a não ser que haja redução do 

Capex ou que se obtenha recursos não onerosos nos percentuais indicados. 
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5.4.7.18 Proposta FC 101: Anápolis – Luziânia - Unaí – 
Corinto – Ipatinga – Porto do Açu (RJ)

A tabela seguinte contém os principais resultados do estudo de pré-viabilidade 

da Proposta FC 101 a uma taxa WACC de 6,5%.

Proposta Ext. 
(km)

Con-
dição 
atual

TMA 
(ou 

WACC)

Prazo 
da ope-
raçãoCódigo Trecho

FC101 ANÁPOLIS - UNAÍ -  PORTO DO AÇU (RJ) 1359,84
Brown-

field
6,50% 30 anos

CAPEX total 
(R$):

14.039.889.771
Valor presente 
líquido - VPL 

(R$):
340.554.205OPEX total 

descontado 
(R$):

-13.413.195.546

Receita to-
tal descon-
tada (R$):

42.474.344.378 Tarifário:
MRS 

(2020)
Taxa interna de 
retorno - TIR:

6,70%

Necessidade de contribuição 
ao CAPEX para VPL = 0

0,00%
Payback:

Se recupera no 
período analisado

Recurso a captar para 
complementação do CAPEX 

(em R$):
0

NCG: 7,00%

Perpetuídade: 6,50%

Tabela 491 – Indicadores de Pré-Viabilidade da Proposta FC 101 com WACC de 
6,5%

Com as premissas adotadas, constata-se que o empreendimento proposto é ca-

paz de remunerar o capital empregado (Capex) a uma taxa de 6,5%, pois a taxa 

interna de retorno de 6,79%, é maior que o WACC, gerando, assim, um Valor 

Presente Líquido positivo. O empreendimento consegue, portanto,  retornar o 

investimento estimado no prazo de análise.  

Neste caso, não precisa haver redução no montante do Capex. O empreendedor, 

ao investir o montante de R$14,04 bi, é remunerado à taxa de 6,5%.  Mas, caso 

haja variação no Capex, a tabela seguinte mostra o montante de recursos não 

onerosos a serem captados simulando variações no Capex original (de -40% a 

+40%).

Variação 

% do 

CAPEX 

estimado

CAPEX total com as 

variações propostas

Alocação do empre-

endedor

Recurso público a 

ser captado

% de par-

ticipação 

recursos 

públicos

-10% R$ 12.635.900.794,00 R$ 14.039.889.771,00 -R$ 1.403.988.977,00 -11,11%

-20% R$ 11.231.911.817,00 R$ 14.039.889.771,00 -R$ 2.807.977.954,00 -25,00%

-30% R$ 9.827.922.840,00 R$ 14.039.889.771,00 -R$ 4.211.966.931,00 -42,86%

-40% R$ 8423.933.863,00 R$ 14.039.889.771,00 -R$ 5.615.955.908,00 -66,67%

+10% R$ 15.443.878.748,00 R$ 14.039.889.771,00 R$ 1.403.988.977,006 9,09%

+20% R$ 16.847.867.785,00 R$ 14.039.889.771,00 R$ 2.807.977.954,00 16,67%

+30% R$ 18.251.856.702,00 R$ 14.039.889.771,00 R$ 4.211.966.931,00 23,08%

+40% R$ 19.655.845.679,00 R$ 14.039.889.771,00 R$ 5.615.955.908,00 28,57%

Estimado R$ 14.039.889.771,00 R$ 14.039.889.771,00 R$ 0,00 0,00%

Obs: A última coluna representa o percentual a ser captado em relação ao volume total 
do Capex.

Tabela 492 – Simulação de variações no Capex original e respectivos 
montantes de recursos não onerosos a captar para viabilizar a Proposta FC 101 

com WACC de 6,5%
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Considerando a taxa de desconto (WACC) de 10,85% sugerida pela Resolução 

no. 5925/2021 da ANTT, os resultados da pré-viabilidade são os apresentados 

na Tabela 493.

Proposta Ext. 

(km)

Con-

dição 

atual

TMA (ou 

WACC)

Prazo 

da ope-

raçãoCódigo Trecho

FC101 ANÁPOLIS - UNAÍ - PORTO DO AÇU (RJ) 1359,84
Brown-

field
10,85% 30 anos

CAPEX total 
(R$):

14.039.889.771
Valor presente 
líquido - VPL 

(R$):
-4.547.582.653OPEX total 

descontado 
(R$):

-8.809.676.647

Receita total 
descontada 

(R$):
27.668.502.364

Tarifá-
rio:

MRS 
(2020)

Taxa interna de 
retorno - TIR:

6,21%

Necessidade de contribuição 
ao CAPEX para VPL = 0

42,74%
Payback:

Não se recupera no 
período analisado

Recurso a captar para 
complementação do CAPEX 

(em R$):
6.000.266.887

NCG: 7,00%

Perpetuídade: 10,85%

Tabela 493 – Indicadores de Pré-Viabilidade da Proposta FC 101 com WACC de 
10,85%

Adotando a taxa WACC de 10,85%, o empreendimento, para se viabilizar, preci-

sará ter seu Capex estimado reduzido em 42,74%, ou, então, captar recursos não 

onerosos da ordem de R$ 6,00 bilhões, que correspondem ao referido percentual 

de redução. A tabela a seguir mostra o percentual equivalente aos recursos não 

onerosos a serem captados, considerando a variação do Capex entre  -40% e 

+40% em relação ao valor original.

Variação 

% do 

CAPEX 

estimado

CAPEX total com as 

variações propostas

Alocação do empre-

endedor

Recurso público a 

ser captado

% de par-

ticipação 

recursos 

públicos

-10% R$ 12.635.900.794,00 R$ 8.039.622.884,00 R$ 4.596.277.910,00 36,37%

-20% R$ 11.231.911.817,00 R$ 8.039.622.884,00 R$ 3.192.288.933,00 28,42%

-30% R$ 9.827.922.840,00 R$ 8.039.622.884,00 R$ 1.788.299.956,00 18,20%

-40% R$ 8.423.933.863,00 R$ 8.039.622.884,00 R$ 384.310.979,00 4,56%

+10% R$ 15.443.878.748,00 R$ 8.039.622.884,00 R$ 7.404.255.864,00 47,94%

+20% R$ 16.847.867.725,00 R$ 8.039.622.884,00 R$ 8.808.244.841,00 52,28%

+30% R$ 18.251.856.702,00 R$ 8.039.622.884,00 R$ 9.914.845.994,10 55,95%

+40% R$ 19.655.845.679,00 R$ 8.039.622.884,00 R$ 10.212.233.818,00 59,10%

Estimado R$ 14.039.889.771,00 R$ 8.039.622.884,00 R$ 6.000.266.887,00 42,74%

Tabela 494 – Simulação de variações no Capex original e respectivos 
montantes de recursos não onerosos a captar para viabilizar a Proposta FC 101 

com WACC de 10,85%

Concluindo, considerando as premissas adotadas e o WACC de 6,5%, o projeto é 

viável, gerando um VPL positivo. Mas, o mesmo não acontece com o WACC de 

10,85%. Neste caso, faz-se necessário encontrar meios alternativos para viabi-

lizar a Proposta FC 101, pois o fluxo de caixa descontado não é suficiente para 

repor o Capex investido, a não ser que se consiga a redução do mesmo ou que 

se obtenham recursos não onerosos nos percentuais indicados. 
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5.4.7.19 Proposta FC 102: Araçuaí – Teófilo Otoni – 
Nanuque - Teixeira de Freitas (BA) – Caravelas (BA)

A tabela seguinte contém os principais resultados do estudo de pré-viabilidade 

da Proposta FC 102 a uma taxa WACC de 6,5%.

Proposta Ext. 

(km)

Con-

dição 

atual

TMA (ou 

WACC)

Prazo 

da ope-

raçãoCódigo Trecho

FC102
ARAÇUAÍ - TEÓFILO OTONI - NANUQUE - T. 

DE FREITAS - CARAVELAS
411,2

Green-
field

6,50% 30 anos

CAPEX total 
(R$):

3.163.778.955
Valor presente 
líquido - VPL 

(R$):
-2.517.554.067OPEX total 

descontado 
(R$):

-295.043.946

Receita total 
descontada 

(R$):
936.495.053

Tarifá-
rio:

MRS 
(2020)

Taxa interna 
de retorno - 

TIR:
-3,86%

Necessidade de contribuição 
ao CAPEX para VPL = 0

89,67%
Payback:

Não se recupera no 
período analisado

Recurso a captar para com-
plementação do CAPEX (em 

R$):
2.836.915.066

NCG: 7,00%

Perpetuídade: 6,50%

Tabela 495 – Indicadores de Pré-Viabilidade da Proposta FC 102 com WACC  
de 6,5%

Com as premissas adotadas, constata-se que o empreendimento proposto não 

remunera o capital empregado (Capex) a uma taxa de 6,5%, pois a taxa interna 

de retorno é negativa, de -3,86%, e, consequentemente, também o Valor Pre-

sente Líquido é negativo. Uma TIR negativa significa que a soma dos fluxos futu-

ros é inferior ao investimento, ou seja,  não se consegue retornar o investimento 

estimado no prazo de análise.  

Caso se consiga uma redução de 89,67% no montante do Capex ou, caso não 

seja possível tal redução, um aporte de capital não oneroso da ordem de R$ 2,84 

bilhões, o empreendimento proposto se torna viável. A tabela seguinte mostra 

o montante de recursos não onerosos a serem captados simulando variações no 

Capex original (de -40% a +40%). 

A alocação do empreendedor no montante de R$ 326 milhões garante a ele o 

retorno de 6,5% sobre esse capital empregado.

Variação 

% do 

CAPEX 

estimado

CAPEX total com as 

variações propostas

Alocação do em-

preendedor

Recurso público a 

ser captado

% de 

participação 

recursos 

públicos

-10% R$ 2.847.401.059,19 R$ 326.863.888,60 R$ 2.520.537.170,59 88,52%

-20% R$ 2.531.023.163,73 R$ 326.863.888,60 R$ 2.204.159.275,12 87,09%

-30% R$ 2.214.645.268,26 R$ 326.863.888,60 R$ 1.887.781.379,66 85,24%

-40% R$ 1.898.267.372,80 R$ 326.863.888,60 R$ 1.571.403.484,19 82,78%

+10% R$ 3.480.156.850,13 R$ 326.863.888,60 R$ 3.153.292.961,52 90,61%

+20% R$ 3.796.534.745,59 R$ 326.863.888,60 R$ 3.469.670.856,99 91,39%

+30% R$ 4.112.912.641,06 R$ 326.863.888,60 R$ 3.786.048.752,45 92,05%

+40% R$ 4.429.290.536,52 R$ 326.863.888,60 R$ 4.102.426.647,92 92,62%

Estimado R$ 3.163.778.954,66 R$ 326.863.888,60 R$ 2.836.915.066,06 89,67%

Obs: A última coluna representa o percentual a ser captado em relação ao volume total 
do Capex.

Tabela 496 – Simulação de variações no Capex original e respectivos 
montantes de recursos não onerosos a captar para viabilizar a Proposta FC 102 

com WACC de 6,5%
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Considerando a taxa de desconto (WACC) de 10,85% sugerida pela Resolução 

no. 5925/2021 da ANTT, os resultados da pré-viabilidade são os apresentados 

na Tabela 497.

Proposta Ext. 
(km)

Con-
dição 
atual

TMA (ou 
WACC)

Prazo 
da ope-
raçãoCódigo Trecho

FC102
ARAÇUAÍ - TEÓFILO OTONI - NANUQUE - T. 

DE FREITAS - CARAVELAS
411,2

Green-
field

10,85% 30 anos

CAPEX total 
(R$):

3.163.778.955
Valor presente 
líquido - VPL 

(R$):
-2.474.407.205OPEX total 

descontado 
(R$):

-189.043.382

Receita total 
descontada 

(R$):
594.774.873 Tarifário:

MRS 
(2020)

Taxa interna 
de retorno - 

TIR:
-4,73%

Necessidade de contribuição 
ao CAPEX para VPL = 0

94,51%
Payback:

Não se recupera no 
período analisado

Recurso a captar para com-
plementação do CAPEX (em 

R$):
2.990.142.269

NCG: 7,00%

Perpetuídade: 10,85%

Tabela 497 – Indicadores de Pré-Viabilidade da Proposta FC 102 com WACC de 
10,85%

Adotando a taxa WACC de 10,85%, o empreendimento, para se viabilizar, preci-

sará ter seu Capex estimado reduzido em 94,51% ou, então, captar recursos não 

onerosos da ordem de R$ 2,99 bilhões, que correspondem ao referido percentual 

de redução. A tabela a seguir mostra o percentual equivalente aos recursos não 

onerosos a serem captados, considerando a variação do Capex entre  -40% e 

+40% em relação ao valor original.

Variação % 

do CAPEX 

estimado

CAPEX total com as 

variações propostas

Alocação do empre-

endedor

Recurso público a 

ser captado

% de par-

ticipação 

recursos 

públicos

-10% R$ 2.847.401.059,19 R$ 173.636.685,83 R$ 2.673.764.373,36 93,90%

-20% R$ 2.531.023.163,73 R$ 173.636.685,83 R$ 2.357.386.477,90 93,14%

-30% R$ 2.214.645.268,26 R$ 173.636.685,83 R$ 2.041.008.582,43 92,16%

-40% R$ 1.898.267.372,80 R$ 173.636.685,83 R$ 1.724.630.686,97 90,85%

+10% R$ 3.480.156.850,13 R$ 173.636.685,83 R$ 3.306.520.164,30 95,01%

+20% R$ 3.796.534.745,59 R$ 173.636.685,83 R$ 3.622.898.059,76 95,43%

+30% R$ 4.112.912.641,06 R$ 173.636.685,83 R$ 3.939.275.955,23 95,78%

+40% R$ 4.429.290.536,52 R$ 173.636.685,83 R$ 4.255.653.850,69 96,08%

Estimado R$ 3.163.778.954,66 R$ 173.636.685,83 R$ 2.990.142.268,83 94,51%

Tabela 498 – Simulação de variações no Capex original e respectivos 
montantes de recursos não onerosos a captar para viabilizar a Proposta FC 102 

com WACC de 10,85%

Concluindo, considerando as premissas adotadas e as taxas WACC alternativas 

de 6,5% e 10,85%, faz-se necessário encontrar outros meios para viabilizar a 

Proposta FC 102. Com qualquer uma destas duas taxas WACC o empreendimento 

apresenta Valor Presente Líquido (VPL) negativo e Taxa Interna de Retorno (TIR) 

menor que a taxa de desconto. Portanto, o fluxo de caixa descontado não é sufi-

ciente para repor o Capex investido, a não ser que se consiga a redução do Capex 

ou que se obtenham recursos não onerosos nos percentuais indicados. 
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5.4.7.20 Proposta FC 103: Miguel Burnier – Ponte Nova – 
Ubá – Muriaé – Porto do Açu (RJ)

A tabela seguinte contém os principais resultados do estudo de pré-viabilidade 

da Proposta FC 103 a uma taxa WACC de 6,5%.

Proposta Ext. 
(km)

Con-
dição 
atual

TMA 
(ou 

WACC)

Prazo da 
operaçãoCódigo Trecho

FC103
MIGUEL BURNIER - PONTE NOVA - UBÁ 
- MURIAÉ - PORTO DO AÇU  (RJ) (Linha 

Mineira)
466,4

Green-
field

6,50% 30 anos

CAPEX total 
(R$):

4.071.808.262
Valor presente 
líquido - VPL 

(R$):
-1.217.633.493OPEX total 

descontado 
(R$):

-2.566.281.166

Receita total 
descontada 

(R$):
8.128.099.707

Tarifá-
rio:

MRS 
(2020)

Taxa interna 
de retorno - 

TIR:
3,95%

Necessidade de contribuição 
ao CAPEX para VPL = 0

34,62%
Payback:

Não se recupera no 
período analisado

Recurso a captar para com-
plementação do CAPEX (em 

R$):
1.409.549.036

NCG: 7,00%

Perpetuídade: 6,50%

Tabela 499 – Indicadores de Pré-Viabilidade da Proposta FC 103 com WACC de 
6,5%

Com as premissas adotadas, constata-se que o empreendimento proposto não 

é capaz de remunerar o capital empregado (Capex) a uma taxa WACC de 6,5%, 

sendo que a taxa interna de retorno é de 3,95% e o Valor Presente Líquido é 

negativo. Ou seja, o empreendimento não consegue retornar o investimento 

estimado no prazo de análise, com esse valor de WACC.  

Caso se consiga uma redução de 34,62% no montante do Capex ou, caso 

não seja possível tal redução, um aporte de capital não oneroso da ordem de  

R$ 1,41 bilhão, o empreendimento proposto se torna viável. A tabela seguinte 

mostra o montante de recursos não onerosos a serem captados simulando va-

riações no Capex original (de -40% a +40%). 

A alocação do empreendedor no montante de R$ 2,6 bilhões garante a ele o 

retorno de 6,5%.

Variação 

% do 

CAPEX 

estimado

CAPEX total com as 

variações propostas

Alocação do em-

preendedor

Recurso público a 

ser captado

% de par-

ticipação 

recursos 

públicos

-10% R$ 3.664.627.436,17 R$ 2.662.259.226,36 R$ 1.002.368.209,81 27,35%

-20% R$ 3.257.446.609,93 R$ 2.662.259.226,36 R$ 595.187.383,57 18,27%

-30% R$ 2.850.265.783,69 R$ 2.662.259.226,36 R$ 188.006.557,33 6,60%

-40% R$ 2.443.084.957,45 R$ 2.662.259.226,36 -R$ 219.174.268,91 -8,97%

+10% R$ 4.478.989.088,65 R$ 2.662.259.226,36 R$ 1.816.729.862,29 40,56%

+20% R$ 4.886.169.914,90 R$ 2.662.259.226,36 R$ 2.223.910.688,53 45,51%

+30% R$ 5.293.350.741,14 R$ 2.662.259.226,36 R$ 2.631.091.514,77 49,71%

+40% R$ 5.700.531.567,38 R$ 2.662.259.226,36 R$ 3.038.272.341,02 53,30%

Estimado R$ 4.071.808.262,41 R$ 2.662.259.226,36 R$ 1.409.549.036,05 34,62%

Obs: A última coluna representa o percentual a ser captado em relação ao volume total 
do Capex.

Tabela 500 – Simulação de variações no Capex original e respectivos 
montantes de recursos não onerosos a captar para viabilizar a Proposta FC 103 

com WACC de 6,5%
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Considerando a taxa de desconto (WACC) de 10,85% sugerida pela Resolução 

no. 5925/2021 da ANTT, os resultados da pré-viabilidade são os apresentados 

na Tabela 501.

Proposta Ext. 
(km)

Con-
dição 
atual

TMA 
(ou 

WACC)

Prazo 
da ope-
raçãoCódigo Trecho

FC103
MIGUEL BURNIER - PONTE NOVA - UBÁ 
- MURIAÉ - PORTO DO AÇU (RJ) (Linha 

Mineira)
466,4

Green-
field

10,85% 30 anos

CAPEX total 
(R$):

4.071.808.262
Valor presente 
líquido - VPL 

(R$):
-2.092.231.131OPEX total 

descontado 
(R$):

-1.683.080.338

Receita total 
descontada 

(R$):
5.286.288.762

Tarifá-
rio:

MRS 
(2020)

Taxa interna 
de retorno - 

TIR:
3,35%

Necessidade de contribuição 
ao CAPEX para VPL = 0

64,38%
Payback:

Não se recupera no 
período analisado

Recurso a captar para comple-
mentação do CAPEX (em R$):

2.621.530.716
NCG: 7,00%

Perpetuídade: 10,85%

Tabela 501 – Indicadores de Pré-Viabilidade da Proposta FC 103 com WACC de 
10,85%

Com a taxa WACC de 10,85%, o empreendimento, para se viabilizar, precisará 

ter seu Capex originalmente estimado reduzido em 64,38% ou, então, captar 

recursos não onerosos da ordem de R$ 2,62 bilhões, que correspondem ao re-

ferido percentual de redução. A tabela a seguir mostra o percentual equivalente 

aos recursos não onerosos a serem captados, considerando a variação do Capex 

entre  -40% e +40% em relação ao valor original.

Variação 

% do 

CAPEX 

estimado

CAPEX total com as 

variações propostas

Alocação do em-

preendedor

Recurso público a 

ser captado

% de 

participação 

recursos 

públicos

-10% R$ 3.664.627.436,17 R$ 1.450.277.546,26 R$ 2.214.349.889,92 60,42%

-20% R$ 3.257.446.609,93 R$ 1.450.277.546,26 R$ 1.807.169.063,67 55,48%

-30% R$ 2.850.265.783,69 R$ 1.450.277.546,26 R$ 1.399.988.237,43 49,12%

-40% R$ 2.443.084.957,45 R$ 1.450.277.546,26 R$ 992.807.411,19 40,64%

+10% R$ 4.478.989.088,65 R$ 1.450.277.546,26 R$ 3.028.711.542,40 67,62%

+20% R$ 4.886.169.914,90 R$ 1.450.277.546,26 R$ 3.435.892.368,64 70,32%

+30% R$ 5.293.350.741,14 R$ 1.450.277.546,26 R$ 3.843.073.194,88 72,60%

+40% R$ 5.700.531.567,38 R$ 1.450.277.546,26 R$ 4.250.254.021,12 74,56%

Estimado R$ 4.071.808.262,41 R$ 1.450.277.546,26 R$ 2.621.530.716,16 64,38%

Tabela 502 – Simulação de variações no Capex original e respectivos 
montantes de recursos não onerosos a captar para viabilizar a Proposta FC 103 

com WACC de 10,85%

Concluindo, considerando as premissas adotadas e os valores de taxas WACC de 

6,5% ou 10,85%, faz-se necessário encontrar formas alternativas para viabilizar 

a Proposta FC 103, pois o empreendimento apresenta Valor Presente Líquido 

(VPL) negativo e Taxa Interna de Retorno (TIR) menor que a taxa de desconto. 

