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XCELENTISSIMO SENHOR PRESIENTE DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – JAIR 

MESSIAS BOLSONARO. 

 

 

Embaixador Celso Dias Neves Presidente Parlamento Mundial de Segurança e Paz – 

WPO. 

EDITORIAL. 
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Senhor Presidente, 

 

Por questões de “segurança nacional” a malha ferroviária nacional deve ser 

prioridade de seu governo. 

Recentemente o Brasil parou com a greve geral dos caminhoneiros, deixando o 

Brasil a mercê desta categoria. 

Investir na malha ferroviária hoje e uma questão de logística, ou seja, se o 

setor rodoviário parar existira o ferroviário que irá abastecer o mercado 

nacional evitando um colapso, quer no setor petroleiro, abastecimento de postos 

de gasolina, quer a logística de abastecimento de alimentos. 

Hoje muitas empresas detém a concessão da malha ferroviária, mas se esquecem que 

OS TRILHOS PERTENCEM A UNIÃO! 

Desde o Governo de Getúlio Vargas se priorizou as rodovias sucateando década 

após década a malha ferroviária nacional.  

Trilhões de Reais foram roubados da união oriundos das composições e locomotivas 

paradas. 

O Brasil faz fronteira com vários países onde caminhão não consegue chegar, mas 

a ferrovia chega. 

A FERROVIA DO MERCOSUL e uma questão emergencial a ser analisada pelo seu governo, 

a questão que se fatiou tanto a questão ferroviária que deve ser subordinada a 

um só ministério e um levantamento de todas composições paradas devem serem 

levantados, muitas peças de alto valor ainda podem serem aproveitadas. 
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Nesse mapa temos a realidade de nossas ferrovias no Brasil. 

 

 

Os trilhos são caminhos do crime, com chancela do governo federal 

 

No último dia 12, foi publicada a Lei 13.675/2018, que cria a Política Nacional 

de Segurança Pública e Defesa Social e o Sistema Único de Segurança Pública 

(Susp). A lei também disciplina a organização e o funcionamento dos órgãos 

responsáveis pela segurança pública, nos termos do parágrafo 7º do artigo 144 da 

Constituição Federal. 

A lei resulta da conversão do Projeto de Lei 19/2018 (3.734/12 na Câmara dos 

Deputados), aprovado pela Câmara e Senado Federal e enviado ao presidente da 
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República para aquiescência e publicação. Mas Temer rejeitou alguns dispositivos 

que constavam na redação final do projeto e que não constam na Lei 13.675/2018. 

Um dos vetos foi ao inciso III do artigo 9º da lei que incluía a Polícia 

Ferroviária Federal como um dos órgãos operacionais do Susp. A exclusão foi 

recomendada pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, sob o 

fundamento de inconstitucionalidade e contrariedade ao interesse público. 

Tais fundamentos não são cabíveis, uma vez que a omissão governamental em 

promover o policiamento nas rodovias evidenciam que a contrariedade ao interesse 

público é do próprio veto. Além disso, a Polícia Ferroviária Federal é um dos 

órgãos policiais definidos diretamente no texto da Constituição Federal, não 

havendo que se falar em inconstitucionalidade: 

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade 

de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade 

das pessoa e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: 

I - polícia federal 

II - polícia rodoviária federal 

III - polícia ferroviária federal 

IV - polícias civis 

V - polícias militares e corpos de bombeiros militares 

(...) 

§3º - A polícia ferroviária federal, órgão permanente, organizado e 

mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, 

ao patrulhamento ostensivo das ferrovias federais. 

A Constituição Federal é a lei fundamental e suprema do país e serve como 

paradigma para todo o sistema jurídico. O princípio da supremacia constitucional 

impõe ao Estado o dever-poder de concretizar seus comandos e submete todos os 

indivíduos e os próprios poderes do Estado que lhe devem obediência. 