Portanto, o fluxo de caixa descontado não é suficiente para repor o Capex inves-

tido, a não ser que se consiga a redução do Capex ou que se obtenham recursos 

não onerosos nos percentuais indicados. 
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5.4.7.21 Proposta FC 104: Ramal Varginha / Cruzeiro (SP)

A tabela seguinte contém os principais resultados do estudo de pré-viabilidade 

da Proposta FC 104 a uma taxa WACC de 6,5%.

Proposta Ext. 
(km)

Con-
dição 
atual

TMA (ou 
WACC)

Prazo 
da ope-
raçãoCódigo Trecho

FC104 VARGINHA - CRUZEIRO (SP) 198,54
Brown-

field
6,50% 30 anos

CAPEX total 
(R$):

1.595.298.892
Valor presente 
líquido - VPL 

(R$):
-350.094.635OPEX total 

descontado 
(R$):

-1.218.631.965

Receita total 
descontada 

(R$):
3.857.383.142 Tarifário:

MRS 
(2020)

Taxa interna de 
retorno - TIR:

4,75%

Necessidade de contribui-
ção ao CAPEX para VPL = 0

24,91%
Payback:

Não se recupera no 
período analisado

Recurso a captar para 
complementação do CAPEX 

(em R$):
397.418.651

NCG: 7,00%

Perpetuídade: 6,50%

Tabela 503 – Indicadores de Pré-Viabilidade da Proposta FC 104 com WACC de 
6,5%

Com as premissas adotadas, constata-se que o empreendimento proposto não 

remunera o capital empregado (Capex) a uma taxa WACC de 6,5%, pois tem-se 

uma taxa interna de retorno de 4,75% e Valor Presente Líquido é negativo. Ou 

seja, o empreendimento não consegue retornar o investimento estimado no 

prazo de análise, com esse valor de WACC. 

Caso se consiga uma redução de 24,91% no montante do Capex ou, caso não 

seja possível tal redução, um aporte de capital não oneroso da ordem de R$ 397 

milhões, o empreendimento proposto se torna viável. A tabela seguinte mostra 

o montante de recursos não onerosos a serem captados simulando variações no 

Capex original (de -40% a +40%). 

A alocação do empreendedor no montante de R$1,19 bilhão garante a ele o 

retorno de 6,5% ao ano.

Variação 

% do 

CAPEX 

estimado

CAPEX total com as 

variações propostas

Alocação do em-

preendedor

Recurso público a 

ser captado

% de par-

ticipação 

recursos 

públicos

-10% R$ 1.435.769.002,75 R$ 1.197.880.241,25 R$ 237.888.761,50 16,57%

-20% R$ 1.276.239.113,55 R$ 1.197.880.241,25 R$ 78.358.872,30 6,14%

-30% R$ 1.116.709.224,36 R$ 1.197.880.241,25 -R$ 81.171.016,89 -7,27%

-40% R$ 957.179.335,16 R$ 1.197.880.241,25 -R$ 240.700.906,08 -25,15%

+10% R$ 1.754.828.781,13 R$ 1.197.880.241,25 R$ 556.948.539,88 31,74%

+20% R$ 1.914.358.670,33 R$ 1.197.880.241,25 R$ 716.478.429,08 37,43%

+30% R$ 2.073.888.559,52 R$ 1.197.880.241,25 R$ 876.008.318,27 42,24%

+40% R$ 2.233.418.448,71 R$ 1.197.880.241,25 R$ 1.035.538.207,47 46,37%

Estimado R$ 1.595.298.891,94 R$ 1.197.880.241,25 R$ 397.418.650,69 24,91%

Obs: A última coluna representa o percentual a ser captado em relação ao volume total 
do Capex.

Tabela 504 – Simulação de variações no Capex original e respectivos 
montantes de recursos não onerosos a captar para viabilizar a Proposta FC 104 

com WACC de 6,5%
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Considerando a taxa de desconto (WACC) de 10,85% sugerida pela Resolução 

no. 5925/2021 da ANTT, os resultados da pré-viabilidade são os apresentados 

na Tabela 505.

Proposta Ext. 
(km)

Con-
dição 
atual

TMA 
(ou 

WACC)

Prazo da 
operaçãoCódigo Trecho

FC104 VARGINHA  - CRUZEIRO (SP) 198,54
Brown-

field
10,85% 30 anos

CAPEX total 
(R$):

1.595.298.892
Valor presente 
líquido - VPL 

(R$):
-773.853.527OPEX total 

descontado 
(R$):

-804.495.250

Receita total 
descontada 

(R$):
2.525.546.174

Tarifá-
rio:

MRS 
(2020)

Taxa interna de 
retorno - TIR:

4,19%

Necessidade de contribuição 
ao CAPEX para VPL = 0

59,23%
Payback:

Não se recupera no 
período analisado

Recurso a captar para com-
plementação do CAPEX (em 

R$):
944.939.907

NCG: 7,00%

Perpetuídade: 10,85%

Tabela 505 – Indicadores de Pré-Viabilidade da Proposta FC 104 com WACC de 
10,85%

Com essa taxa de 10,85%, o empreendimento, para ser viável, precisará ter seu 

Capex estimado reduzido em 59,29% ou, então, captar recursos não onerosos da 

ordem de R$ 945 milhões, que correspondem ao referido percentual de redução. 

A tabela a seguir mostra o percentual equivalente aos recursos não onerosos 

a serem captados, considerando a variação do Capex entre  -40% e +40% em 

relação ao valor original.

Variação % 

do CAPEX 

estimado

CAPEX total com as 

variações propostas

Alocação do em-

preendedor

Recurso público a 

ser captado

% de par-

ticipação 

recursos 

públicos

-10% R$ 1.435.769.002,75 R$ 650.358.984,63 R$ 785.410.018,11 54,70%

-20% R$ 1.276.239.113,55 R$ 650.358.984,63 R$ 625.880.128,92 49,04%

-30% R$ 1.116.709.224,36 R$ 650.358.984,63 R$ 466.350.239,72 41,76%

-40% R$ 957.179.335,16 R$ 650.358.984,63 R$ 306.820.350,53 32,05%

+10% R$ 1.754.828.781,13 R$ 650.358.984,63 R$ 1.104.469.796,50 62,94%

+20% R$ 1.914.358.670,33 R$ 650.358.984,63 R$ 1.263.999.685,69 66,03%

+30% R$ 2.073.888.559,52 R$ 650.358.984,63 R$ 1.423.529.574,89 68,64%

+40% R$ 2.233.418.448,71 R$ 650.358.984,63 R$ 1.583.059.464,08 70,88%

Estimado R$ 1.595.298.891,94 R$ 650.358.984,63 R$ 944.939.907,31 59,23%

Tabela 506 – Simulação de variações no Capex original e respectivos 
montantes de recursos não onerosos a captar para viabilizar a Proposta FC 104 

com WACC de 10,85%

Concluindo, considerando as premissas adotadas e as taxas WACC alternativas de 

6,5% e 10,85%, faz-se necessário encontrar outras formas para viabilizar a Pro-

posta FC 104. Com qualquer uma das duas WACC, o empreendimento apresenta 

Valor Presente Líquido (VPL) negativo e Taxa Interna de Retorno (TIR) menor que 

a taxa de desconto. Portanto, o fluxo de caixa descontado não é suficiente para 

repor o Capex investido, a não ser que se consiga a redução do Capex ou que se 

obtenham recursos não onerosos nos percentuais indicados. 
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5.4.7.22 Proposta FC 105A: Ferroanel da RMBH - 1

A tabela seguinte contém os principais resultados do estudo de pré-viabilidade 

da Proposta FC 105A a uma taxa WACC de 6,5%.

Proposta Ext. 
(km)

Con-
dição 
atual

TMA (ou 
WACC)

Prazo 
da ope-
raçãoCódigo Trecho

FC105A Ferroanel da RMBH - 1 88 km
Green-
field

6,50% 30 anos

CAPEX total 
(R$):

1.555.355.138
Valor presente 
líquido - VPL 

(R$):
-302.215.037OPEX total 

descontado 
(R$):

-1.260.387.813

Receita total 
descontada 

(R$):
3.994.272.709

Tarifá-
rio:

FCA 
(2021)

Taxa interna 
de retorno - 

TIR:
5,05%

Necessidade de contribuição 
ao CAPEX para VPL = 0

21,80%
Payback:

Não se recupera no 
período analisado

Recurso a captar para comple-
mentação do CAPEX (em R$):

339.108.319
NCG: 7,00%

Perpetuídade: 6,50%

Tabela 507 – Indicadores de Pré-Viabilidade da Proposta FC 105A com WACC 
de 6,5%

Com as premissas adotadas, constata-se que o empreendimento proposto não 

é capaz de remunerar o capital empregado (Capex) a uma taxa WACC de 6,5%, 

sendo a taxa interna de retorno de 5,05% e o Valor Presente Líquido negativo. 

Ou seja, o empreendimento não consegue retornar o investimento estimado no 

prazo de análise, com o referido valor de WACC.

Caso se consiga uma redução de 21,80% no montante do Capex ou, caso não 

seja possível tal redução, um aporte de capital não oneroso da ordem de R$ 339 

milhões, o empreendimento proposto se torna viável. A tabela seguinte mostra 

o montante de recursos não onerosos a serem captados simulando variações no 

Capex original (de -40% a +40%). 

A alocação do empreendedor no montante de R$ 1,22 bilhão garante a ele o 

retorno de 6,5%.

Variação 

% do 

CAPEX 

estimado

CAPEX total com 

as variações pro-

postas

Alocação do empre-

endedor

Recurso público a 

ser captado

% de par-

ticipação 

recursos 

públicos

-10% R$ 1.399.819.624,20 R$ 1.216.246.818,63 R$ 183.572.805,57 13,11%

-20% R$ 1.244.284.110,40 R$ 1.216.246.818,63 R$ 28.037.291,77 2,25%

-30% R$ 1.088.748.596,60 R$ 1.216.246.818,63 -R$ 127.498.222,03 -11,71%

-40% R$ 933.213.082,80 R$ 1.216.246.818,63 -R$ 283.033.735,83 -30,33%

+10% R$ 1.710.890.651,80 R$ 1.216.246.818,63 R$ 494.643.833,17 28,91%

+20% R$ 1.866.426.165,60 R$ 1.216.246.818,63 R$ 650.179.346,97 34,84%

+30% R$ 2.021.961.679,40 R$ 1.216.246.818,63 R$ 805.714.860,77 39,85%

+40% R$ 2.177.497.193,20 R$ 1.216.246.818,63 R$ 961.250.374,57 44,14%

Estimado R$ 1.555.355.138,00 R$ 1.216.246.818,63 R$ 339.108.319,37 21,80%

Obs: A última coluna representa o percentual a ser captado em relação ao volume total 
do Capex.

Tabela 508 – Simulação de variações no Capex original e respectivos 
montantes de recursos não onerosos a captar para viabilizar a Proposta FC 

105A com WACC de 6,5%
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Considerando a taxa de desconto (WACC) de 10,85% sugerida pela Resolução 

no. 5925/2021 da ANTT, os resultados da pré-viabilidade são os apresentados 

na Tabela 509.

Proposta Ext. 
(km)

Con-
dição 
atual

TMA 
(ou 

WACC)

Prazo 
da ope-
raçãoCódigo Trecho

FC105A Ferroanel da RMBH - 1 88 km
Green-
field

10,85% 30 anos

CAPEX total 
(R$):

1.555.355.138
Valor presente 
líquido - VPL 

(R$):
-760.608.739OPEX total 

descontado 
(R$):

-821.608.873

Receita total 
descontada 

(R$):
2.581.704.353

Tarifá-
rio:

FCA 
(2021)

Taxa interna 
de retorno - 

TIR:
4,49%

Necessidade de contribuição 
ao CAPEX para VPL = 0

59,00%
Payback:

Não se recupera 
no período ana-

lisado

Recurso a captar para comple-
mentação do CAPEX (em R$):

917.159.324
NCG: 7,00%

Perpetuídade: 10,85%

Tabela 509 – Indicadores de Pré-Viabilidade da Proposta FC 105A com WACC 
de 10,85%

Com a taxa WACC de 10,85%, o empreendimento, para se viabilizar, precisará ter 

seu Capex estimado reduzido em 59,00% ou, então, captar recursos não one-

rosos da ordem de R$ 917,2 milhões, que correspondem ao referido percentual 

de redução. A tabela a seguir mostra o percentual equivalente aos recursos não 

onerosos a serem captados, considerando a variação do Capex entre  -40% e 

+40% em relação ao valor original.

Variação % 

do CAPEX 

estimado

CAPEX total com as 

variações propostas

Alocação do empre-

endedor

Recurso público a 

ser captado

% de par-

ticipação 

recursos 

públicos

-10% R$ 1.399.819.624,20 R$ 638.195.814,46 R$ 761.623.809,74 54,41%

-20% R$ 1.244.284.110,40 R$ 638.195.814,46 R$ 606.088.295,94 48,71%

-30% R$ 1.088.748.596,60 R$ 638.195.814,46 R$ 450.552.782,14 41,38%

-40% R$ 933.213.082,80 R$ 638.195.814,46 R$ 295.017.268,34 31,61%

+10% R$ 1.710.890.651,80 R$ 638.195.814,46 R$ 1.072.694.837,34 62,70%

+20% R$ 1.866.426.165,60 R$ 638.195.814,46 R$ 1.228.230.351,14 65,81%

+30% R$ 2.021.961.679,40 R$ 638.195.814,46 R$ 1.383.765.864,94 68,44%

+40% R$ 2.177.497.193,20 R$ 638.195.814,46 R$ 1.539.301.378,74 70,69%

Estimado R$ 1.555.355.138,00 R$ 638.195.814,46 R$ 917.159.323,54 58,97%

Tabela 510 – Simulação de variações no Capex original e respectivos 
montantes de recursos não onerosos a captar para viabilizar a Proposta FC 

105A com WACC de 10,85%

Concluindo, considerando as premissas adotadas e as taxas WACC alternativas 

de 6,5% e 10,85%, será necessário encontrar outros meios para viabilizar a 

Proposta FC 105A, pois em ambas as alternativas, o empreendimento apresenta 

Valor Presente Líquido (VPL) negativo e Taxa Interna de Retorno (TIR) menor que 

a taxa de desconto. Portanto, o fluxo de caixa descontado não é suficiente para 

repor o Capex investido, a não ser que se consiga a redução do Capex ou que se 

obtenham recursos não onerosos nos percentuais indicados. 
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5.4.7.23 Proposta FC 105C: Ferroanel da RMBH - 2

A tabela seguinte contém os principais resultados do estudo de pré-viabilidade 

da Proposta FC 105C a uma taxa WACC de 6,5%.

Proposta Ext. 
(km)

Con-
dição 
atual

TMA 
(ou 

WACC)

Prazo 
da ope-
raçãoCódigo Trecho

FC105C Ferroanel da RMBH - 2 88 km
Green-
field

6,50% 30 anos

CAPEX total 
(R$):

1.555.355.138
Valor presente 
líquido - VPL 

(R$):
-732.332.489OPEX total 

descontado 
(R$):

-752.854.073

Receita total 
descontada 

(R$):
2.386.620.642

Tarifá-
rio:

FCA 
(2021)

Taxa interna 
de retorno - 

TIR:
2,49%

Necessidade de contribuição 
ao CAPEX para VPL = 0

52,83%
Payback:

Não se recupera 
no período ana-

lisado

Recurso a captar para comple-
mentação do CAPEX (em R$):

821.732.903
NCG: 7,00%

Perpetuídade: 6,50%

Tabela 511 – Indicadores de Pré-Viabilidade da Proposta FC 105C com WACC 
de 6,5%

Com as premissas adotadas constata-se que o empreendimento proposto não 

é capaz de remunerar o capital empregado (Capex) a taxa de 6,5%, sendo a 

taxa interna de retorno de 2,49% e o Valor Presente Líquido negativo. Ou seja, 

o empreendimento não consegue retornar o investimento estimado no prazo de 

análise, com a WACC referida.  

Caso se consiga uma redução de 52,83% no montante do Capex ou, caso não 

seja possível tal redução, um aporte de capital não oneroso da ordem de R$ 822 

milhões, o empreendimento proposto se torna viável. A tabela seguinte mostra 

o montante de recursos não onerosos a serem captados simulando variações no 

Capex original (de -40% a +40%). 

A alocação do empreendedor no montante de R$ 733 milhões garante a ele o 

retorno de 6,5%.

Variação 

% do 

CAPEX 

estimado

CAPEX total com as 

variações propostas

Alocação do em-

preendedor

Recurso público a 

ser captado

% de 

participação 

recursos 

públicos

-10% R$ 1.399.819.624,20 R$ 733.622.234,71 R$ 666.197.389,49 47,59%

-20% R$ 1.244.284.110,40 R$ 733.622.234,71 R$ 510.661.875,69 41,04%

-30% R$ 1.088.748.596,60 R$ 733.622.234,71 R$ 355.126.361,89 32,62%

-40% R$ 933.213.082,80 R$ 733.622.234,71 R$ 199.590.848,09 21,39%

+10% R$ 1.710.890.651,80 R$ 733.622.234,71 R$ 977.268.417,09 57,12%

+20% R$ 1.866.426.165,60 R$ 733.622.234,71 R$ 1.132.803.930,89 60,69%

+30% R$ 2.021.961.679,40 R$ 733.622.234,71 R$ 1.288.339.444,69 63,72%

+40% R$ 2.177.497.193,20 R$ 733.622.234,71 R$ 1.443.874.958,49 66,31%

Estimado R$ 1.555.355.138,00 R$ 733.622.234,71 R$ 821.732.903,29 52,83%

Obs: A última coluna representa o percentual a ser captado em relação ao volume total 
do Capex.

Tabela 512 – Simulação de variações no Capex original e respectivos 
montantes de recursos não onerosos a captar para viabilizar a Proposta FC 105C 

com WACC de 6,5%
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Considerando a taxa de desconto (WACC) de 10,85% sugerida pela Resolução 

no. 5925/2021 da ANTT, os resultados da pré-viabilidade são os apresentados 

na Tabela 513.

Proposta Ext. 

(km)

Con-

dição 

atual

TMA (ou 

WACC)

Prazo 

da ope-

raçãoCódigo Trecho

FC105C Ferroanel da RMBH - 2 88 km
Green-
field

10,85% 30 anos

CAPEX total 
(R$):

1.555.355.138
Valor presen-
te líquido - 
VPL (R$):

-973.489.307OPEX total 
descontado 

(R$):
-489.550.514

Receita total 
descontada 

(R$):
1.538.458.129 Tarifário:

FCA 
(2021)

Taxa interna 
de retorno - 

TIR:
1,85%

Necessidade de contribui-
ção ao CAPEX para VPL = 0

75,50%
Payback:

Não se recupera no 
período analisado

Recurso a captar para 
complementação do CAPEX 

(em R$):
1.173.855.556

NCG: 7,00%

Perpetuídade: 10,85%

Tabela 513 – Indicadores de Pré-Viabilidade da Proposta FC 105C com WACC 
de 10,85%

Com essa taxa WACC de 10,85%, o empreendimento, para se viabilizar, precisará 

ter seu Capex estimado reduzido em 75,50%, ou, então, captar recursos não 

onerosos da ordem de R$ 1,17 bilhão, que correspondem ao referido percentual 

de redução. A tabela a seguir mostra o percentual equivalente aos recursos não 

onerosos a serem captados, considerando a variação do Capex entre  -40% e 

+40% em relação ao valor original.

Variação 

% do 

CAPEX 

estimado

CAPEX total com as 

variações propostas

Alocação do em-

preendedor

Recurso público a 

ser captado

% de partici-

pação recur-

sos públicos

-10% R$ 1.399.819.624,20 R$ 381.499.581,74 R$ 1.018.320.042,46 72,75%

-20% R$ 1.244.284.110,40 R$ 381.499.581,74 R$ 862.784.528,66 69,34%

-30% R$ 1.088.748.596,60 R$ 381.499.581,74 R$ 707.249.014,86 64,96%

-40% R$ 933.213.082,80 R$ 381.499.581,74 R$ 551.713.501,06 59,12%

+10% R$ 1.710.890.651,80 R$ 381.499.581,74 R$ 1.329.391.070,06 77,70%

+20% R$ 1.866.426.165,60 R$ 381.499.581,74 R$ 1.484.926.583,86 79,56%

+30% R$ 2.021.961.679,40 R$ 381.499.581,74 R$ 1.640.462.097,66 81,13%

+40% R$ 2.177.497.193,20 R$ 381.499.581,74 R$ 1.795.997.611,46 82,48%

Estimado R$ 1.555.355.138,00 R$ 381.499.581,74 R$ 1.173.855.556,26 75,47%

Tabela 514 – Simulação de variações no Capex original e respectivos 
montantes de recursos não onerosos a captar para viabilizar a Proposta FC 105C 

com WACC de 10,85%

Concluindo, considerando as premissas adotadas e as taxas WACC alternativas 

de 6,5% e 10,85%, faz-se necessário encontrar outras maneiras para viabilizar a 

Proposta FC 105C, pois qualquer um dos WACCs aqui considerados, o empreen-

dimento apresenta Valor Presente Líquido (VPL) negativo e Taxa Interna de Re-

torno (TIR) menor que a taxa de desconto. Portanto, o fluxo de caixa descontado 

não é suficiente para repor o Capex investido, a não ser que se consiga a redução 

do Capex ou que se obtenham recursos não onerosos nos percentuais indicados. 







6. Orientações para Gestores 
Públicos na Captação de Recursos 
para Infraestrutura Ferroviária

6.1 Estratégia e captação de recursos de infraestrutura por municípios 

6.1.1 Introdução
Este guia tem como objetivo dar suporte para gestores municipais e outras entidades na jornada de captação de recursos para 

projetos de infraestrutura. Nele, será apresentado um panorama estratégico que indica o tipo de planejamento para uma ci-

dade se tornar um local com maior capacidade de atrair investimentos e melhorar a vida de seus cidadãos. Em primeiro lugar, 

serão elucidadas algumas questões em torno do conceito de infraestrutura e a importância de investimento para a potencia-

lização da qualidade de vida da população de um centro urbano. A partir daí, segue um detalhamento em torno de métodos 

que podem ser utilizados pelos gestores da cidade para organizarem informações/dados, elaborarem um planejamento e, 

efetivamente, captarem fundos para o desenvolvimento da infraestrutura. Por fim, apresenta-se um roteiro para a concepção 

de um bom projeto de captação e um mapeamento das alternativas de financiamento que os municípios podem pleitear. 

Enquanto o conteúdo tem maior afinidade com a pauta municipal, ele pode ser aproveitado por outras organizações, como as 

entidades de defesa do modal ferroviário, federações da indústria e comércio, associações comerciais e qualquer entidade que 

faça uso da infraestrutura pública para execução dos fins comerciais. É importante notar, que no contexto do Plano Estratégico 

Ferroviário - PEF Minas, estas entidades também podem encaminhar propostas, sendo chave utilizar os conceitos e conhe-
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cimentos aqui contidos para aprimorar e desenvolver os projetos apresentados 

ao poder público. 

O crescimento da população, tanto em grandes centros urbanos quanto de mé-

dio e pequeno porte, tem como consequência o aumento da demanda por mais 

investimento em infraestrutura para promover o desenvolvimento social e eco-

nômico, criando um melhor ambiente para os habitantes de uma cidade, faci-

litando o fluxo de bens, pessoas e serviços. A recessão econômica nos últimos 

anos afetou definitivamente os investimentos em projetos de infraestrutura, fa-

zendo com que a taxa de aportes no setor, que entre 2001 e 2013 se manteve 

na média de 2,15% do PIB (Produto Interno Bruto), caísse para menos de 2,0%, 

segundo dados do documento "O Financiamento do Investimento em Infraes-

trutura no Brasil: Uma Agenda para sua Expansão Sustentada", elaborado pela 

Confederação Nacional da Indústria. A estimativa em 2020 era que ele voltasse 

a alcançar esse patamar e continuasse crescendo. Infelizmente, devido à Pande-

mia de COVID-19 que iniciou em 2020 e se estende em 2021, a arrecadação dos 

entes federados foi reduzida, o que impactou negativamente os investimentos 

em infraestrutura. 

Todavia, entidades de financiamento, como o Banco de Desenvolvimento de 

Minas Gerais, o BDMG, se mantém estáveis alternativas para busca de crédito. 

Esta dinâmica exige cuidado do poder público para garantia da capacidade de 

pagamento, mas mantém o investimento em infraestrutura como prioridade, 

especialmente no pós-pandemia, buscando garantir o apoio aos negócios para 

a retomada econômica..

6.1.1.1 O que são projetos de infraestrutura?

A infraestrutura é uma das bases para o bom funcionamento de qualquer cidade, 

permitindo que atividades socioeconômicas possam ser desenvolvidas, promo-

vendo qualidade de vida para a população local e permitindo que empresas e 

indústrias produzam e façam o escoamento de suas produções. Alguns exemplos 

de elementos que fazem parte da infraestrutura são rodovias, aeroportos, fer-

rovias, rodovias, usinas hidrelétricas, sistemas de transmissão de energia, trata-

mento de água, etc. A otimização desse setor é um ponto fundamental quando 

pensamos em avanços na economia local – afinal, uma cidade bem estruturada 

ganha o interesse de possíveis investidores que enxergam ali a possibilidade de 

desenvolverem seus negócios. Além disso, a infraestrutura impacta diretamente 

a qualidade de vida dos cidadãos, possibilitando outros ganhos, como a melhoria 

da educação, saúde e segurança pública.

Infraestrutura é um conceito que não é perfeitamente definido na literatura eco-

nômica, mas pode ser entendida como um ativo ligado a um espaço, com vida 

útil de longo prazo e intensivo em capital (Baldwin; Dixon, 2008). A infraestrutu-

ra também pode ser definida a partir do seu uso público ou uso para o capital, de 

forma que elementos diferentes podem ter importâncias distintas para o público 

em geral e para as empresas, conforme o Quadro 17. 

Capital

Alto Nível Baixo Nível

Público

Alto  

Nível

Estradas, Rodovias, Ferro-
vias, Aeroportos, Portos, 

Eletricidade, Água e Esgoto, 
Telecomunicações

Escolas, Hospitais, Parques, 
Prédios Públicos, Teatros, 

Bibliotecas, Universidades, 
Hospitais

Baixo 

Nível
Infraestrutura Industrial Fontes e Estátuas

Fonte: Baldwin e Dixon, 2008; adaptado pelos autores 

Quadro 17 - Tipos de ativos de longo prazo
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Os projetos de infraestrutura são todos aqueles que têm como objeto a rea-

lização de obras públicas ou aquisição de outros ativos de longo prazo, como 

máquinas para pavimentação e preservação das vias públicas, para a melhoria 

ou implementação dos componentes que são a base para a competitividade 

de um município e das empresas que nele estão, ou para melhoria da vida 

de seus cidadãos, como escolas, parques industriais, hospitais e rodovias. Para 

elaborar esses projetos, é necessário pensar em distintas etapas do processo, 

identificando estratégias de longo prazo, as debilidades, necessidades e forças 

do município, e buscar um entendimento sobre o conjunto de possíveis formas 

de financiamento e implementação. 

É importante que os gestores municipais tenham em mente a necessidade de 

captar recursos para o desenvolvimento da infraestrutura local, uma vez que 

apenas os recursos disponíveis da arrecadação não sejam suficientes para obras 

de maior porte. Para isso, faz-se necessário pensar em todo o processo que en-

volve o pleito por investimento. De partida, deve-se apontar que a captação de 

recursos deve ser precedida pela elaboração de um projeto, documento no qual 

serão apresentadas análises, levantamento de dados, contextualização, objetivos 

e a razão pela qual proposta deve ser considerada por um investidor ou outra 

fonte de financiamento. Ou até internamente pela prefeitura, oferecendo da-

dos concretos sobre o problema a ser enfrentado. Ainda mais importante nesse 

processo, o planejamento urbano é o meio pelo qual a prefeitura deve definir 

uma estratégia de longo prazo, para o desenvolvimento municipal, identifican-

do oportunidades para alavancar o crescimento e a qualidade de vida, a partir 

desses projetos de infraestrutura. Mesmo que o município não tenha atribuições 

formais sobre o desenvolvimento de obras mais complexas, como de infraes-

trutura metroferroviária e ferroviária de passageiros, um planejamento urbano 

estruturado pode ser uma excelente ferramenta para solicitar apoio aos repre-

sentantes eleitos e aos governos federal e estadual, apresentando evidências 

sobre a necessidade de tais projetos. 

Este guia é um esforço em apresentar resumidamente alguns elementos que 

formam um bom planejamento para a infraestrutura municipal e para elabo-

ração e captação de recursos para projetos de infraestrutura. É apresentado 

um olhar estratégico sobre planejamento da infraestrutura municipal e como 

amarrá-lo ao processo de captação de recursos para esse segmento de maneira 

prática. Cada município tem uma realidade diferente e talvez outros tipos de 

abordagem façam mais sentido no que diz respeito à organização desse tipo 

trabalho, mas também existem pontos em comum no planejamento estratégi-

co que podem servir de base para os gestores municipais em Minas Gerais. O 

objetivo é que cada cidade possa atender às necessidades de seus cidadãos e 

promover o desenvolvimento econômico, gerando emprego e renda, tornando-

-se mais competitiva.

6.1.1.2 Benefícios da melhoria da infraestrutura municipal 

A melhoria da infraestrutura municipal traz benefícios de longo prazo para a 

população, tanto do ponto de vista econômico quanto social. Alguns desses be-

nefícios são percebidos imediatamente, como a melhoria das vias públicas. En-

tretanto, outros investimentos podem ter retornos de longo prazo: 

• Melhoria da saúde pública a partir de melhorias no saneamento e constru-

ção de unidades de saúde;

• Melhoria da educação pública a partir da construção de escolas, museus e 

bibliotecas públicas;

• Promoção do desenvolvimento sustentável com o processamento de resídu-

os e utilização de tecnologias sustentáveis;

• Facilitação da atração de investimentos externos e atração de negócios para 

o município;
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• Melhoria do transporte urbano, rural e escoamento da produção com cons-

trução de rodovias e outros acessos;

• E, de maneira abrangente e espacialmente mais ampla, a presença de sis-

temas ferroviários

6.1.2 Planejamento da infraestrutura municipal
Desde a redemocratização, o Brasil tem passado por momentos sucessivos de con-

solidação e institucionalização dos municípios no centro do processo de planeja-

mento urbano. Com normativas mais robustas sobre o orçamento e o desenvolvi-

mento das cidades, planejar se torna uma ferramenta fundamental para construir 

cidades cidadãs, que promovam a qualidade de vida dos seus munícipes e apoiem 

indústrias a se estruturarem, gerando empregos e riqueza para sua população.

Importante destacar nesse processo a Lei Federal nº 10.257 de 10 de julho de 

2001, o Estatuto das Cidades que estabelece uma nova ordem normativa sobre o 

planejamento urbanístico no Brasil. O estatuto prevê uma série de instrumentos 

que podem ser utilizados para garantir o melhor funcionamento das cidades e o 

uso social da terra, como instrumentos de regularização fundiária e de indução 

urbana. Uma das mais importantes previsões na legislação é o Plano Diretor, peça 

central para direcionar os esforços municipais de desenvolvimento. Esse documen-

to é obrigatório para municípios com mais de 20 mil habitantes, integrantes de 

regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e áreas de especial interesse tu-

rístico ou que estejam inseridos em área de influência de empreendimentos ou 

atividades sujeitas a expressivo impacto ambiental regional ou nacional (BRASIL, 

2001; FERNANDES, 2010). 

O principal objetivo do Plano Diretor é oferecer condições para o desenvolvimento 

local. Funciona como instrumento básico para orientação da política de desenvol-

vimento e de ordenamento da expansão urbana do município (BRASIL, 2001). Ele 

possibilita uma compreensão dos fatores políticos, econômicos e territoriais relati-

vos ao município à medida que é, por obrigatoriedade, construído com a participa-

ção de atores locais. O próximo tópico oferece mais detalhes sobre o plano diretor.

Os municípios ainda contam com outro instrumento de planejamento de extrema 

relevância, o seu Plano Plurianual (PPA). Esse é um instrumento de gestão de-

terminado pela Constituição Federal de 1988. Ele especifica os gastos anuais da 

administração municipal destinados a obras e projetos estabelecidos no plano de 

ação governamental ou no Plano Diretor. O PPA deve ser elaborado no primeiro 

ano de gestão do prefeito ou prefeita que ganhar as eleições, abrangendo o pe-

ríodo de quatro anos da gestão municipal, com vigência a partir do segundo ano 

da administração, até o primeiro ano da gestão posterior. É importante notar que 

instrumentos como o PPA são a chave quando se pensa em captar recursos para 

um município, amarrando o planejamento e o orçamento, colocando os projetos 

em um plano estratégico desenhado e buscando alcançar um entendimento mais 

profundo do impacto do projeto na região.

Estabelecer uma visão de longo prazo para o município ajuda o gestor público e 

sua equipe a orientarem as ações e esforços na mesma direção, apoiando no cum-

primento dos objetivos de governo. Neste contexto, os projetos de infraestrutura 

dão suporte para o desenvolvimento municipal e alcance desta visão.  
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Fonte: Paludo e Procupiuck, 2011

Figura 71 - Hierarquia do Planejamento Governamental

Neste capítulo, são apresentadas algumas ferramentas e técnicas para apoiar 

as equipes das prefeituras no planejamento de sua infraestrutura, observando a 

realidade municipal, seus desafios e especificidades. Este documento não é uma 

orientação para elaboração de planos diretores ou plurianuais, mas os insumos 

podem ser utilizados para melhorar e direcionar esforços para a promoção do 

desenvolvimento sustentável dos municípios. 

6.1.2.1 Planos Diretores: O que são e para que servem

Se as cidades são o lugar das oportunidades, são também o lugar da concen-

tração de renda, da desigualdade e da exclusão. Os processos de urbanização 

no Brasil têm produzido cidades dispersas, com ocupação de áreas urbanas 

desarticuladas, vazios urbanos, infraestruturas e equipamentos públicos insu-

ficientes – principalmente nas periferias, onde muitas vezes as condições de 

moradia são inadequadas –, dificuldades de acesso aos locais de concentração 

de bens e serviços e degradação de áreas centrais. Encontram-se presentes 

conflitos diversos, entre usos urbanos e usos rurais e especialmente intraurba-

nos – residências x atividades econômicas x preservação, frequentemente com 

a ocupação de áreas inadequadas ou de risco, com excesso de ocupação dos 

terrenos, e o comprometimento do meio ambiente e do patrimônio cultural. 

Daí a necessidade de se planejar o desenvolvimento municipal do ponto de 

vista urbano e territorial, de forma a nortear o crescimento do município e 

possibilitar a priorização de investimentos e aplicação de recursos públicos.

O instrumento que se consolidou para esse planejamento, desde a Constituição 

Federal de 1988 79, é o Plano Diretor – uma lei aprovada pela Câmara Municipal 

que passará a regular o processo de crescimento e desenvolvimento do municí-

pio, fornecendo a orientação maior para os caminhos que o município deve trilhar 

para o seu desenvolvimento futuro, de modo a garantir que esse desenvolvimento 

aconteça fundamentado no conceito de sustentabilidade, associando o crescimento 

econômico à preservação do patrimônio cultural e histórico, à preservação do meio 

ambiente e à melhoria da qualidade de vida de todos os cidadãos – a cidade como 

direito de todos, segura e inclusiva.

79 Segundo a Constituição de 88, que consagra a autonomia municipal, com relação à política 
urbana fica definido, em seu Art. 182, § 1º, Capítulo II - Da Política Urbana: "O Plano Diretor ...é 
o instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana", ..."que tem como 
objetivo o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus 
habitantes."
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Finalmente, é bom lembrar que um Plano Diretor, por mais bem elaborado 

que seja, não tem por si só o poder de mudar os destinos de um município. 

Esse poder, na verdade, reside na vontade política e na participação popular. 

Vale também lembrar que uma das mais intensas dificuldades enfrentadas 

na implementação dos planos diretores é a continuidade entre governos, já 

que o Plano Diretor tem um horizonte de médio e longo prazo, o que reforça 

a importância da vontade política e da participação popular. Assim, se um 

Plano Diretor é visto como um bom plano de governo, por abordar todas as 

políticas locais e buscar a sua integração, de forma intersetorial e com re-

cortes territoriais, a médio e longo prazo, ele poderá ter mais chances de ser 

implementado e atingir os objetivos almejados – a cidade como direito de 

todos, a inclusão social e a sustentabilidade. 

6.1.2.2 Análise do Perfil Socioeconômico

Iniciando o processo de planejamento da infraestrutura municipal, é fundamental 

observar a situação atual do município, seus indicadores sociais e econômicos e a 

infraestrutura já instalada, bem como entender os desafios que a população e os 

empreendedores do município enfrentam. 

Observar os indicadores econômicos permite entender os principais fatores que 

influenciam a decisão das empresas para começarem ou expandirem seus negó-

cios em uma determinada região (SFREDO et al, 2006) e fontes de recurso para 

selecionarem um município como possível receptor de aportes. Entre os vários 

Vieram suceder os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) estabelecidos em 2000, 
com 8 objetivos. Os ODS compõem a Agenda 2030, um compromisso assinado por líderes de 
193 países que corresponde a um conjunto de metas amplas e interdependentes, cujo alcance 
– entre 2020 e 2030 – significa, de fato, um novo modelo global de desenvolvimento social e 
econômico, com uso sustentável dos recursos naturais, um compromisso assinado por líderes de 
193 países que corresponde a um conjunto de metas amplas e interdependentes, cujo alcance 
– entre 2020 e 2030 – significa, de fato, um novo modelo global de desenvolvimento social e 
econômico, com uso sustentável dos recursos naturais.

O principal fundamento legal é o Estatuto da Cidade (EC) – Lei Federal 10.257/2001, 

que enfatiza o cumprimento da função social, ou seja, a utilização de cada proprie-

dade deverá se dar segundo não apenas o interesse individual, mas, acima desse, 

o interesse coletivo, identificado no bojo das diretrizes gerais para a política urbana. 

O EC descreve quais municípios são obrigados a fazer Planos Diretores, define o seu 

conteúdo e o seu processo de elaboração, determina que todo o território do muni-

cípio deva ser tratado e não apenas as cidades, dispõe sobre os instrumentos para 

a implementação da política urbana, estabelece sanções para o prefeito que não 

cumprir as suas determinações e torna exigência legal a participação da sociedade 

na construção e na gestão dos Planos Diretores.

É importante que, no seu desenvolvimento, o trabalho técnico se associe à ação 

política, no sentido de envolver ampla negociação entre os diversos atores que in-

teragem no espaço municipal – empreendedores, poder público e cidadãos. O inte-

resse público e o bem-estar coletivo devem sempre fundamentar as negociações, 

buscando o equilíbrio entre interesses e direitos individuais e coletivos, por meio da 

articulação entre a administração pública, agentes econômicos e a sociedade civil. 

A democratização das decisões é fundamental para transformar o planejamento 

da ação municipal em algo compartilhado, assegurando o comprometimento e a 

corresponsabilidade no processo de construção e implementação do Plano Diretor.

Atualmente, além dos fundamentos legais, o planejamento urbano vem se apoian-

do nas referências da Nova Agenda Urbana (NAU). Aprovada em outubro de 2016, 

durante a Terceira Conferência das Nações Unidas sobre Moradia e Desenvolvimento 

Urbano Sustentável (Habitat III), apresenta uma série de recomendações para orien-

tar a urbanização sustentável nos 20 anos seguintes, em função do crescimento 

excessivo da urbanização e dos problemas surgidos como a mudança climática, a 

degradação ambiental e a desigualdade, estabelecendo formas de se alcançar os 17 

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS)80.

80 Definidos em 2015 pela Cúpula das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, são 17 
objetivos para orientar os governos na definição de políticas públicas pelos próximos 15 anos. 
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fatores relevantes para atração de novos negócios, alguns têm relação direta com 

a infraestrutura municipal (KON, 1994, p. 159):

• Custo da terra;

• Custo e eficiência do transporte;

• Capacidade de eliminação de resíduos;

• Disponibilidade de água e energia;

• Disponibilidade de internet e comunicação.

Sendo assim, municípios que possuem infraestrutura adequada são mais compe-

titivos para atrair e reter negócios e oferecem melhor condição de vida aos seus 

cidadãos. Entendendo estes fatores básicos, resta a pergunta: quais os negócios 

mais interessantes para a minha região?

Para responder a essa pergunta, recorre-se à metáfora do economista Ricardo 

Hausmann (HIDALGO, 2007), que explica como as nações se desenvolvem eco-

nomicamente, criando produtos e gerando riqueza. 

Imagine que uma árvore é um produto e o conjunto de todos os produtos é 
uma floresta. Um país é composto por um conjunto de macacos (empresas) 
que vivem em diferentes árvores e exploram aqueles produtos. O processo 
de crescimento econômico envolve a busca dos macacos por regiões mais 
ricas dentro daquela floresta, passando de regiões onde as árvores geram 
menos frutos para regiões onde as árvores geram mais frutos. Isso significa-
ria que os macacos teriam que pular certas distâncias, ou seja, realocar ca-
pital (recursos humanos, infraestrutura, etc.) para outros produtos diferentes 
daqueles que estão sendo produzidos atualmente. (HIDALGO et. al. 2007)

No cenário descrito por Hausmann e Hidalgo, é apontado que os países crescem 

a partir da atualização dos produtos que já são desenvolvidos por outros produ-

tos com maior valor agregado, abandonando partes da floresta menos ricas, em 

busca de áreas mais ricas. Um exemplo disso é a venda de commodities agrí-

colas, uma vez que o produto processado pode gerar retorno substancialmente 

maior. 

Entretanto, se as árvores estiverem muito distantes, os macacos não conseguirão 

saltar. Por exemplo, um município agrícola com escolas e universidades espe-

cializadas na área e a disponibilidade de infraestrutura – com a terra associada 

a esse tipo de produção, pode ser difícil atrair empresas de fabricação industrial. 

Portanto, a distância entre as árvores na metáfora se refere à infraestrutura, 

qualificação da mão de obra, entre outros requisitos para que produtos de maior 

valor agregado sejam produzidos. Novas empresas não conseguirão entrar no 

mercado caso essas bases não existam. À medida que os macacos acessam áre-

as na floresta com maior densidade (melhor infraestrutura, melhor qualificação 

dos profissionais, mais diversidade econômica, etc.), eles conseguem passar de 

uma árvore para a outra com menos esforço, promovendo ambientes propícios 

para que novos negócios floresçam e maior riqueza seja gerada. 

Nesse sentido, é importante que os municípios analisem a realidade local para 

identificar onde são mais competitivos e têm maiores possibilidades de desen-

volver ou atrair novos negócios, ou se devem deslocar esforços para buscar 

“partes da floresta” mais ricas. É realista assumir que um município essencial-

mente agrícola tem mais capacidade de atrair empresas da área que empresas 

de consultoria de software, por exemplo. Da mesma forma, faz sentido investir 

em infraestrutura relacionada à área, caso o município observe um caminho 

para atrair empresas de setores próximos, do que em projetos que não atendam 

a essas demandas. Por outro lado, os municípios devem estar preparados para 

diversificar suas economias, tendo menos dependência de empresas ou setores 

específicos para o seu funcionamento, em caso de crises específicas desses se-

tores. 

Para planejar de forma estratégica o desenvolvimento de sua infraestrutura, os 

municípios precisam identificar os principais desafios, criando projetos que con-

sigam superar a distância entre o “sonho” e a realidade.
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Atualmente, é possível consultar algumas fontes de dados que fornecem in-

formações para apoiar o gestor municipal no entendimento sobre as vocações 

econômicas e o perfil socioeconômico do município. O DataViva é uma dessas 

plataformas. Nela, é possível consultar diversas informações sobre as atividades 

econômicas, o perfil da mão de obra do município e suas principais exporta-

ções. Com uma pesquisa simples, o gestor municipal pode obter informações 

relevantes sobre as principais atividades econômicas e identificar os principais 

setores econômicos do município. O DataViva também oferece visualizações da 

“floresta” do município, fazendo referência à metáfora anterior, apontando pro-

dutos próximos e em que áreas os municípios são competitivos. Quanto maior 

os círculos, mais competitivo é o município naquele produto, sendo possível 

observar produtos próximos que ainda não estão desenvolvidos. Na figura se-

guinte, pode-se observar o Espaço de Produtos mineiro. O grande círculo marrom 

à esquerda é Minério de Ferro, mas é possível notar que Minas não é competitiva 

em diversos produtos próximos ao minério, que poderiam ser explorados pelas 

empresas com relativa facilidade, já que requerem a mesma infraestrutura e 

mão de obra.   
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Fonte: DataViva

Figura 72 - Espaço de Produtos de Minas Gerais (2017)
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Outra fonte de informações nesse processo de identificação do perfil socioeconômico 

do município é o Índice Mineiro de Responsabilidade Social (IMRS), desenvolvido pela 

Fundação João Pinheiro (FJP). Nele, é possível consultar o "Perfil Municipal", que con-

tém informações atualizadas sobre diversos temas estratégicos que se tornam fortes 

aliados dos municípios no desenvolvimento desse planejamento estratégico. O muni-

cípio pode observar seus indicadores na área de saúde, educação, gestão financeira e 

segurança, que podem apoiar o gestor municipal a identificar as prioridades.   

Em resumo, ao olhar para o perfil socioeconômico do município, os principais elemen-

tos que devem ser identificados nessa etapa se encontram elencados a seguir:

- Principais atividades econômicas e perfil da mão de obra

Quais as principais atividades econômicas no município e que tipo de mão de 

obra são necessários para atender a essas empresas com efetividade? Que tipo 

de infraestrutura é necessária para atrair empresas de outros setores e dos seto-

res já atuantes no município?  

- Área disponível

É muito importante que a gestão municipal tenha conhecimento sobre as áreas 

disponíveis no município, a disponibilidade de terrenos e de outras infraestrutu-

ras que podem ser utilizadas para a implementação de projetos. Normalmente, 

essas informações estão contidas nos Planos Diretores, que indicam também o 

vetor de desenvolvimento dos municípios.

- Acesso

Outra dimensão que agrega valor é ter conhecimento sobre as facilidades de 

acesso ao município - vias terrestres, fluviais, aéreas e malhas ferroviárias no 

entorno. Também são importantes as infraestruturas de acesso localizadas na 

região, como aeroportos, por exemplo.

- Capacidade Institucional

Segundo a teoria do Government Performance Project (GPP) (DONAHUE, SELDEN 

and INGRAHAM, 2000), a capacidade de gestão de um município pode ser men-

surada pela boa habilidade na gestão financeira, gestão de pessoas, gestão de 

tecnologia da informação, gestão de capital e gestão por resultados.  A seguir, 

conceitua-se brevemente cada um dos parâmetros:

• Gestão Financeira diz respeito à alocação do orçamento, previsão e 

execução orçamentária, consistência de relatórios financeiros e gestão da 

dívida e do investimento;

• Gestão de Pessoas aborda aspectos como planejamento de pessoal, 

contratação, retenção, remuneração e a própria capacitação constante de 

gestores para o aprimoramento do planejamento e execução de políticas 

públicas;

• Gestão de Tecnologia da Informação diz sobre a utilização de sistemas 

de tecnologia da informação e integração com outros sistemas de gestão 

- como sistemas estaduais e federais -, capacitação e capacidade de 

comunicação com os servidores e com os cidadãos;

• Gestão de Capital envolve questões como planejamento de investimento 

no longo prazo; controle de manutenção e impactos do investimento no 

longo prazo para o orçamento;

• Gestão por Resultados abarca a análise do planejamento estratégico, 

com base em políticas públicas baseadas em evidências, avaliação de 

desempenho e implementação de informações, com dados consistentes 

e de boas referências.

- Qualidade de Vida

Informações sobre a qualidade de vida no município são muito importantes para 

a atração de investimentos e retenção de mão de obra qualificada. Saber que 
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um município oferece uma boa qualidade de educação, de serviços de saúde, de 

infraestrutura, de saneamento básico, de energia elétrica, de telecomunicações, 

de conservação do meio ambiente, e uma gestão de qualidade, conta bastante 

para que uma empresa possa decidir por se instalar no município. Com a atração 

de negócios, mais recursos em investimentos podem ser atraídos. Informações 

sobre qualidade de vida nos municípios podem ser consultados no Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal, além de informações sobre a própria infra-

estrutura municipal, cultura local, benefícios naturais do entorno, etc.

6.1.2.3 Análise de Cenário

Com as informações referentes à análise do perfil socioeconômico compiladas, 

o município pode começar o processo para identificar os seus principais desafios 

e priorizar as principais soluções, com foco nos resultados de longo prazo para o 

desenvolvimento socioeconômico municipal. 

Neste sentido, o primeiro passo rumo ao planejamento estratégico da infraes-

trutura municipal é analisar o cenário descrito a partir dos indicadores coleta-

dos. Recorrendo a metodologias já existentes, é apresentada uma das principais 

ferramentas: a análise de SWOT (do inglês, Strengths = forças, Weaknesses = 

fraquezas, Opportunities = oportunidades e Threats = ameaças). 

Essa metodologia parte do pressuposto de que se deve, em primeiro lugar, olhar 

para o contexto do problema de maneira abrangente e avaliar cada um desses 

quatro pontos com cautela. Além disso, a análise de SWOT permite o levanta-

mento de uma lista de possíveis desafios que devem ser enfrentados ou vanta-

gens atuais do município que devem ser mantidas/promovidas. É fundamental 

não se render a suposições ou a questões estritamente subjetivas, buscando, 

sempre que possível, observar os dados e trazer os desafios concretos que o 

município enfrenta e suas reais forças.

Útil Prejudicial

Origem 

Interna

PONTOS
FORTES

Qual valor geramos capaz 
de criar vantagens em 
relação às cidades ao 
nosso redor?

PONTOS
FRACOS

Onde temos deficiências 
expressivas quando nos 
comparamos aos nosso 
concorrentes?

Origem 

Externa

OPORTUNIDADES
Quais acontecimentos de 
mercado são favoráveis 
para potenciais novos 
investimentos em minha 
cidade?

AMEAÇAS
Quais desenvolvimentos 
externos podem impactar 
negativamente a 
capacidade competitiva 
do meu município no 
mercado?

Fonte: autores (FJP)

Figura 73 - Matriz de análise SWOT

- Pontos fortes

Os pontos fortes de um município devem ser elencados a partir de um levanta-

mento de dados sobre as potencialidades locais. Esse mapeamento deve levar 

em consideração tanto questões relacionadas à qualidade de vida quanto capa-

cidades locais em oferecer mão de obra qualificada para determinados serviços, 

possibilidades de subsídios, preços da energia, quantidade de terrenos disponí-

veis, histórico de investimentos de setores específicos na cidade e reservas de 

recursos naturais que podem servir de insumos para atividades industriais. É im-

portante listar, nos pontos fortes, questões também ligadas à própria qualidade 

da gestão pública municipal: dados relacionados à transparência e à seriedade; 
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conformidade em relação à lei de responsabilidade fiscal e à legislação municipal 

pertinente ao desenvolvimento urbano (como a qualidade do seu Plano Diretor).  

- Pontos Fracos

Para entender quais são os pontos fracos do município, o mesmo exercício de 

levantamento de dados e mapeamento deve ser realizado. Deve-se atentar para 

os mesmos pontos citados acima. Ao olhar para os dados sobre as questões 

sociais, por exemplo, é interessante se perguntar se eles possuem relação com 

alguma questão de ausência de infraestrutura ou de investimento, por exemplo. 

Conhecer os pontos fracos do município é muito importante para o direciona-

mento correto de investimentos e de alocação de recursos. É preciso saber o que 

é preciso melhorar. 

- Oportunidades

Os gestores municipais devem ficar atentos às oportunidades econômicas que 

se apresentam a partir de mudanças legais e movimentação dos mercados. 

Por exemplo, a publicação da Lei Federal nº 14.026/2020 trata do saneamento 

básico e abre oportunidades aos municípios para captação de recursos no setor 

privado, reafirmando o compromisso de diversas entidades de fomento com 

a universalização do saneamento. Quais outras mudanças em nível nacional e 

estadual podem ser oportunidades para que o município se desenvolva? Quais 

dessas oportunidades abrem possibilidades de obtenção de novos recursos para 

a infraestrutura municipal?  

- Ameaças

As ameaças são fatores de origem externa que são prejudiciais ao desenvolvi-

mento do município. Por exemplo, a publicação de leis em outros poderes ou 

entes que prejudiquem a arrecadação municipal ou uma crise econômica em um 

setor que a cidade é altamente dependente. 

Até agora, foram abordadas várias questões pivotais tanto sobre a importân-

cia da infraestrutura para uma cidade quanto o processo de elaboração de um 

planejamento estratégico capaz de otimizar a atração de recursos. Foram apre-

sentadas algumas ferramentas on-line disponíveis para a compilação de dados 

necessários para o desenho de um panorama socioeconômico local e pontos 

que devem nortear os gestores municipais na análise da informação coletada. 

A partir daí, segue-se para os dados como insumo para a elaboração de uma 

matriz SWOT – um dos mais populares instrumentos de organização estratégica. 

Com a matriz pronta, é possível seguir para a próxima fase do processo: fazer 

um recorte que delimita o objetivo do seu projeto. Afinal, um dos pontos críticos 

na elaboração de qualquer projeto é ter propósito e finalidade bem definidos – 

quando se sabe aonde quer chegar, as outras etapas se tornam mais simples.

Definindo e contextualizando o objetivo do projeto

Depois de realizar as análises do perfil socioeconômico do município e do cená-

rio (SWOT), o próximo passo é definir quais são os principais desafios a serem 

resolvidos e como resolvê-los. Essa escolha nem sempre é óbvia e faz parte de 

um olhar estratégico da gestão municipal, que deve sempre buscar o desenvol-

vimento local e o bem-estar da população. Definir o problema central de um pro-

jeto é o primeiro passo para a elaboração de uma solução. Para isso, é necessário 

identificá-lo de maneira clara e a partir de evidências. 

Para que o problema seja identificado, é necessário um trabalho de análise, um 

prognóstico, realizando levantamento de dados sobre os fatores relacionados a 

esse problema e estudos buscando informações sobre as causas e efeitos do 

problema. A partir disso, podem ser estipuladas quais melhorias são almejadas 

com o projeto, ou seja, um objetivo geral. A equipe responsável por essa etapa 

do processo deve ter em mente algumas perguntas, conforme indicado na Figura 

74:
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Identificando o problema

 Existe um problema?  Qual é a dimensão do problema 
e das suas consequências?

 Qual é o problema? 
Temos dados suficientes para 
um estudo completos do 
problema?

 Quais são os componentes 
essenciais do problema? 

Entendemos os aspectos 
econômicos, sociais, políticos e 
geográficos do problema?

 Qual é o público afetado pelo 
problema? 

Quais são as principais 
dificuldades para lidar com o 
problema?

Fonte: Autores (FJP).

Figura 74 - Perguntas essenciais para identificação do problema/ objetivo em 
um projeto

Com o objetivo geral estabelecido, pode-se seguir para o próximo passo, que 

é a elaboração de uma análise sobre o cenário no qual o projeto pretende ser 

executado. Note que para isso, é deixada para trás uma visão mais generalista. 

Entra-se em um campo de trabalho em que os detalhes se tornam essenciais, 

ou seja, preza-se por uma visão um pouco mais focada especificamente no 

contexto do projeto que se pretende elaborar. O gestor municipal deve entender 

bem o contexto do seu município e esse conhecimento deve ser utilizado no 

momento de construir a análise do problema e seu contexto – com os dados 

corretos compilados e exibidos no documento, os investidores podem ficar mais 

seguros sobre a viabilidade do projeto, as reais oportunidades e possíveis riscos 

de alocar recursos em sua cidade.

É importante que informações acerca do problema e seu contexto sejam reais, 

ou seja, não basta apresentar estimativas presumidas – para isso, um contato 

prévio com a comunidade local se faz necessário. Os possíveis financiadores de 

um projeto de infraestrutura devem conseguir entender com facilidade a neces-

sidade da obra proposta no projeto, os resultados que se espera alcançar, sua 

funcionalidade dentro do contexto da cidade e em que medida ela beneficia a 

população. Ou seja, o momento de identificar o problema e delinear o objetivo 

do projeto é o cerne de todo o processo de captação de recurso. É a partir dessas 

premissas que será possível elaborar um documento preciso e bem embasado. 

Todo projeto, mesmo que extremamente benéfico para o desenvolvimento do 

município, tem consequências para as pessoas que vivem na cidade e, por isso, 

essa aproximação é tão importante.

Algumas informações essenciais a serem levantadas são, por exemplo, quais os 

beneficiários diretos do projeto, suas condições de vida e qual o contexto socio-

econômico dessa comunidade, as consequências socioambientais, dificuldades 

adicionais e possíveis parceiros. Sobre as questões que devem ser analisadas em 

relação à comunidade, pode-se apontar algumas das mais importantes quando 

na elaboração dessa análise:

• Quantitativo de pessoas que fazem parte do público-alvo.

• Cenário econômico: quais as possibilidades de trabalho e renda?

• O município está de acordo com as propostas e consequências do projeto?

• Lista dos problemas declarados pelos diversos atores sociais relevantes. 

• Verificação de complementaridade ou contradição entre os problemas 

declarados.

• Avaliação dos problemas segundo a perspectiva dos atores afetados.

• Há previsão para a execução do projeto?

Uma análise de natureza qualitativa e quantitativa é essencial para o projeto 

porque permite a descrição da incidência prévia do problema, levando em con-

sideração variáveis que podem alterar os resultados alcançados pelo projeto. 
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Com o diagnóstico em mãos, o responsável pela avaliação pode entender qual é 

a relação entre o que está sendo proposto e os reais efeitos do projeto no con-

texto da população local, sua relevância e eventuais percalços.

A partir do cenário atual e dos desafios identificados, o gestor municipal iden-

tifica seus principais objetivos, alinhados aos objetivos do governo. A principal 

pergunta que deve ser respondida nesta etapa é: o que se pretende alcançar e 

quais projetos são prioritários ao meu município, dado os desafios atualmente 

existentes? Certamente, um município com indicadores educacionais deficitári-

os pode se beneficiar mais de uma obra escolar do que a construção de uma 

nova praça, por exemplo. Os objetivos, nesse sentido, podem ser relacionados à 

melhoria concreta dos indicadores identificados, como a redução do número de 

habitações sem saneamento básico, a melhoria dos indicadores educacionais ou 

entregas concretas, como a melhoria da infraestrutura rodoviária ou metrofer-

roviária a partir dos desafios identificados junto às empresas.

6.1.2.4 Estabelecendo metas 

Com base nos objetivos definidos, o gestor pode estabelecer quais resultados 

pretende alcançar. Todo projeto deve ter metas claras estabelecidas. Essa é a 

melhor maneira de criar um panorama de execução que faça sentido para a 

entidade que está recebendo a sua proposta e para garantir que a obra sirva 

ao interesse público. As metas apontam, por meio de etapas, como alcançar 

objetivos estratégicos. Elas devem ser definidas pelos dirigentes do projeto, de 

preferência com periodicidade mínima anual e máxima de quatro anos, para 

coincidir com o PPA. O uso de dados de projetos previamente realizados pode 

ajudar na elaboração de metas realísticas, que consideram a capacidade da 

organização para entregar os resultados nos tempos planejados.

É importante ressaltar que as metas devem sempre expor de maneira realista 

quais são as etapas pelas quais o trabalho deverá passar para ser executa-

do com sucesso. Elas também são base para a gestão de desempenho dos 

envolvidos, ajudando os gerentes e servidores a avaliarem o progresso do 

empreendimento.

De acordo com o Manual para elaboração de projetos e execução de convênios 

da Secretaria Nacional do Consumidor (2015), as metas devem ser: 

Mensuráveis: deve ser possível estimar e aferir a execução delas.

Específicas metas não devem ser amplas demais,  

mas bastante específicas.

Temporais:      elas devem ser possíveis dentro dos prazos  

e cronogramas do projeto.

Alcançáveis:     é possível mesmo atingi-las? Essa é uma pergunta  

extremamente importante.

Significativas:  elas devem ser indispensáveis ao projeto.

Com as metas definidas, é possível que os gestores de um projeto possam en-

xergar com mais clareza os métodos que devem ser utilizados para alcançar 

os objetivos propostos. Ou seja, se dentro de um projeto o objetivo principal é, 

por exemplo, a construção de um novo posto de saúde, as metas são as eta-

pas tangíveis que devem ser executadas para que o resultado seja alcançado: 

elaboração de um estudo do terreno, licitação para execução de um projeto de 

engenharia para o edifício, contratação de pessoal, etc. Cada uma dessas metas 

pode ser dividida em tantas outras, de forma que o gestor do projeto possa 

mapear as diversas variáveis que influenciam o andamento geral do projeto e 

seus resultados.
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6.1.2.5 Consolidando o planejamento

Com bases definidas, o gestor municipal pode estabelecer um plano concreto 

para infraestrutura municipal, que parte dos principais desafios identificados para 

objetivos concretos que podem solucioná-los, bem como a definição de metas 

para a identificação de que os resultados estão sendo alcançados. 

Fonte: Autores (FJP).

Figura 75 - Panorama de consolidação do planejamento

Neste primeiro capítulo, foram apresentadas algumas etapas recomendadas 

para que o gestor municipal desenvolva um planejamento sólido para projetos 

de infraestrutura dentro do seu município. Nesse contexto, a importância de que 

a equipe responsável pela elaboração de um projeto de infraestrutura entenda 

e tenha dados sobre o cenário atual da sua cidade foi reforçada. Com essas in-

formações em mãos, é possível enxergar quais são, de fato, as necessidades do 

município e quais tipos de obra fazem sentido dentro do contexto local – levando 

em consideração capacidade técnica, orçamentária, institucional e logística. Ou 

seja, é necessário efetivamente ter insumos que podem ser traduzidos em um 

material tangível aos olhos de possíveis investidores/analistas de projetos em 

órgãos financiadores: estatísticas, pesquisas de campo, levantamento de dados, 

etc. 

Com uma base sólida de evidências, os gestores municipais podem, então, iniciar 

o processo de planejamento estratégico da infraestrutura municipal por meio de 

ferramentas de planejamento. Aqui, apresentou-se a matriz SWOT como exem-

plo, uma ferramenta que oferece suporte aos gestores para transformar dados 

complexos em observações realistas sobre o cenário, encaixando as informações 

em um dos quatro eixos: pontos fortes, pontos fracos, oportunidades ou desafios. 

Por fim, indicou-se como delinear os desafios que o projeto de infraestrutura 

buscará resolver, enfatizando a importância de ter um problema bem definido. O 

gestor deve analisar a matriz SWOT que foi previamente desenhada e buscar os 

principais desafios enfrentados pelo município – em termos de magnitude ou de 

urgência – e como manter suas vantagens competitivas. Após o recorte do prob-

lema, é possível pensar em objetivos para a prefeitura, surgindo como solução 

ao problema definido. O objetivo, por sua vez, pede metas para determinar se 

os gestores estão de fato superando os desafios estabelecidos. Analisou-se, de 

modo breve, sobre metas neste capítulo: o essencial sobre as metas é que os 

responsáveis pela execução do projeto, quando iniciado, consigam mensurá-las 

para acompanhar seu progresso. 

6.1.3 Elaborando projetos de infraestrutura para 
captação de recursos
Com os desafios e objetivos estabelecidos, o município tem capacidade de 

justificar, de fato, a necessidade de projetos de infraestrutura e pode começar 

a elaborar projetos para captação de recursos. Este capítulo é divido em duas 

partes: i) descrição de quem é quem no processo de captação de recursos, ii) 

apresentação de um modelo padrão de projetos, descrevendo tópico a tópico o 

que deve estar escrito em cada parte.
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6.1.3.1 Entendendo quem é quem no processo de 
captação de recursos

O Quadro 18 descreve quem é quem no processo de captação de recursos. Co-

nhecer esses atores é importante para saber a quem se destina o projeto, quem 

tem responsabilidade sobre o que e como o projeto deve ser escrito. 

Normalmente, os nomes a seguir aparecem nos editais de captação de recursos. 

A tarefa do próximo quadro é trazer os conceitos comuns para facilitar a compre-

ensão desses documentos. 

Concedente

Órgão ou entidade da administração pública, direta ou indireta, 
responsável pela transferência dos recursos financeiros e pela 

descentralização dos créditos orçamentários destinados à execução 
do objeto do convênio.

Proponente

Órgão ou entidade pública ou privada sem fins lucrativos credencia-
do que manifeste, por meio de uma proposta ou projeto, interesse 

em firmar convênios, contratos de repasse e/ou termos com o 
concedente do recurso.

Convenente

Órgão ou entidade da administração pública direta e indireta, de 
qualquer esfera de governo, e entidade privada sem fins lucrativos, 
que pactua a execução de programas e projetos mediante celebra-

ção de convênio.

Contratante

É o órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta 
da União que pactua a execução de programa, projeto, atividade ou 
evento, por intermédio de instituição financeira federal (mandatá-

ria), mediante a celebração de contrato de repasse.

Contratado

É o órgão ou entidade da administração pública direta e indireta, 
de qualquer esfera de governo, bem como entidade sem fins 

lucrativos, com o qual a administração pública pactua a execução 
de contrato de repasse.

Interveniente

Órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta de 
qualquer esfera de governo, ou entidade privada que participa dos 
instrumentos regulados por um contrato para manifestar consenti-

mento ou assumir obrigações em nome próprio.

Responsável pelo 
interveniente

É a pessoa física que responde pelo órgão ou entidade privada sem 
fins lucrativos.

Responsável pelo 
contratado

É a pessoa física que responde pelo órgão ou entidade privada sem 
fins lucrativos que será contratada.

Fonte: Autores (FJP).

Quadro 18 - Identificando os atores no processo de captação

6.1.3.2 O que constitui um projeto?

Depois de refletir sobre as oportunidades e vocações do município, identificar os 

problemas e estabelecer metas, é hora de traçar um plano e elaborar projetos. 

As próximas etapas descrevem um roteiro básico para elaboração de projetos 

que pode ser adaptado de acordo com os editais e com outras necessidades do 

município. O roteiro contém os conceitos básicos com instruções de preenchi-

mento para cada um dos itens.

- Cabeçalho

Identificação

Para iniciar um bom projeto, o primeiro passo é o nome do projeto. Ele deve 

introduzir o assunto principal e trazer de forma clara qual o problema que o 

projeto busca resolver. Logo abaixo do nome, é preciso identificar para quem é o 

projeto - nome do concurso ou edital ou licitação ou chamada para patrocínio - e 

o local e data. 

(Continua)

(Continuação)
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Nome da Proposta

Para “entidade xx”

Local, xxxx, 2021

- Resumo da Proposta

Pergunta-chave: o quê?

É muito importante conter um resumo do projeto, em cinco linhas ou menos, de 

maneira que contenha o objetivo. O texto deve ser conciso, objetivo e redigido na 

ordem direta. O resumo já indica os pontos mais importantes da proposta e diz o que 

será encontrado de maneira mais detalhada ao longo do texto. 

- Apresentação

Pergunta-chave: por quê?

A apresentação é a carta convite da proposta. Nessa parte, deve-se contar um 

pouco da história e geopolítica do local onde estão inseridos o proponente e os 

beneficiários. Contextualizar, com breve descrição da realidade do local em que 

o projeto se insere, com informações econômicas, sociais, ambientais e a atua-

ção do proponente com os beneficiários. Importante dizer sobre a identificação 

do problema que gerou a projeto/proposta. Nesse item, ajuda bastante se o 

município já tiver realizado o planejamento estratégico e já tiver realizado um 

levantamento de informações para a elaboração do portfólio. Para elaborar essa 

parte do projeto ou proposta, lembre-se de utilizar as plataformas de dados e 

informações, como IMRS, DataViva e Atlas do Desenvolvimento Humano.

- Objetivos

O campo “Objetivos” deve conter o objetivo principal e os objetivos específicos 

de forma separada. Cada uma dessas categorias tem sua função:  

- Objetivo Geral

Pergunta-chave: para quê?

Descrever o principal resultado que o projeto pretende alcançar ou a sua finali-

dade. 

- Objetivos Específicos

Perguntas-chave: quais? Quantos?

Citar os produtos específicos/melhorias econômica, social, ambiental que serão 

oferecidos aos beneficiários.

*Uma questão importante é que os objetivos específicos são as ações mensurá-

veis do projeto. São resultados concretos que se pode medir, ver e usar. 

Para ter clareza do objetivo, é importante saber qual é o problema que o pro-

jeto/proposta visa resolver. O planejamento municipal, descrito passo a passo 

no início deste capítulo, ajuda muito na compreensão e diagnóstico municipal, 

colocando-se como uma ferramenta estratégica importante para a gestão no 

direcionamento de esforços e do que deve ser priorizado em termos de desen-

volvimento. 

Na avaliação de projetos, um objetivo claro e relacionado com uma estratégia 

de desenvolvimento municipal é sempre melhor avaliado e transparece maior 

segurança ao órgão financiador de recursos. 

 - Justificativas

Perguntas-chave: quais mudanças serão geradas?

O texto de justificativa deve começar com a apresentação do problema e os 

benefícios que o projeto/proposta vai trazer aos beneficiários. É importante de-

monstrar como o projeto vai atuar e dar ênfase em porque a solução proposta é 

importante para o enfrentamento e solução do problema. Quanto mais dados a 

gestão municipal tiver para apresentar nessa parte do projeto, melhor. É muito 
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• Indicadores: para cada ação, é importante dizer como será possível 

acompanhar a execução daquela atividade e o alcance da meta. Ele deve 

ser passível de medição periódica e na descrição colocar sempre o nome, a 

unidade de medida, a periodicidade com que o indicador será apurado e a 

fonte da informação. 

• Responsável:  indicar sempre um responsável por cada uma das ações. 

Esse responsável deve ser capaz de responder pelos indicadores e pelo 

prazo previsto para a execução das atividades. 

Exemplo de Plano de Trabalho:

interessante, por exemplo, apresentar relatos de desejo dos beneficiários, resul-

tados de diagnósticos e conclusões de pesquisas e estudos prévios. Lembrando 

que estudo e diagnósticos podem ser realizados também com dados secundá-

rios, como dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e de 

outras fontes de dados públicos, além de outras informações relevantes.

 - Metodologia

Perguntas-chave: Como fazer as atividades/ações? Quem serão os envolvidos? 

Metodologia é o caminho para a realização de algo. Nesse item do projeto ou 

proposta, descreva quais serão as atividades que serão realizadas para alcançar 

os objetivos e quem executará cada uma das ações. É importante que quem está 

lendo, com a finalidade de financiamento, tenha clareza de como a gestão pre-

tende executar aquilo que está sendo proposto. A metodologia diz muito sobre 

a capacidade institucional do município. É preciso prever bem os prazos de cada 

uma das ações e dimensionar os esforços em cada uma das atividades. 

- Plano de Trabalho

Perguntas-chave: onde? Por quê? O quê? Como? Quando? Quem?

O Plano de Trabalho é o item da proposta/projeto que contém o detalhamento 

da metodologia - do como fazer, identificando os responsáveis pelas atividades 

e ações bem como a data de início e término estimada para cada uma. Os norte-

adores do Plano de Trabalho são os objetivos específicos que são destrinchados 

em atividades. É importante dizer para cada uma das atividades:

• Data de início e de fim: medir o tempo de duração de cada uma das 

atividades. Lembre-se de ser ponderado na hora de estimar o tempo de 

execução das tarefas.

• Meta: a meta diz sobre a finalidade da ação e de que forma ela pode 

contribuir para o alcance do objetivo. Ela deve sempre ter uma natureza 

mensurável.
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Plano de trabalho

Nome do Projeto/Proposta

Versão 01/ano corrente

Objetivo Específico Atividade/Ação
Tempo

Meta Indicador Responsável
Início/Término

1

1.1      

1.2      

1.3      

...

2.1      

...      

...      

Figura 76 - Exemplo de Plano de Trabalho

- Cronograma

O cronograma é uma tabela que relaciona os objetivos específicos com as atividades e o tempo de realização. Pode ter deta-

lhamento em dias, semanas, meses, anos, dependendo da duração da intervenção que está sendo apresentada pelo projeto. 

É importante sempre manter os objetivos específicos, as ações e os prazos indicados no Plano de Trabalho. Aqui, oferecemos 

uma versão do Diagrama de Gantt, onde é possível alocar o tempo em cada atividade, tornando o acompanhamento do 

desenvolvimento do projeto mais visual.
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Cronograma
Nome do Projeto/Proposta

Versão 01/ano corrente

Objetivos específicos Atividades
Meses

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

1.1             

1.2             

1.3             

2

2.1             

2.2             

2.3             

3

3.1             

3.2             

3.3             

Figura 77 - Exemplo de Cronograma
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 - Orçamento

Perguntas-chave: quais as despesas e gastos necessários? Quanto será solicitado ao financiador? Será ofertada alguma con-

trapartida? Como?

O orçamento é a parte do projeto em que são apresentados os itens de despesas e os recursos financeiros requeridos e ne-

cessários para a execução do projeto, com valores unitários e total.

Para melhor organização de um orçamento, sugere-se que ele também seja apresentado a partir dos Objetivos Específicos. 

Para cada um dos objetivos, monta-se uma planilha de despesas por itens, referentes a recursos humanos, recursos materiais, 

despesas administrativas e outras. Deve ser coerente com as atividades previstas no Plano de Trabalho, contendo a mesma or-

denação, itemização e aspecto. Lembre-se que as planilhas devem ter relacionamentos intrínsecos, relacionando diretamente 

o planejamento e os custos.

Os valores podem ser realizados por estimativa e serão avaliados pela entidade julgadora. Portanto, não superestime valores. 

Sempre prepare uma planilha de memória de cálculo e a deixe disponível para análise da entidade julgadora, se necessário. 

No orçamento, são apresentados os valores da contrapartida oferecida pelo proponente, por item. Todos os itens devem ser 

apresentados da forma mais detalhada possível. Isso contribui para uma boa análise da entidade julgadora.

• Categoria de despesa: identifica os itens do orçamento. Uma dica é agrupar o gasto de recursos por categorias de 

despesa, ao invés de referenciar os gastos por atividade. 

• Contrapartida: esse item pode aparecer como não obrigatório em editais de captação de recursos. Pode ser completado com 

recursos da própria gestão que também serão investidos no projeto. Essa contrapartida por ser financeira ou não-financeira. 

Entre as contrapartidas não financeiras, podem entrar, por exemplo, a utilização do espaço físico ou a disponibilização de mão 

de obra dos gestores municipais 

• Total:  indicar sempre o recurso total por item descrito. É importante manter um controle discriminando à parte. Os 

cálculos feitos para se chegar nesse valor podem ser solicitados.

Veja um exemplo:
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Orçamento
Nome do Projeto/Proposta

Versão 01/ano corrente

Categorias de despesa Despesa
Contrapartida

  Total (R$)
Financeira Não financeira

1. Pessoal
Item 1    

Item 2    

2. Serviços de Terceiros
     

     

3. Material Permanente/Equipamento
     

     

4. Material de Consumo
     

     

5. Material de Construção
     

     

6. Divulgação e Comunicação
     
     

8.Custos administrativos
     
     

9. Outros
     
     

 TOTAL      

Tabela 515 - Exemplo de Orçamento
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Cronograma de desembolso é um item que pode ser interessante, caso o finan-

ciamento seja por repasse ou convênio, por exemplo. Nele, deve ser indicado 

o número da parcela, valor e referência de mês/ano para que os recebimentos 

financeiros sejam realizados. 

Este capítulo teve como finalidade abordar os conceitos básicos para a elabo-

ração de projetos.  Descreveu os atores envolvidos, normalmente indicados por 

editais, que devem ser identificados ao longo de um projeto. A segunda parte 

do capítulo trouxe os conceitos das partes escritas do projeto, com exemplos de 

preenchimento. Não se esgota aqui todas as possibilidades de itens que podem 

aparecer em um edital, mas foram abordados os principais conceitos e aqueles 

que são mais comuns. Para o aprofundamento do tema ou consulta a outros 

conceitos, que porventura não apareceram aqui, são indicados manuais e outros 

materiais produzidos pela Escola Nacional de Administração Pública. 

6.1.4 Estratégias de captação de recursos
Neste capítulo, serão apresentadas algumas alternativas de financiamento para pro-

jetos de infraestrutura e estratégias de captação destes recursos. Parte fundamental 

do processo de captação é garantir que os projetos façam sentido com as vocações 

municipais e façam sentido para melhorar a vida da população. 

6.1.4.1 Confiança pública e marca municipal

Como o município quer ser identificado em 10 anos? Quais as potencialidades 

locais e quais aspectos da cultura local podem ser promovidos para atrair inves-

timentos? O que é preciso fazer hoje para chegar lá?

Diversas fontes de financiamento esperam seriedade e comprometimento dos 

gestores municipais com uma estratégia concreta e objetivos claros para o de-

senvolvimento do município, de forma que a confiança pública exercida pelos 

gestores é fundamental para o sucesso na captação. Atrair o setor privado sig-

nifica possuir regras claras, impessoais e que sejam de fato cumpridas. Para os 

bancos de investimento, é fundamental comprovar a capacidade de execução, 

tanto financeira quanto técnica, demonstrando os impactos reais do projeto. Des-

sa forma, as etapas anteriores garantem que o projeto é baseado em evidência 

e podem oferecer pistas a estes financiadores sobre a seriedade do município na 

resolução dos seus desafios. 

Possuir um material sistematizado contendo as principais informações sobre o 

município pode ser um grande diferencial e significar um maior conhecimento 

da própria gestão pública sobre as potencialidades e a realidade local. É impres-

cindível ter propriedade, com evidências, para falar sobre o município. Também 

são recomendadas a identificação e a promoção da marca do município, sua 

identidade e como ele se promove. Diversos municípios são facilmente iden-

tificados a partir da consolidação de suas indústrias, como referência ou polo 

no desenvolvimento de determinadas atividades. Essa identificação permite o 

direcionamento de investimentos privados e facilidade ao comunicar o que o 

município busca em termos de desenvolvimento. Criar e comunicar a marca não 

deve ser apenas um esforço de marketing, mas comunicar com a identidade e 

cultura da região, pautada na execução, para garantir a boa reputação do muni-

cípio e não promessas vazias aos investidores.  

6.1.4.2 Mapeando alternativas de financiamento 

Para pleitear um recurso, um dos pontos mais importantes é entender qual tipo 

de instrumento pode ser utilizado no repasse de crédito entre a fonte de fomen-

to e o município. No caso do crédito para infraestrutura, a origem dos recursos é 

expressivamente a União, ou seja, recursos federais.

Outra fonte de fomento comum são organizações internacionais, o que ajuda 

a ampliar o leque de opções com distintas taxas e amortizações na concessão 
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Externo (Cofiex). A Secretaria de Assuntos Internacionais (Seain) coordena o 

processo de negociação para obtenção de crédito entre os entes públicos e as 

organizações multilaterais. Em resumo, esse processo segue a seguinte estru-

tura:

• Apresentação da Carta-Consulta;

• Com a aprovação da Carta-Consulta, a Seain encaminha as informações ao 

agente financiador;

• O agente financiador manifesta seu interesse em apoiar o projeto;

• A proposta é detalhada pelo solicitante do financiamento que é acompanhada 

pela Seain durante todo processo de preparação.

- Parcerias entre os setores público e privado

Parcerias têm sido cada vez mais comuns no financiamento de projetos de infraes-

trutura. No Brasil, esse tipo de parceria é previsto na legislação em três diferentes 

categorias: concessão comum, administrativa ou patrocinada. A primeira é aquela 

que consegue pagar por si mesma, é autossustentável por meio de fluxos finan-

ceiros de tarifas. Já as duas últimas são atendidas pelo que ficou conhecido como 

Lei das PPP, a Lei Federal nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004, que contempla 

projetos que precisam de aporte total ou parcial de recursos públicos. As PPPs 

também são alternativas para vencer a inércia do setor público e se apoiar no setor 

privado para agilizar projetos de infraestrutura.

6.1.4.4 Identificando fontes de financiamento

O gestor municipal deve conhecer as principais fontes de financiamento para pro-

jetos em infraestrutura e buscar um entendimento prévio em torno das quais, his-

toricamente, são os principais investidores do setor. No Brasil, esse tipo de crédito 

está bastante concentrado em fontes de fomento e Bancos de Investimentos. No 

caso da energia elétrica, por exemplo, o Banco Nacional do Desenvolvimento Eco-

de crédito. Em seguida, são apresentados, brevemente alguns dos instrumentos 

utilizados nos repasses de recursos e quais as suas especificidades – assim, é 

possível compreender de melhor maneira qual tipo de ferramenta corresponde 

às necessidades do seu projeto.

6.1.4.3 Tipos de recurso para financiamento de projetos 
de infraestrutura
- Recursos Próprios

Caso o município tenha capacidade fiscal, é possível executar projetos de infraes-

trutura com seus próprios recursos. Dito isso, é importante analisar as melhores 

alternativas para a saúde financeira municipal em contraste aos benefícios gera-

dos à população de forma geral.  

- Convênio

O convênio é um compromisso da União em repassar recursos a outro ente fe-

derado ou entidade privada sem fins lucrativos, tendo como fim a execução do 

objeto do convênio de acordo com condições determinadas anteriormente entre 

ambas as partes.

- Contrato de repasse

O contrato de repasse se assemelha ao convênio em relação aos seus fins, po-

rém a diferença se dá pelo fato de que nele há um intermediário. Ou seja, 

uma instituição ou agente público federal representa a União na execução e 

fiscalização da transferência. A não ser que a concedente tenha estrutura para 

acompanhar a execução do convênio, a legislação define contrato de repasse 

para execução de objeto que preveja a realização de obra (preferencialmente).

- Investimentos Internacionais

No caso dos investimentos internacionais, a identificação dos projetos passí-

veis de financiamento externo se dá no âmbito da Comissão de Financiamento 
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nômico e Social e o Banco do Brasil são as principais fontes de recursos; já no setor 

de saneamento, a Caixa Econômica Federal tem parcela expressiva na porcenta-

gem de crédito que é destinado às obras do setor. De modo geral, as principais 

fontes de fomento em infraestrutura são:

• Reembolsáveis (deverão ser ressarcidos à organização de fomento ao 

longo dos anos)

• Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES);

• Caixa Econômica Federal (CEF);

• Banco do Brasil (BB);

• Agências estaduais de fomento, como o Banco de Desenvolvimento 

de Minas Gerais (BDMG).

• Não reembolsáveis

• Emendas parlamentares;

• Repasses da União;

• Fundação Nacional de Saúde (Funasa);

• Programas de governo para desenvolvimento de setores específicos.

6.1.4.5 Traçando o perfi l das principais fontes de recurso 

- BNDES
O BNDES tem um expressivo histórico de investimento no setor de infraestru-

tura, o que coloca a instituição como um dos principais agentes de fomento da 

área no País. Segundo o relatório com perspectivas de investimento do banco, 

prevê-se que a média anual de investimento em infraestrutura será de, apro-

ximadamente, 123,4 milhões de reais anualmente no quadriênio 2019 e 2022. 

Existem duas formas de apoio praticadas pelo BNDES, a indireta e a direta. A 

primeira é realizada por meio de intermediários, que são instituições financeiras 

credenciadas – nesse caso, é a instituição financeira escolhida que negocia com 

o cliente as condições do financiamento, o prazo e as garantias exigidas (respei-

tando algumas regras e limites predeterminados pelo BNDES). Já a direta é reali-

zada diretamente com o Banco, nesse caso, os pedidos devem ser apresentados 

por meio do roteiro de pedido de financiamento para que a equipe da instituição 

possa analisar o requerimento. Antes de fazer o pedido, é preciso possuir uma 

habilitação, na qual são analisados os aspectos cadastrais, de crédito e jurídicos 

do cliente. 

Fonte: BNDES 

Figura 78 - Roteiro simplificado do financiamento 

No caso do crédito para infraestrutura, as operações são realizadas pelo BNDES - 

Finem, linha de crédito a longo prazo que foca em projetos que visam ampliação, 

recuperação ou modernização de ativos fixos do comércio, indústria, etc. Nessa 

linha, as operações são, em geral, feitas de forma direta, sem intermediários. 

As formas de apoio abrangem: financiamento de máquinas e equipamentos; 

saneamento; distribuição de gás e biocombustíveis; transporte de petróleo, gás 
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natural, derivados de petróleo e biocombustíveis, geração, transmissão e distri-

buição de energia elétrica; infraestrutura logística e mobilidade urbana.

- Caixa Econômica Federal
A Caixa Econômica também tem uma linha de crédito com foco em projetos de 

infraestrutura, o Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa). Por 

meio dele, é possível que o ente público pleiteie recursos para apoiar ações or-

çamentárias em curso, como investimentos em infraestrutura, mobilidade, equi-

pamentos, iluminação, construção de escolas, creches, hospitais, entre outros. A 

linha foi aberta para os municípios apenas em junho de 2017, mas desde então 

tem registrado cada vez mais operações com os entes federativos. Segundo o 

site Caixa Notícias, das 453 operações contratadas em 2019, por exemplo, todas 

foram feitas por municípios. 

Segundo o relatório de sustentabilidade da Caixa, correspondente ao ano de 

2018, as operações de infraestrutura obtiveram um incremento de 2,0%, al-

cançando saldo de R$ 84,3 bilhões até o final daquele ano. É importante notar 

que ao longo dos anos, a Caixa tem realizado ações para aumentar e fortalecer 

a relação com os municípios, dando mais assistência técnica e melhor assesso-

ramento aos atores envolvidos na operacionalização dos programas e financia-

mentos de recursos.

Para acessar a linha de crédito, os seguintes passos são necessários:

• Carta consulta;

• Análise de risco;

• Análise técnica; 

• Aprovação da Caixa;

• Compliance;

• Assinatura do contrato.

- Banco do Brasil 
Na frente de investimento em infraestrutura, o Banco do Brasil (BB) conta com 

o Programa Eficiência Municipal, sua solução de crédito de 2 bilhões de reais 

para aquisição de bens e serviços e apoio a projetos de investimento. O prazo 

de contratação varia de 60 a 96 meses, com seis meses de carência, e as taxas 

variam de 1,2% a 1,4% ao mês. Um dos principais focos do programa é atender 

a demanda dos gestores municipais, além de reduzir os prazos de contratação 

de desembolsos. 

Além disso, o BB também trabalha em parceria com o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID). Como publicado no site de notícias do Senado, em 2018, 

o BID aprovou uma ação multisetorial de 600 milhões de reais ao BB com obje-

tivo de levar recursos para a melhoria e a eficiência da infraestrutura viária, de 

água, energia e de serviços públicos dos municípios de pequeno e médio portes 

(até 500.000 habitantes). Até 2023, o Banco do Brasil espera atender 215 muni-

cípios com as ações de desenvolvimento. Ou seja, o BB é também um dos gran-

des atores quando se pensa em crédito para infraestrutura de cidades no Brasil. 

- BDMG
Regionalmente, há o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) que 

atende a todos os municípios do estado. Realiza financiamento direto para pre-

feituras de todos os portes, além de oferecer assessoria técnica para municípios 

e consórcios municipais. As linhas de crédito do banco contemplam a viabiliza-

ção de obras de infraestrutura e compra de maquinário, auxílio a municípios em 

estado de emergência ou calamidade e apoio a prefeituras que investem em 

projetos alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
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Faixa Pppulacional
(nº de habitantes - CENSO IBGE 2010)

Limite de Financiamento 
(Total)

Até 5.000 habitantes R$ 1.000.000,00

De 5.001 a 10.000 R$ 1.500.000,00

De 10.001 a 40.000 R$ 2.000.000,00

De 40.001 a 100.000 R$ 3.000.000,00

Acima de 100.000 R$ 5.000.000,00

Fonte: BDMG.

Tabela 516 - Limite de financiamento por município.

O Edital de Financiamento para Municípios Mineiros do BDMG é lançado a cada 

dois anos, sendo o último de 2019, e apoia os municípios em diversas frentes: 

Aquisição de máquinas rodoviárias e equipamentos para pavimentação, cami-

nhões e tratores; Construção, ampliação ou reforma de prédios públicos munici-

pais; Projeto de eficiência energética; Mobilidade e drenagem urbana; Soluções 

de abastecimento de água, esgotos e resíduos sólidos.

As linhas de crédito do Edital são as seguintes: 

BDMG CIDADES - Obras de construção e/ou reformas de edificações públicas 
municipais e Projetos de Eficiência Energética.

BDMG URBANIZA - Obras de Mobilidade urbana e de Drenagem urbana.

BDMG SANEAMENTO - Obras de Sistemas de abastecimento de água, de 
Sistemas de esgotamento sanitário e de Sistemas de tratamento de resíduos 
sólidos urbanos.

BDMG MAQ - Máquinas rodoviárias e equipamentos para pavimentação; 
chassi de caminhão; carrocerias; tratores e ônibus universitário.    

      Fonte: BDMG
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6.2 Metodologia de análise multicriterial 
para avaliação de propostas para projetos de 
cargas e passageiros

6.2.1 Conceituação da metodologia
A tomada de decisão sobre quais propostas devem avançar em um plano estra-

tégico ferroviário, assim como em outros tipos de planos estratégicos em infra-

estrutura de transportes, é pautada por um conjunto de variáveis e critérios que 

não se caracterizam somente pelo retorno econômico-financeiro, apesar da in-

questionável importância do mesmo; mas que avançam para outras dimensões, 

como sociais, ambientais, desenvolvimento regional, integração para criação de 

eficiência logística, entre outras.

A amplitude de dimensões a serem consideradas em propostas de infraestrutu-

ra de transportes se deve, basicamente, ao fato de que os investimentos ou a 

continuidade de propostas no caminho de sua transformação para o âmbito de 

projetos devem: 1. Responder a demandas presentes ou futuras, reais e men-

suráveis, que necessitam ser atendidas por uma oferta imediata de capacidade 

de movimentação (oferta de infraestrutura); e/ou 2. Implementar sistemas de 

transportes que possibilitarão a criação de demandas futuras ou, de mesma 

importância, atender a anseios sociais e de desenvolvimento regional, sem que 

haja necessariamente uma resposta econômico-financeira positiva. Enfim, os in-

vestimentos em infraestrutura de transportes possibilitam resposta a demandas 

existentes ou à criação de ambientes de desenvolvimento, o que vai além da 

dimensão financeira isoladamente.     

Em consonância com o exposto, esse capítulo apresenta uma metodologia para 

a criação de diferentes conjuntos de variáveis e critérios, resultando em geome-

SFREDO, J.M.; PEREIRA, L. N.; MORAES, P. R. P.; DALMAU, M. Análise de fatores 
relevantes quanto à localização de empresas: comparativo entre uma in-
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CAPEX E OPEX; ou Infraestrutura deve servir como indutora do crescimento de 

demanda, desenvolvimento social, com preservação e respeito às melhores con-

dições ambientais. Durante muitos anos e em diferentes regiões e situações, 

esses dois paradigmas foram colocados como excludentes por natureza. Esse 

conceito de padrões de conflito não existe mais, e o que prevalece é o objetivo 

estratégico prioritário no âmbito das políticas públicas.

Se o objetivo estratégico prioritário for considerar que uma determinada propos-

ta deve se transformar em um projeto caracterizado por critérios de resposta a 

demandas existentes ou garantidas no futuro e que, se analisadas sob o ponto 

de vista do retorno econômico-financeiro, justificam os investimentos, consoli-

da-se o paradigma da oferta de infraestrutura como resposta às necessidades 

de demanda. Por outro lado, se o objetivo estratégico prioritário considerar que 

uma determinada proposta deve caminhar na direção de um projeto que vise a 

indução de condições futuras de demanda, assim como de interesse social e de 

desenvolvimento regional sob o ponto de vista do Estado e da sociedade que 

ele representa, aplica-se o segundo paradigma da oferta de infraestrutura para 

indução de desenvolvimentos. 

Finalmente, infere-se que a combinação dos dois paradigmas no contexto de 

uma mesma proposta é também útil e justificada. Portanto, a metodologia con-

tribui exatamente para a inserção de diferentes pontos de vista de todos os in-

teressados na construção de um plano estratégico que promova de maneira de-

mocrática e ampla as decisões de investimentos nas ferrovias de Minas Gerais.

6.2.2 Condições básicas para aplicação da 
metodologia de avaliação multicriterial
Existem duas condições básicas para se evoluir na aplicação da metodologia de 

avaliação por multicritérios aqui apresentada. Essas condições não são variá-

veis e critérios utilizados na metodologia de avaliação e se caracterizam como 

trias combinatórias que definem a natureza do potencial de cada projeto para 

atendimento a diferentes expectativas. A tomada de decisão sobre a busca por 

investimentos em infraestrutura possui diversos níveis institucionais e de políticas 

públicas, ao contrário da iniciativa privada onde, basicamente, equilíbrios econô-

mico-financeiros orientam a alocação de recursos. Ao se tratar de projetos que 

devem ser contemplados sob um espectro mais amplo de stakeholders, outras 

variáveis devem ser inseridas. Nesse contexto, o conceito do Triple Bottom Line 

ganha força, quando a dinâmica dos ambientes econômico-financeiro, social e 

ambiental passa a formar o conjunto de abordagens e critérios qualificadores de 

uma determinada proposta ou projeto.

Caminhando nessa lógica de dimensões ampliadas, a metodologia pertinente 

e proposta neste Plano Estratégico Ferroviário de Minas Gerais (PEF Minas) se 

enquadra no conceito de análise multicriterial ao oferecer uma série de variá-

veis que podem receber graus de intensidade compatíveis com os objetivos dos 

diversos stakeholders e que, quando analisadas em conjunto, formam uma geo-

metria direcionadora de decisões, principalmente sobre fontes de investimentos, 

políticas para gestão de recursos, demandas por recursos advindos de outorgas 

e renovações de concessões, programas de desenvolvimento regional e social, 

governança de projetos e alinhamentos com marcos regulatórios. Dessa maneira, 

é possível se atingir combinações que se localizam em um espectro de tomada 

de decisão que não se restringe somente ao interesse de um determinado grupo 

corporativo, mas que possibilita a busca de recursos de maneira tal que, no caso 

do presente Plano Estratégico, possa ampliar a malha ferroviária de Minas Gerais 

pela maior abrangência de objetivos e metas, atendendo a diferentes posiciona-

mentos e pontos de vista.

Assim, faz-se necessário reforçar, conforme apresentado nos parágrafos ante-

riores, a utilidade de tal metodologia no tratamento de dois paradigmas ampla-

mente debatidos no contexto das decisões sobre investimentos em infraestrutu-

ra, quais são: Infraestrutura deve responder a demandas e condições favoráveis 

preexistentes, justificando de maneira inequívoca os recursos aplicados em 
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elementos de cenário, i.e., pano de fundo para a avaliação das propostas e não 

contextos para os quais essa avaliação ocorrerá. São elas o marco regulatório 

e o financiamento. Enfatiza-se, então, “o marco regulatório e as condições de 

financiamento são elementos estruturais para a realização dessa análise, e não 

critérios a serem considerados como passíveis de opiniões e avaliações”.

O Marco Regulatório é uma condição de cenário sine qua non que define se 

as leis, as regulamentações e outros elementos afins suportam a continuidade 

da análise das propostas. Segundo Andréa Wolffenbüttel, na Revista de Infor-

mações e Debates do IPEA, Caderno Desafios do Desenvolvimento, Edição 19, 

Ano 3, 2016, “Marco Regulatório é um conjunto de normas, leis e diretrizes que 

regulam o funcionamento dos setores nos quais agentes privados prestam ser-

viços de utilidade pública... O marco regulatório é responsável pela criação de 

um ambiente que concilie a saúde econômico-financeira das empresas com as 

exigências e as expectativas do mercado consumidor. Além de estabelecer as 

regras para o funcionamento do setor, o marco regulatório contempla a fiscaliza-

ção do cumprimento das normas, com auditorias técnicas, e o estabelecimento 

de indicadores de qualidade”.

A condição do “Marco Regulatório” é regida pelo estágio evolutivo do mesmo 

para acomodação da avaliação das propostas no caminho de sua transformação 

em projetos. O Quadro 19 aponta para as consequências da evolução do Marco 

Regulatório e seus efeitos na avaliação positiva ou adversa das propostas.

Marco  
Regulatório

Efeitos sobre a Evolução das Propostas

Ausência de mar-
co regulatório

Traz grandes dificuldades de evolução das propostas devido à 
falta de respaldo regulatório e de leis e normas que contemplam 
as principais diretrizes de evolução das propostas no caminho de 
sua transformação em projetos. Em geral, a ausência de marco 

regulatório resulta em adiamento das análises até que se crie um 
ambiente mínimo de regulação.

Marco regulatório 
em desenvolvi-

mento

Traz dificuldades de encaixe da evolução das propostas devido à 
falta de diretrizes consolidadas ou ainda em fase de consolidação. 
Em geral, marcos regulatórios em evolução impedem a evolução 
mais célere das propostas no caminho do projeto pelas necessi-
dades de enquadramento das mesmas nas diretrizes ainda não 

totalmente parametrizadas.

Marco regulatório 
recente 

O efeito mais visível do marco regulatório recente é a ausência de 
parâmetros históricos que servem como norteadores da evolução 
das propostas. Em geral, necessita-se de uma série mais abran-

gente de dados para se evoluir com a proposta.

Marco regulatório 
em processo de 

ajustes

Marcos regulatórios em processo de ajustes podem afetar propostas 
no sentido da volatilidade e da insegurança jurídico/institucional. Em 
geral, propostas sujeitas a um marco regulatório em processo de ajus-
tes sofrem desacelerações no seu quadro evolutivo até que se tenha 

mais segurança nos ajustes implantados.

Marco regulatório 
consolidado

Em geral, marcos regulatórios consolidados se apresentam como 
o cenário ideal para a evolução das propostas, não se constituindo 

em elementos impedidores de tal evolução.

Quadro 19 - Efeitos do Estágio Evolutivo do Marco Regulatório sobre Propostas

O segundo elemento de cenário, apesar de não ser uma condição sine qua non 

como o Marco Regulatório, é a definição da Fonte de Financiamento. Propostas 

que se acondicionam a priori em fontes seguras de financiamento possuem me-
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lhores perspectivas de evolução. Segundo a Confederação Nacional da Indústria 

(CNI), mais especificamente no documento O Financiamento do Investimen-

to em Infraestrutura no Brasil: Uma Agenda para Sua Expansão Projetada, de 

Frischtak e Noronha (2016), a importância da fonte de financiamento se dá “... 

pelo fato das obras de infraestrutura levarem um longo período para conclusão 

e, consequentemente, para a geração de receitas, inclusive pelo fato de que 

muitas se iniciam sem um projeto executivo de qualidade ou mesmo um projeto 

básico confiável”.

Faz-se também necessário considerar que as fontes de financiamento são im-

portantes para a evolução de propostas no caminho de sua transformação em 

projetos porque “... o Brasil apresenta um histórico de atrasos na conclusão de 

obras por conta de paralisações, o que gera uma maior instabilidade, eleva os 

prêmios de risco e afeta a confiança do investidor e da sociedade. O risco de 

execução é intensificado pela falta de planejamento, instabilidade regulatória e a 

eventual mudança das regras de forma tardia. Com obras de alta complexidade, 

os projetos podem ter a sua entrada em operação adiada, o que prejudica o fluxo 

de caixa do projeto, o pagamento das obrigações contraídas, e a confiança da 

sociedade no uso planejado dos recursos advindos da enorme carga tributária 

brasileira”. 

Finalmente, Frischtak e Noronha (2016) apontam, ainda no contexto da impor-

tância de fontes de financiamento consolidadas, que o País “... ainda não avan-

çou o suficiente em estruturas de project finance para o financiar projetos de in-

fraestrutura, evitando, assim, o uso do balanço e outras garantias reais por parte 

dos desenvolvedores e, consequentemente, ampliando o escopo de atuação das 

empresas no setor”.

Dessa maneira, assim como no caso do Marco Regulatório, o Financiamento 

forma o segundo elemento de condição para uma melhor acomodação da ava-

liação das propostas no caminho de sua transformação em projetos. O quadro a 

seguir demonstra consequências da definição das fontes de financiamento sobre 

evolução positiva ou adversa das propostas.

Financiamento Efeitos sobre a Evolução das Propostas

Fonte não 
definida

Traz grandes dificuldades de evolução das propostas já que exige a 
busca por fontes de financiamento que demandam estudos e análi-
ses nem sempre rápidos de se realizar e que, por vezes, demandam 

recursos financeiros não disponíveis para o gestor.

Fonte objeto  
de soluções  

inter-institucio-
nais

As maiores dificuldades trazidas por fontes de financiamento objeto 
de soluções inter-institucionais estão no processo de negociação 

para alocação dos recursos. Em geral, envolve diversos stakeholders, 
com diferentes estratégias e pontos de vista, cuja solução final pode 

atrasar de maneira significativa a evolução das propostas.

Fonte pública

A fonte pública tem um efeito direto na evolução das propostas em 
contextos relacionados com a justificativa sob a égide de critérios 
de desenvolvimento regional, social e de menor impacto no meio 

ambiente. Nesse caso, o processo de financiamento envolverá aloca-
ções em orçamentos públicos sujeitos aos necessários e importantís-

simos controles de orçamentação, execução e benefícios.

Possível PPP

O principal efeito da fonte de financiamento pertencente ao âmbito 
das PPPs é a necessária observância do risco para o parceiro privado. 
Assim como é também fundamental o estabelecimento de meca-
nismos de controle dos gastos. Devido à necessidade de estabele-
cimento de um arcabouço jurídico que trate do equilíbrio econômi-
co-financeiro do contrato, essa fonte de financiamento demanda 

recursos e tempo alongados e que podem desacelerar o processo de 
evolução das propostas.

Fonte Privada

Em geral, os interesses de investidores privados são positivos para 
a evolução das propostas. No entanto, há de se considerar que tais 
interesses possuem uma carga significativa de tendências para o 
contexto econômico-financeiro, podendo reduzir a predominância 
de critérios ligados aos contextos sociais e de desenvolvimento 

regional. 

Quadro 20 - Efeitos da Fonte de Financiamento sobre Propostas
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6.2.3 Definição dos contextos de combinações 
multicritérios para avaliação das propostas
De acordo com a Teoria do Tripple Bottom Line, avaliações de impactos de proje-

tos de infraestrutura, assim como em outras áreas, seguem três contextos bási-

cos: econômico, social e ambiental. Nessa proposta de metodologia de avaliação 

de propostas para trens de cargas no âmbito do Plano Estratégico Ferroviário (PEF 

Minas), trabalha-se com o conceito de Tripple Bottom Line expandido, adicio-

nando-se macrovariáveis financeiras e operacionais. Formam-se, assim, quatro 

contextos para as combinações por multicritérios para avaliação das propostas, 

tais como: econômico/financeiro, operacional, desenvolvimento regional e so-

cial e sustentabilidade.

O contexto econômico-financeiro envolve critérios que se caracterizam pelo ma-

peamento de incertezas que estão diretamente relacionadas com a demanda 

real ou futura em associação ao fluxo de receitas comparado com os valores in-

vestidos. E a taxa de juros que iguala os dois valores é a Taxa Interna de Retorno 

(TIR) que o investimento apresentará, uma vez que a proposta for transformada 

em projeto e sua operacionalização. Esse contexto contempla critérios como CA-

PEX, OPEX, Demanda Atual e Futura, e Tipologia de Cargas e Passageiros (que é 

um critério diretamente relacionado com as receitas). Os critérios associados ao 

contexto econômico-financeiro são importantes para a definição de potenciais 

interesses de investidores privados.

O contexto operacional está relacionado com o nível de adaptação que o projeto 

demandará da ferrovia em relação à sua capacidade atual.  A escala de intensidade 

varia de uma baixa necessidade de adaptação (voltada somente para um cresci-

mento orgânico) até um aumento significativo da capacidade das linhas atuais (in-

clusive com duplicação de capacidade através de novas superestruturas). A camada 

operacional envolve um conjunto maior de considerações, tais como: os riscos que 

o projeto pode apresentar para as operações atuais (com a tipificação: ausência de 

risco, baixo risco, médio risco, alto risco, nível insustentável de rupturas capazes de 

paralisar completamente as operações atuais); os riscos que o projeto pode apresen-

tar para a segurança de todo o sistema (com a tipificação: ausência de risco, baixo 

risco, médio risco, alto risco, nível insustentável capaz de colocar em risco a existência 

das operações atuais).

Envolve também os riscos que o projeto pode apresentar no que tange a conflitos 

com outros modais de transportes (com a tipificação: ausência de risco, pois não 

existem outros modais operando na área de atuação; baixo risco pois outros modais 

de transporte são complementares às ferrovias; médio risco se não houver iniciativas 

de conexão intermodal; alto risco de fuga de demanda para outros modais; altíssimo 

nível pelas possibilidades de rupturas em sistemas existentes).

O contexto do desenvolvimento regional e social abrange variáveis e critérios 

relacionados com os impactos no PIB do Estado, a partir de projeções contidas 

em modelos econométricos, e também sua capacidade para impactar positiva-

mente o PIB dos municípios dentro de sua área de influência, também a partir de 

projeções contidas em modelos econométricos. Já a parte social desse contexto 

considera direcionadores como emprego, renda e desenvolvimento humano. Tais 

direcionadores são descritos pela intensidade dos projetos em: contribuir para o 

aumento do nível de emprego nos municípios dentro de sua área de influência, 

a partir de projeções contidas em modelos econométricos; contribuir para o au-

mento da renda nos municípios dentro de sua área de influência, a partir de pro-

jeções contidas em modelos econométricos; contribuir para o aumento no IDH 

dos Municípios dentro de sua área de influência, também a partir de projeções 

contidas em modelos econométricos.

Finalmente, o contexto da sustentabilidade aponta para dois direcionadores, que são 

o meio ambiente e outros sistemas protegidos. No âmbito do meio ambiente tem-

-se a intensidade de impactos do corredor logístico ao qual o projeto analisado está 

inserido, de acordo com metodologias de uso universal e critérios consonantes com 

a legislação ambiental brasileira; e também os impactos do mesmo na emissão de 
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gases de efeitos estufa, ainda segundo critérios consonantes com a legislação ambiental brasileira. No contexto dos outros sistemas 

protegidos, aborda-se a intensidade de impacto do corredor no qual o projeto está inserido na ocupação do terreno por comunida-

des protegidas, desde terrenos não ocupados até ocupações legais em consonância com critérios e leis de proteção a comunidades 

diversas; e sob a natureza da ocupação do solo, desde terrenos não explorados até ocupações urbanas de alta densidade e comple-

xidade, de acordo com critérios legais de leis de uso e ocupação de solos.

6.2.3.1 Formação dos conjuntos de critérios nos quatro contextos propostos

As figuras a seguir apresentam os quatro contextos que são objeto da metodologia de avaliação de propostas para o transpor-

te ferroviário no Plano Estratégico Ferroviário (PEF Minas). Cada um dos contextos compreende uma série de critérios a eles 

conectados pela sua natureza explicativa, isto é, são critérios que, se analisados em conjunto, apontam para a importância ou 

para a relevância do contexto analisado.

Figura 79 - Contextos Econômico-Financeiro e Operacional e seus Critérios Associados
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Figura 80 - Contextos de Desenvolvimento Regional e Social e de Sustentabilidade e seus Critérios Associados

Uma vez definidos os quatro contextos de caracterização das propostas juntamente com seus respectivos conjuntos de crité-

rios, apresenta-se a metodologia de formação das geometrias de intensidade de impactos e relevâncias que tem na sua base 

a Escala de Likert.

6.2.4 Geometria de intensidades de impactos e relevâncias para avaliação de 
propostas

6.2.4.1 Metodologia desenvolvida a partir da Escala de Likert

A Escala de Likert é um instrumento de pesquisa amplamente utilizado em diversas situações em que os pesquisadores 

procuram medir as atitudes e conhecer o grau de conformidade do entrevistado com qualquer afirmação proposta. Ela pode 
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ser adaptada para diferentes situações e as categorias de resposta servem para 

capturar a intensidade das opiniões dos respondentes. Portanto, a escala de 

Likert pode ser usada para medir diferentes situações, como:

• O nível de concordância de uma afirmação;

• A frequência com que determinada atividade é realizada;

• O nível de importância atribuída a uma atividade específica;

• A avaliação de um serviço, produto ou empresa;

• A probabilidade de realização de ações futuras.

Segundo as fontes QuestPro e Survey Monkey, (2020), “... uma vez completado 

o questionário, cada elemento pode ser analisado separadamente ou, em cer-

tos casos, as respostas a um conjunto de itens de Likert podem ser somadas e 

obter um valor total. O valor atribuído a cada posição é aleatório e determinado 

pelo próprio investigador / desenhador da pesquisa”. Através desse resultado, 

pode-se calcular a média, mediana ou moda. As vantagens mais conhecidas 

da aplicação da Escala de Likert são: do ponto de vista do desenho do ques-

tionário, é uma escala fácil de se construir; do ponto de vista do entrevistado, 

oferece a possibilidade da intensidade da sua opinião em perguntas complexas; 

na Internet funciona especialmente bem: é muito visual, o entrevistado pode 

fazer comparações entre os itens, como o que acontece na metodologia adotada 

nesse estudo.

Alguns inconvenientes da aplicação da Escala de Likert devem ser explicitados, 

como: sendo difícil trabalhar com respostas neutras, como: “não concordo nem 

discordo”; e os respondentes tendem a concordar com as declarações apresen-

tadas; que é um fenômeno conhecido como acquiescence bias. Não obstante, 

na metodologia aqui apresentada, todas essas inconveniências foram tratadas e 

minimizadas.

Finalmente, foram seguidas recomendações científicas sobre o uso da Escala de 

Likert, destacando-se:

• Escala simétrica com mesmo número de categorias positivas e negativas;

• Presença de um ponto central, de modo que os entrevistados possam 

selecionar essa opção em caso de indecisão ou neutralidade;

• Utilização da mesma escala ao longo de toda a estrutura de contextos e 

critérios analisados, para que as alternativas positivas e negativas estejam 

na mesma região para evitar confundir o respondente;

• Desenvolvimento de um simulador no estilo Dashboard em Power BI, para 

que o respondente possa testar diferentes intensidades para a formação das 

geometrias pertinentes. Ou seja, o respondente tem a opção de mudar ou 

simular suas considerações através de um instrumento não estático;

• Apesar das dificuldades em quantificar os critérios, espera-se que os 

respondentes tenham uma noção mais aprofundada para cujas propostas 

estão emitindo suas opiniões, buscando-se, dessa maneira, o máximo de 

objetividade possível nos resultados.

6.2.4.2 Formação das tabelas de contextos, critérios e 
escalas de likert para avaliação de propostas de projetos 
ferroviários

A seguir, são apresentadas as tabelas por contexto de avaliação, juntamente 

com os critérios em cada contexto e também as questões direcionadoras para a 

escolha das intensidades na Escala de Likert. Para utilizar o simulador proposto 

nesse capítulo (conforme sessão subsequente), o usuário deverá analisar cada 

contexto e cada critério nele contido, qualificando sua escolha em uma escala de 

1 a 5, conforme os diferentes níveis de intensidade, mas observando a questão 

direcionadora pertinente.  
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Contexto Critérios Questão Direcionadora Qualificação da Escala de Intensidades por Critério

Operacional

Adaptação
Qual é o nível de adaptações estruturais necessárias à 

implantação da proposta?

1 2 3 4 5
Muito Baixo Médio Muito Alto

Complexidade
Qual é o nível de complexidade geral para implantação 

da proposta?

1 2 3 4 5
Muito Baixo Médio Muito Alto

Riscos
Qual é o risco de rupturas nas atuais operações advin-

dos da implantação da proposta?

1 2 3 4 5
Nenhum Médio Muito Alto

Conflitos
Qual é o nível de conflito e fuga de demanda de outros 

modais de transportes?
1 2 3 4 5

Muito Baixo Médio Muito Alto

Tabela 517 - Contexto Operacional e seus Critérios de Avaliação na Escala de Likert
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Contexto Critérios Questão Direcionadora Qualificação da Escala de Intensidades por Critério

Econômico/Financeiro

Capex
Qual a intensidade de Capex necessária para implanta-

ção da proposta?

1 2 3 4 5
Nenhuma Média Muito Alta

Opex
Qual a intensidade de Opex necessária após implanta-

ção da proposta?

1 2 3 4 5

Nenhuma Média Muito Alta

Demanda
Qual o estágio de desenvolvimento de estudos compro-

batórios de demanda atual ou futura?

1 2 3 4 5

Inicial Médio Avançado

Tipologia 
de Cargas e 
Passageiros

Qual o impacto do valor agregado das cargas e passa-
geiros previstos na formação dos fretes ferroviários?

1 2 3 4 5

Nenhum Médio Muito Alto

Tabela 518 - Contexto Econômico-Financeiro e seus Critérios de Avaliação na Escala de Likert
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Contexto Critérios Questão Direcionadora Qualificação da Escala de Intensidades por Critério

Desenvolvimento 
Regional e Social

PIB do Estado
Qual o possível impacto do projeto no aumento do PIB 

do Estado?

1 2 3 4 5

Nenhum Médio Muito Alto

PIB dos Muni-
cípios

Qual o possível impacto do projeto no aumento do PIB 
dos municípios na área de influência do projeto?

1 2 3 4 5

Nenhum Médio Muito Alto

Emprego
Qual o possível impacto no nível de emprego na área 

de influência do projeto?

1 2 3 4 5

Nenhum Médio Muito Alto

IDH dos Muni-
cípios

Qual o possível impacto no nível de desenvolvimento 
humano na área de influência do projeto?

1 2 3 4 5

Nenhum Médio Muito Alto

Renda
Qual o possível impacto na renda per capita nos municí-

pios na área de influência do projeto?

1 2 3 4 5

Nenhum Médio Muito Alto

Tabela 519 - Contexto Desenvolvimento Regional e Social e seus Critérios de Avaliação na Escala de Likert
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Contexto Critérios Questão Direcionadora Qualificação da Escala de Intensidades por Critério

Sustentabilidade

Emissão GEE
Qual o nível de impacto das operações do projeto nas 

emissões de gases de efeito estufa (GEE)?

1 2 3 4 5

Muito Baixo Médio Muito Alto

Impacto APAs
Qual o nível de impacto das operações do projeto em 

áreas de proteção ambiental (APAs)?

1 2 3 4 5

Muito Baixo Médio Muito Alto

Comunidades 
Protegidas

Qual o nível de impacto das operações do projeto em 
comunidades protegidas?

1 2 3 4 5

Muito Baixo Médio Muito Alto

Desapropriações
Qual é o nível de desapropriações necessárias à implan-

tação da proposta?

1 2 3 4 5

Muito Baixo Médio Muito Alto

Tabela 520 - Contexto Sustentabilidade e Seus Critérios de Avaliação na Escala de Likert
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6.2.4.3 Exemplos de aplicação da metodologia para 
formação das geometrias no conjunto de contextos de 
análise

A seguir, são apresentados exemplos de simulações para formação das geome-

trias para cada um dos quatro contextos avaliados. Ao se inserir uma nota na 

Escala de Likert, variando de 1 a 5 conforme as escalas apresentadas nas tabelas 

anteriores, vai-se construindo uma geometria capaz de fornecer informações 

aos respondentes sobre a intensidade em que cada critério atua na formação 

do conjunto para um determinado contexto avaliado. A partir daí, pode-se inferir 

de maneira qualitativa as repercussões que uma proposta conterá para cada 

contexto. As Figuras a seguir mostram simulações somente a título de exemplo, 

juntamente com uma leitura breve do formato da geometria.

Exemplo de Geometria 
Simulada

PROJETO PARA TRANSPORTE DE CARGAS

CONTEXTO ECONÔMICO-FINANCEIRO

Avaliação na Escala Likert

Capex 4

Opex 3

Demanda 5

Tipologia de Cargas 4

Figura 81 - Exemplo de Simulação para Formação de Geometria no Contexto 
Econômico-Financeiro

O primeiro exemplo é de formação de uma geometria no Contexto Econômico-

-Financeiro. A nota foi dada para cada um dos quatro critérios, tornando possível 

a seguinte leitura:

• Os quatro critérios receberam notas na faixa de 3 a 5, o que aponta para 

uma intensidade alta para todos os elementos analisados.

• Uma nota alta (4) é dada para o critério Capex, o que aponta, de acordo 

com a questão direcionadora, uma necessidade alta de recursos para 

implantação da proposta. Uma vez operacionalizada a proposta, o critério 

Opex não incide com intensidade média.

• Em compensação, a demanda recebe nota muito alta, com comprovação 

consolidada, assim como a tipologia das cargas e passageiros mostra uma nota 

alta (4) cuja interpretação, de acordo com a questão direcionadora, é de cargas 

de alto valor agregado com possível resultante em fretes mais compensadores. 

No caso de passageiros, é a demanda potencial de futuros usuários.

• A conclusão, de natureza absolutamente qualitativa, é: sob o ponto de 

vista do avaliador, a proposta analisada, apesar de ter uma necessidade 

de investimentos de capital alto, possui atratividade econômico-financeira 

devido a resultados promissores em suas receitas operacionais.

A figura a seguir exemplifica uma simulação para formação de geometria no 

Contexto Operacional. 
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Exemplo de Geometria 
Simulada

PROJETO PARA TRANSPORTE DE CARGAS

CONTEXTO OPERACIONAL

Avaliação na Escala Likert

Adaptação 3

Complexidade 3

Riscos 3

Conflitos 5

Figura 82 - Exemplo de Simulação para Formação de Geometria no Contexto 
Operacional

Com uma nota alocada para cada um dos quatro critérios, torna-se possível a 

seguinte leitura:

• Para esse contexto, notas menores para os quatro critérios representam 

menores impactos nas operações atuais. No caso do exemplo, para os três 

primeiros itens, os impactos são de intensidade média, concluindo-se que 

não haverá rupturas ou complexidades mais altas na operacionalização da 

proposta analisada.

• No entanto, uma nota de intensidade 5 é dada para o critério Conflitos, o 

que, de acordo com a questão direcionada, aponta para um alto potencial 

de fuga de cargas e passageiros de outros modais. Isso pode implicar em 

efeitos negativos na demanda em outros sistemas de transportes, alguns com 

concessões e contratos vigentes, podendo provocar conflitos de interesse e 

até mesmo questões judiciais de maior gravidade.

O próximo contexto exemplificado é do Desenvolvimento Regional e Social, o que de 

certa maneira muda o cenário de avaliação, onde propostas de oferta de infraestru-

tura para melhorias sociais e de economias regionais ganham fôlego.

Exemplo de Geometria 
Simulada

PROJETO PARA TRANSPORTE DE CARGAS

DESENVOLVIMENTO REGIONAL E SOCIAL

Avaliação na Escala Likert

PIB do Estado 3

PIB dos Municípios 4

Emprego 2

IDH dos Municípios 4

Renda 3

Figura 83 - Exemplo de Simulação para Formação de Geometria no Contexto 
Desenvolvimento Regional e Social

No exemplo de simulação tem-se:
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• A proposta supostamente analisada apresenta uma geometria com um 

espectro de notas mais alongado, indo de 2 a 4. Isso significa que não 

se tem uma intensidade com padrões altos ou baixos. Portanto, diferentes 

impactos ocorrerão em cada critério.

• No caso, dois critérios recebem notas mais altas, como PIB dos Municípios 

e IDH dos Municípios. Isso significa que a proposta terá um impacto mais 

voltado para a microrregião de sua área de influência, mais do que em 

indivíduos e no Estado como um todo.

• Aliás, pela avaliação exemplificada, no contexto dos indivíduos, a proposta 

apresenta as notas 2 e 3, o que indica, de acordo com as questões 

direcionadas, um baixo impacto. O mesmo fenômeno se dá no nível do 

Estado com uma nota de intensidade média.

Finalmente, exemplifica-se o quarto contexto, que é da Sustentabilidade, confor-

me Figura a seguir.

Exemplo de Geometria 
Simulada

PROJETO PARA TRANSPORTE DE CARGAS

SUSTENTABILIDADE

Avaliação na Escala Likert

Emissão GEE 3

Impacto APAs 2

Comunidades Protegidas 1

Desapropriações 3

Figura 84 - Exemplo de Simulação para Formação de Geometria no Contexto 
Sustentabilidade

Nesse caso, a proposta analisada apresenta relativamente baixos impactos em todos 

os critérios, formando-se uma certa preocupação com emissões e desapropriações, 

mas com baixa intensidade de impacto em áreas de proteção ambiental e comuni-

dades protegidas. Exemplos mais típicos de geometrias são projetos de ampliação 

de operações existentes, com questões ligadas ao meio ambiente e ocupações já 

resolvidas, provavelmente tendo que se cuidar de poucas áreas ligadas a invasões 

ou desapropriações de baixa intensidade.
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6.2.5 Apresentação do simulador para avaliação de 
propostas de projetos ferroviários
O simulador desenvolvido para a avaliação qualitativa de propostas de trens 

de cargas e passageiros no Plano Estratégico Ferroviário de Minas Gerais (PEF 

Minas) utiliza a ferramenta Power BI. Segundo a fonte MICROSOFT (2019): O que 

é Power B, disponivel em: <https://docs.microsoft.com/pt-br/power-bi/funda-

mentals/power-bi-overview>. Acesso em: 11 de setembro 2020, o Power BI é 

uma coleção de serviços de software, aplicativos e conectores que trabalham 

para transformar fontes de dados não relacionadas em informações coerentes. 

Os dados podem estar em uma planilha do Excel ou em uma coleção de data 

warehouses híbridos locais ou baseados na "nuvem". Com o Power BI, pode-se 

conectar facilmente a fontes de dados, visualizar e descobrir conteúdo importan-

tes com possibilidades de compartilhamento. O Power BI consiste em:

• Um aplicativo de desktop do Windows, chamado Power BI Desktop;

• Um serviço SaaS (software como serviço) on-line chamado de serviço do 

Power BI;

• Aplicativos móveis do Power BI para dispositivos Windows, iOS e Android 

(conforme Figura a seguir).

Figura 85 - Representação Genérica do POWER BI

Para o simulador desenvolvido para a análise qualitativa de propostas para trens 

de cargas e passageiros, o Power BI abriga um dashboard, conforme descrições 

em sessões anteriores, que possibilita a formação das geometrias nos quatro 

contextos. É um painel interativo, onde o usuário poderá realizar simulações de 

acordo com diferentes graus de intensidade. A Figura a seguir apresenta uma 

visão genérica do simulador, com algumas notas alocadas para todos os critérios 

somente a título de exemplo.
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Figura 86 - Dashboard em POWER BI para Avaliação Qualitativa de Propostas de Trens de Cargas e Passageiros
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7. Conclusões
O Plano Estratégico Ferroviário de Minas Gerais - PEF Minas foi desenvolvido com o apoio da Associação Nacional dos Trans-

portadores Ferroviários (ANTF) e em parceria com a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade de Minas Gerais 

(SEINFRA) e a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, por meio da Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras. 

Encontra-se em total consonância com a Lei Estadual no. 23.748/2020, que “dispõe sobre a política estadual de transporte 

ferroviário e o Sistema Estadual de Transporte Ferroviário e dá outras providências”.

Os estudos técnicos foram conduzidos pela equipe do Núcleo de Logística, Supply Chain e Infraestrutura da Fundação Dom 

Cabral (FDC), e contaram com o apoio técnico-científico da Systra Engenharia e Consultoria Ltda., ECG Arquitetura e Engenharia 

Ltda., Fundação de Apoio à Educação e Desenvolvimento Tecnológico de Minas Gerais (FCM) e Fundação João Pinheiro.

Trata-se do mais avançado e completo estudo elaborado nas últimas décadas em Minas Gerais para orientar a retomada do 

transporte ferroviário de passageiros e garantir a ampliação e adequação da malha ferroviária voltada ao transporte de cargas. 

Leva em conta um conjunto de estratégias para o crescimento e o aumento da produtividade e da eficiência nos transportes, 

em prol do desenvolvimento econômico e social das diversas regiões do Estado. O PEF Minas é, portanto, um referencial ana-

lítico para orientar discussões e proposições acerca das ferrovias no Estado e um desdobramento concreto dos trabalhos da 

Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras.

A instalação dessa Comissão, por decisão da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, se sustenta em aspec-

tos extremamente relevantes, tais como: 

(...) a imprescindibilidade do investimento em infraestrutura para a retomada do crescimento econômico em Minas 
Gerais e no Brasil; a necessidade de superação dos problemas de mobilidade e de logística; (...) a existência de 
estrutura ferroviária subutilizada ou abandonada em diversos pontos do Estado de Minas Gerais; as possibilidades de 
aprimoramento do transporte de carga e de passageiros por meio da recuperação e da ampliação da malha ferro-
viária do Estado; a relevância do debate sobre a renovação das concessões ferroviárias; e a importância econômica, 

histórica e sociocultural das ferrovias mineiras e sua relevância para o patrimônio público.

O desenvolvimento dos estudos do PEF Minas partiu de uma abordagem exploratória de longo prazo, identificando neces-

sidades concretas que irão sustentar projetos devidamente planejados e organizados em um portfólio que seja capaz de 
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bem orientar a estruturação do Sistema Estadual de Transporte Ferroviário, como 

previsto no caput do Art. 5º. da Lei Estadual no. 23.748, de 12 de dezembro de 

2020. 

Contando com diagnósticos e prognósticos especialmente desenvolvidos em 

perspectiva estratégica, com consistente base de dados georreferenciados e 

modelos de simulação computacional no estado da arte mundial, além de pro-

postas de linhas e serviços ferroviários devidamente avaliados no tocante a sua 

pré-viabilidade, o PEF Minas servirá primordialmente para:

• fomentar debates sobre as potencialidades do transporte ferroviário de pas-

sageiros e cargas em Minas Gerais;

• permitir a discussão de possibilidades de investimento em novas ferrovias 

mineiras, bem como avaliar seus impactos em termos econômicos, sociais 

e ambientais;

• promover ações que visem à recuperação e à ampliação da malha ferrovi-

ária localizada no Estado;

• ampliar a discussão em torno da renovação antecipada de concessões ferro-

viárias e das necessárias contrapartidas por parte das concessionárias;

• promover a proteção e restauração do patrimônio ferroviário de caráter his-

tórico.

Com efeito, o PEF Minas delineia sua missão de desenvolver condições técni-

co-científicas para tanto, baseadas em conceitos e instrumentos consolidados 

de planejamento estratégico, com a utilização de metodologias de análises de 

cenários de curto, médio e longo prazos, e considerando propostas para cargas e 

passageiros que envolvem diferentes regiões, propósitos e agentes da sociedade 

mineira, sempre com total respeito ao meio ambiente.

Para embasamento técnico dos estudos de transporte de passageiros, contem-

plando três categorias: serviços turísticos, regionais e metropolitanos, utilizou-se 

no PEF Minas consistentes e inovadoras metodologias, algumas até então inédi-

tas no País. Destaca-se a aplicação de metodologia de análise multicriterial es-

pecialmente formulada e preliminarmente aplicada tanto no segmento de trens 

regionais quanto no de trens turísticos. Para tanto, fez-se uso de ampla base de 

dados socioeconômicos dos municípios que devem ser atendidos pelos trens 

propostos e, no caso específico dos trens turísticos, foram também considerados 

dados representativos da estrutura turística local e indicadores de governança 

dos respectivos municípios. Evidentemente, em ambos os casos, foram também 

consideradas informações acerca das atuais condições físicas e operacionais das 

ferrovias destinadas às operações dos trens regionais e turísticos propostos. Para 

análise das propostas de trens metropolitanos, utilizou-se o que há de mais 

inovador em modelagem computacional de redes de simulação e em gerencia-

mento de dados georreferenciados aplicados em metodologias específicas.

Quanto ao transporte de cargas, todos os estudos se sustentam em colossal 

base de dados, de âmbito nacional, com destaque para o conjunto de matrizes 

origem-destino (OD) com horizontes temporais até 2035 e abrangendo 15 pro-

dutos, ou grupos de produtos, mais relevantes da economia brasileira. Ademais, 

essas matrizes abarcam os mercados interno e externo, cobrem todo o território 

nacional e são as mesmas utilizadas pela Empresa de Planejamento e Logística 

(EPL) do Governo Federal, responsável por importantes estudos e planos de lo-

gística de transportes de caráter nacional.

Importante relembrar que a modelagem da demanda e a simulação das ope-

rações do transporte de cargas em rede multimodal foram conduzidas com o 

suporte computacional de um software completo e flexível de planejamento de 

sistemas de transportes denominado PTV Visum. Essa ferramenta computacional, 

desenvolvida pela empresa PTV – Planung Transport Verkehr AG –, sediada na 

Alemanha, é hoje usual em todo o mundo e disponibiliza, por meio de suas fun-

cionalidades, as rotinas que permitem fazer análises, previsões e gerenciamento 

dos fluxos de cargas e de veículos na rede de infraestrutura logística previamen-
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te modelada para simulação. O gerenciamento da base de dados resultante dos 

procedimentos de simulação é suportado por um Geographic Information System 

(GIS) integrado à ferramenta computacional principal, o que garantiu agilidade, 

flexibilidade e interoperabilidade ao longo do desenvolvimento do PEF Minas, 

tanto na manipulação de dados georreferenciados quanto de informações tabu-

lares alfanuméricas.

Dessa maneira, o desenvolvimento do PEF Minas foi orientado por estratégias 

que procuram garantir os potenciais de expansão do atual transporte de passa-

geiros e cargas; novas possibilidades de corredores logísticos e ramais ferrovi-

ários; plataformas multimodais; integração intermodal com rodovias e portos; 

aproveitamento de trechos atualmente não operacionais; compartilhamento de 

serviços de cargas e passageiros, quando viável nos planos operacional e de se-

gurança; além, evidentemente, do foco permanente no desenvolvimento social 

e regional e na necessidade de redução dos impactos ambientais.

Vale destacar que o PEF Minas não considera o modal ferroviário como algo 

estanque e isolado de toda a dinâmica operacional das diferentes modalidades 

de transporte, assim como da integração logística multimodal no Estado, tanto 

para cargas quanto para passageiros. A multimodalidade é, em sua essência, 

considerada como de fundamental importância por compreender três sistemas 

básicos: o de transportes, o de atividades econômicas, e o de circulação de 

pessoas e cargas, que interpenetra os dois primeiros. Esses sistemas básicos da 

rede logística se materializam de forma integrada no PEF Minas, com todas as 

características de cadeias de suprimento e de escoamento, moldadas para que o 

transporte e suas redes multimodais não se transformem em fator negativo ca-

paz de reduzir os níveis de serviço das operações e a competitividade sistêmica 

da economia mineira.

Considerando tais premissas, avaliou-se um conjunto de 20 propostas para o 

transporte de passageiros e de 24 para o transporte de cargas, consideradas a 

partir de uma listagem inicial mais ampla de proposições e sugestões oferecidas 

por diferentes setores e representações da sociedade mineira. Além de chegar à 

análise da pré-viabilidade econômico-financeira de cada uma das 44 propostas, 

no desenvolvimento do PEF Minas também se ateve aos potenciais impactos da 

implantação dessas propostas em dimensões fundamentais, tais como IDH dos 

municípios atendidos, ao PIB total e ao PIB per capita de cada um deles, bem 

como à população servida.

Após concluir todos os procedimentos de análise do conjunto final de propostas 

para trens de passageiros e ferrovias de cargas, todas devidamente detalhadas, 

especialmente no capítulo 5 do presente relatório, e com dados e informações 

adicionais e complementares reunidos no caderno de Anexos do PEF Minas, 

faz-se importante avaliar esse portfólio sob o ponto de vista do seu impacto no 

território estadual, em especial sob certos aspectos de grande utilidade para a 

sociedade mineira. Na sequência de mapas apresentados, tem-se uma visão 

esquemática do ciclo de valor originado no âmbito de cada aspecto considerado.

Efeitos do aumento do volume de cargas (em TKU) nos corredores 
resultantes do portfólio de Propostas de Ferrovias de Cargas

Os Mapas 54 e 55 a seguir apresentados ilustram os volumes de cargas em 

toneladas-quilômetros úteis (TKU) gerados à parte da possível implantação dos 

principais corredores propostos e suas relações com o PIB e o PIB per capita dos 

municípios das regiões atravessadas.
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Mapa 54 - Volumes em TKU estimados nos corredores ferroviários analisados, sobrepostos aos indicativos gráficos do PIB dos municípios atravessados em Minas Gerais



761

Mapa 55 - Volumes em TKU estimados nos corredores ferroviários analisados, sobrepostos aos indicativos gráficos do PIB per capita dos municípios atravessados em Minas Gerais
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Importante observar que grandes corredores ferroviários poderão ser formados com altos volumes de tráfego e com diferen-

tes tipos de cargas (conforme detalhado no capítulo 5 deste relatório), proporcionando mudanças valiosas na matriz de trans-

portes de Minas, que hoje é extremamente dependente do minério de ferro, assim como de rodovias para o transporte de 

cargas de maior valor agregado e peso bruto menor. Além disso, ter-se-ia uma oferta de ferrovias em regiões de baixa renda 

e carentes de elementos fomentadores da criação de riquezas no Estado de Minas, sobretudo em sua porção centro-norte, 

historicamente carente de investimentos. Maiores volumes de cargas têm a capacidade de proporcionar efeitos de arrasto em 

diferentes setores econômicos. A Figura 87 a seguir mostra de maneira esquemática um possível ciclo de efeitos provocados 

pelo aumento do volume de cargas ferroviárias em um dado corredor de influência regional.

Fonte: Elaboração própria.

Figura 87 - Ciclo de efeitos do aumento dos volumes de cargas ferroviárias, em TKU, sobre as variáveis PIB total e PIB per 
capita dos municípios

Efeitos do CAPEX aplicado nos principais corredores resultantes do portfólio de Propostas de Ferrovias de Cargas

Os Mapas 56 a 59 a seguir apresentados ilustram os quantitativos de CAPEX aplicados nos principais corredores propostos 

no PEF Minas e suas relações com as variáveis IDH, PIB total, PIB per capita e População estimada dos municípios mineiros.
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Mapa 56 - Valores do CAPEX previsto em corredores ferroviários analisados, sobrepostos aos indicativos gráficos do IDH dos municípios atravessados em Minas Gerais
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Mapa 57 -. Valores do CAPEX previsto em corredores ferroviários analisados, sobrepostos aos indicativos gráficos do PIB dos municípios atravessados em Minas Gerais
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Mapa 58 - Valores do CAPEX previsto em corredores ferroviários analisados, sobrepostos aos indicativos gráficos do PIB per capita dos municípios atravessados em Minas Gerais



766  PEF – Plano Estratégico Ferroviário de Minas Gerais

Mapa 59 - Valores do CAPEX previsto em corredores ferroviários analisados, sobrepostos aos indicativos gráficos da População (no. de hab.) dos municípios atravessados em Minas 

Gerais
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Mais uma vez, os mapas retroapresentados nos apontam a importância da re-

lação de grandes corredores ferroviários com investimentos de grande escala 

(conforme detalhado no capítulo 5 deste relatório final) e com capacidade de 

efeitos positivos na renda das pessoas e na arrecadação de impostos, que po-

dem levar a reinvestimentos que melhorarão a qualidade de vida nas regiões 

de influência de tais corredores. Sabe-se que os investimentos em infraestrutura 

são capazes de promover a criação de empregos e fomentar os processos de 

compras, mobilizando número significativo de fornecedores de diferentes portes 

e setores econômicos, não só ligados à construção pesada, mas também a ou-

tros ativos fundamentais para a execução das obras.

A Figura 88 a seguir mostra de modo esquemático um possível ciclo de efeitos 

provocados pela aplicação do CAPEX para a estruturação de corredores ferroviá-

rios, que levam, em última instância, a resultados positivos na criação de rique-

za, emprego e renda nas microrregiões por eles atravessadas.

Fonte: Elaboração própria.

Figura 88 - Ciclo de efeitos da aplicação do CAPEX de corredores ferroviários 
sobre as variáveis IDH, PIB total, PIB per capita e População dos municípios

Efeitos diversos da implantação do portfólio de Propostas de Trens 
de Passageiros

A retomada do transporte ferroviário de passageiros em Minas Gerais é, antes 

de tudo, uma questão de identidade cultural. O trem em nosso Estado se trans-

formou em elemento de identificação das pessoas com sua própria história, e 

é dever dos gestores públicos cuidar para que essa história não seja esquecida. 

Importante dizer também que, no caso específico dos trens turísticos, colocá-los 

em operação de maneira planejada vai além da simples provisão de um meio 

de transporte, por introduzir um atrativo fundamental para o desenvolvimento 

de atividades turísticas que fazem Minas Gerais ser conhecida em todo o mundo. 

As Figurras 89 a 91 a seguir apresentados ilustram impactos da implantação do 

portfólio de trens turísticos, regionais e metropolitanos em Minas Gerais. Diver-

sas variáveis são consideradas, mas um aspecto importante a ser notado é a 

presença de projetos distribuídos por todo o território mineiro, atendendo a dife-

rentes propósitos de uma matriz de transporte de passageiros mais diversificada.



768  PEF – Plano Estratégico Ferroviário de Minas Gerais

Figura 89 - Impactos diversos das propostas de trens turísticos de passageiros 
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Figura 90 - Impactos diversos das propostas de trens regionais de passageiros
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Figura 91 - Impactos diversos das propostas de trens metropolitanos de passageiros
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As 20 propostas de trens de passageiros analisadas no PEF Minas resultaram 

de um pacote que gerou 40 alternativas, abrangendo 106 municípios (dos 

quais, 96 em Minas Gerais), que somam uma população de, aproximadamente, 

11,5 milhões de habitantes (sendo 9,7 milhões em Minas Gerais). Totalizando 

3.310 quilômetros de linhas, as propostas de trens regionais, metropolitanos e 

turísticos, se totalmente implantadas, poderão servir a 27,8 milhões de passa-

geiros/ano, envolvendo investimentos (CAPEX) da ordem de 10 bilhões de reais 

e custos operacionais de 500 milhões ao ano. Isso significa que encaminhar 

tais propostas no curto, médio e longo prazos é caminhar na direção de efeitos 

positivos em diversas variáveis fundamentais para o desenvolvimento de Minas 

Gerais, conforme mostra, de maneira esquematizada, a Figura 92 a seguir.

Fonte: Elaboração própria.

Figura 92 - Ciclo de efeitos sobre diversas variáveis relacionadas às propostas 
de trens de passageiros

Considerações finais

Os desafios globais contemporâneos levam à necessidade de uma logística inter-

na bem estruturada a partir de investimentos inteligentes. No caso do Brasil, e 

sobretudo em Minas Gerais, as soluções logísticas devem passar por uma política 

clara de priorização de intervenções. Obviamente, um planejamento de longo 

prazo, com características integradoras de eixos econômicos, pode e tem que 

acontecer concomitantemente às intervenções de emergência. Neste contexto, 

a priorização de investimentos deve se assentar em cinco vetores principais:

• a racionalização da atividade logística nas diversas regiões do Estado, com 

o ordenamento do território a partir dos potenciais de produção e consumo;

• o fomento à multimodalidade, aproveitando ao máximo as vantagens de 

cada modal de transporte e valorizando estruturas, ativos e redes atuais;

• a promoção de ganhos socioambientais, levando em conta as vantagens 

microrregionais e buscando reduzir os impactos da emissão de poluentes;

• a busca permanente do desenvolvimento econômico regional, com geração 

de empregos e criação de riqueza;

• o aumento da competitividade das empresas e das regiões, com o transpor-

te saindo de uma condição periférica para se constituir em elemento fun-

damental para manutenção da competitividade sustentada no longo prazo.

A partir do estudo da dinâmica entre os sistemas de transportes e de atividades 

e a circulação que os entrelaça, criam-se cenários que dão sentido aos projetos 

e investimentos em infraestrutura logística. Ou seja, evita-se o planejamento a 

partir de portfólios de projetos pré-concebidos, buscando-se ressonância ou justi-

ficativa para eles em demandas especulativas. Ao contrário, o conceito defendido 

no âmbito do Plano Estratégico de Ferrovias (PEF Minas), principalmente no que 

tange à integração multimodal, é que as demandas consolidadas, reprimidas ou 

garantidas no futuro necessitam de respostas concretas, articuladas e imediatas 
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em termos de projetos e investimentos. Por outro lado, reconhece-se que proje-

tos desenhados e estruturados para fomentar a criação de demanda (i.e., oferta 

de infraestrutura como indutora do crescimento) também podem ser, em certos 

casos, absolutamente necessários, sobretudo para dinamizar as relações entre 

os citados três conjuntos básicos da logística integrada (transportes, atividades 

e circulação). 

A tomada de decisão acerca das propostas que deveriam avançar no âmbito do 

PEF Minas foi pautada por um conjunto de variáveis e critérios que não se carac-

terizassem somente pela expectativa do retorno econômico-financeiro, apesar 

da inquestionável importância deste, mas que avançassem para outras dimen-

sões, sociais, ambientais, de desenvolvimento regional, de integração intermo-

dal para criação de eficiência logística, dentre outras.

Assim sendo, a amplitude das dimensões a considerar em propostas de infraes-

trutura de transportes, no caminho de sua transformação em projetos estrutu-

rados, deve:

• responder a demandas presentes ou futuras, reais e mensuráveis, que ne-

cessitam ser atendidas por uma oferta imediata com capacidade de movi-

mentação (oferta de infraestrutura); e/ou

• implementar sistemas de transportes que possibilitarão a criação de de-

mandas futuras ou de mesma importância, atendendo a anseios sociais e 

de desenvolvimento regional, sem que haja necessariamente uma resposta 

econômico-financeira positiva de imediato.

Enfim, os investimentos em infraestrutura de transportes possibilitam dar res-

posta às demandas existentes ou criar ambientes de desenvolvimento, o que vai 

além da dimensão financeira tomada isoladamente.     

Em consonância com o exposto, o PEF Minas também levou em consideração 

o que foi chamado de “geometrias combinatórias”, que definem a natureza do 

potencial de cada proposta/projeto para atender a diferentes expectativas. A 

tomada de decisão sobre investimentos em infraestrutura de transporte abrange 

diversos níveis institucionais e de políticas públicas, ao contrário da iniciativa 

privada que foca, basicamente, o equilíbrio econômico-financeiro para orientar 

a alocação de recursos. Ao se tratar de projetos que devem ser contemplados 

sob um espectro mais amplo de stakeholders, outras variáveis são inseridas e 

consideradas. Nesse contexto, o conceito do Triple Botton Line ganha força no 

PEF Minas quanto à dinâmica dos ambientes econômico-financeiro, social e am-

biental, compreendendo um conjunto de abordagens e critérios qualificadores 

de determinada proposta ou projeto.

Foi caminhando nessa lógica de dimensões ampliadas que a metodologia per-

tinente e proposta no Plano se enquadrou no conceito de análise multicriterial. 

Esta contempla uma série de variáveis que podem receber graus de intensidade 

compatíveis com os objetivos dos diversos stakeholders e que, quando analisa-

das em conjunto, formatam uma geometria direcionadora de decisões, envol-

vendo, principalmente, fontes de investimentos, políticas de gestão de recur-

sos, demandas por recursos advindos de outorgas e renovações de concessões 

preexistentes, programas de desenvolvimento regional e social, governança de 

projetos e alinhamentos com marcos regulatórios vigentes.

Dessa maneira, é possível atingir combinações que se localizam em um espectro 

de tomada de decisão que não se restringe ao interesse de determinado gru-

po corporativo, mas que possibilita a viabilização de recursos de uma maneira 

tal que garanta a ampliação da malha ferroviária de Minas Gerais, pela maior 

abrangência de objetivos e metas, atendendo a diferentes posicionamentos e 

pontos de vista.

Assim, consolidaram-se metodologias para a abordagem de dois paradigmas 

amplamente debatidos no contexto das decisões sobre investimentos em infra-

estrutura, quais sejam: 
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• a infraestrutura deve responder à demanda e condições favoráveis preexis-

tentes, justificando de maneira inequívoca os recursos aplicados sob a forma 

de CAPEX E OPEX; ou,

• a infraestrutura deve servir como indutora do crescimento de sua demanda 

e do desenvolvimento socioeconômico, com preservação e respeito às me-

lhores condições ambientais.

Durante muitos anos e em diferentes lugares e situações, esses dois paradigmas 

foram colocados como excludentes por natureza. Esse conceito de padrões de 

conflito não deve existir mais, prevalecendo  o objetivo estratégico prioritário no 

âmbito das políticas públicas.

Se o objetivo estratégico prioritário for considerar que determinada proposta 

deve se transformar em um projeto caracterizado por critérios de resposta a 

demandas existentes ou garantidas no futuro e que, se analisadas sob o ponto 

de vista do retorno econômico-financeiro, justificam os investimentos, consolida-

-se o paradigma da oferta de infraestrutura como resposta às necessidades de 

demanda.

Por outro lado, se o objetivo estratégico prioritário for que determinada proposta 

deve caminhar na direção de um projeto que visa à indução de condições futuras 

de demanda, assim como de interesse social e de desenvolvimento regional sob 

o ponto de vista do Estado e da sociedade que ele representa, aplica-se o se-

gundo paradigma da oferta de infraestrutura para indução do desenvolvimento. 

Finalmente, infere-se que a combinação dos dois paradigmas no contexto de 

uma mesma proposta/projeto é também útil e justificada. Portanto, a meto-

dologia contribui exatamente para a inserção de diferentes pontos de vista de 

todos os interessados na construção de um plano estratégico que seja capaz de 

orientar, de maneira ampla e democrática, as decisões de investimentos nas 

ferrovias em Minas Gerais.

O Núcleo de Logística, Supply Chain e Infraestrutura da Fundação Dom Cabral de-

senvolveu o Plano Estratégico Ferroviário de Minas Gerais consoante os marcos 

legais pertinentes, utilizando metodologias diferenciadas para analisar poten-

ciais de projetos ferroviários para o transporte de cargas e passageiros no Estado 

e contando com ampla participação social. 

Agradecemos a todos os parceiros e stakeholders que se envolveram no esforço 

de construção desse Plano, especialmente à SEINFRA, Comissão Pró-Ferrovias e 

ANTF. Temos a consciência de que consolidamos, juntos, um plano de transporte 

que extrapola, em muito, sua função de direcionador de decisões de investi-

mentos no âmbito do Sistema Estadual de Transporte Ferroviário, pois, para os 

Mineiros, ferrovia é muito mais que um modo de transporte, é história, parte de 

sua cultura, identidade cidadã e valor incontestável. Portanto, contar com um 

instrumento vivo e permanente de política pública setorial, como se concebeu 

o PEF Minas, que deverá passar por recorrentes revisões e aprimoramentos em 

anos vindouros, é também uma forma de homenagear os 300 anos de Minas 

Gerais, um lugar onde o “trem” é, acima de tudo, parte do que somos...   

7.1. Recomendações para Estudos Futuros
A equipe da Fundação Dom Cabral recomenda que trabalhos futuros sejam de-

senvolvidos para aprofundamento do potencial dos contornos ferroviários e tam-

bém apoio ao PROSEFER – Programa Nacional de Segurança Ferroviária em Áreas 

Urbanas, cujo objetivo é a elaboração de estudos sobre intervenções em áreas 

críticas com vistas à eliminação de conflitos entre operações ferroviárias e as 

funções urbanas. Certamente, programas dessa natureza contribuem sobrema-

neira para minimizar os conflitos decorrentes das operações ferroviárias e rodovi-

árias em passagens em nível, reduzir as interferências com o tráfego urbano em 

cidades atravessadas pelas ferrovias, e controlar a ocupação na faixa ferroviária. 

Estudos futuros também são recomendados para análise em campo de possíveis 
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contornos ferroviários, com aprofundamento nos levantamentos referentes a desapropriações, futuras ocupações urbanas e 

empreendimentos imobiliários, visando a minimizar os impactos nos grandes centros urbanos e potencial aproveitamento de 

linhas para outras finalidades de transportes.

Trabalhos futuros conectados ao potencial dos terminais multimodais de cargas em Minas Gerais são também recomendados. 

Com a maior malha rodoviária federal do País, associada aos projetos recomendados no PEF MG, o Estado de Minas poderá 

servir como um grande centro logístico, onde modais de transportes se integram através de terminais de agregação de valor 

logístico. Através de estudos que analisem a geração e atração de cargas em aglomerados de plantas industriais, em locais 

de entroncamentos de eixos rodoviários e ferroviários, e em grandes centros de produção de cargas inerentes ao transporte 

rodoferroviário, pode-se constituir em Minas Gerais uma rede de distribuição de produtos que resultará em geração de rique-

zas, emprego e renda para diversas regiões do Estado.