A desídia do poder público em cumprir com o que a própria Constituição Federal 

determina, deixando a Lei 13.675/2018 de incluir a Polícia Ferroviária Federal 
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dentre os órgãos integrantes do Susp, incide em omissão inconstitucional, uma 

vez que viola o princípio da reprodução obrigatória de norma constitucional e 

inviabiliza a plena aplicabilidade e a concreta efetividade do mandamento 

constitucional. 

As fundamentações desarrazoadas do veto presidencial 

As “razões do veto” presidencial apresentadas foram as seguintes: 

“O dispositivo insere a Polícia Ferroviária Federal como órgão operacional 

do SUSP. Ocorre que, apesar do órgão constar como integrante da segurança 

pública, conforme art. 144 da Constituição, entende-se que a norma 

constitucional possui eficácia limitada e atualmente não existe lei 

específica que regulamente a criação do referido órgão. Por estas razões 

recomenda-se o veto”. 

O equívoco de tal fundamentação é grosseiro. Além de sopesar o artigo 144 da 

Constituição Federal, o veto apresenta o frágil argumento de que esse dispositivo 

não tem eficácia plena por falta de “lei específica que regulamente a criação 

do referido órgão”. 

A segurança é um direito fundamental garantido pela Carta Magna (artigo 5º), que 

determina que “as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm 

aplicação imediata” (artigo 5º, parágrafo 1º) e, consequentemente, eficácia 

plena. 

São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que disponham 

sobre a criação de órgãos da administração pública (artigo 61, parágrafo 1º, II, 

e). Por isso, não pode alegar a falta de criação de órgão que ele mesmo tem a 

incumbência de criar, diante do princípio do direito nemo auditur propriam 
turpitudinem allegans (“a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza”). 

Ademais, o texto constitucional não exige “lei específica” para a criação dos 

órgãos de segurança pública. O artigo 144 dispõe que a Polícia Federal é 

“instituída por lei” e que a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Ferroviária 

Federal “destina-se na forma da lei”: 
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Art. 144 

§ 1º A polícia federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado 

e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a: 

(…) 

§ 2º A polícia rodoviária federal, órgão permanente, organizado e mantido 

pela União e estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao 

patrulhamento ostensivo das rodovias federais. 

§ 3º A polícia ferroviária federal, órgão permanente, organizado e mantido 

pela União e estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao 

patrulhamento ostensivo das ferrovias federais. 

Observe-se que a Polícia Federal, Rodoviária Federal e Ferroviária Federal estão 

definidas no texto constitucional como “órgão permanente, organizado e mantido 

pela União e estruturado em carreira”, cada uma com atribuições específicas no 

âmbito das atividades de policiamento. A expressão “organizado e mantido pela 

União” foi incluída para a Polícia Ferroviária Federal por meio da Emenda 

Constitucional 19/1998, dando idêntica formatação que as demais. 

A definição de “órgão permanente” atribuída à Polícia Federal, Rodoviária 

Federal e Ferroviária Federal blinda esses órgãos de quaisquer riscos de 

extinção, uma vez que os órgãos públicos podem ser criados e extintos por lei de 

inciativa do presidente da República (artigo 61, parágrafo 1º, II “e”). Assim, 

os órgãos policiais da União não se submetem à discricionariedade de gestões 

governamentais transitórias e não podem ser extintos, devendo ser efetivados. 

A diferença entre transporte ferroviário e Polícia Ferroviária 

É fundamental diferenciar o serviço de “transporte ferroviário” da “Polícia 

Ferroviária”, uma vez que estão relacionados, mas não se confundem. O serviço 

de transporte ferroviário é considerado de utilidade pública e pode se delegado 

a particulares. Já a polícia é um serviço originário, essencial e típico de 

Estado, que deve ser prestado pela própria administração pública. 

A atividade de polícia nas ferrovias transcende à forma de prestação dos serviços 

de transporte ferroviário. A concessão pública não pode implicar em alterações 

na prestação dos serviços de policiamento nas ferroviária, pois são serviços 
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estatais diversos. Além disso, o verdadeiro titular do serviço de transporte 

ferroviário é o Estado, e a sua concessão tem prazo definido. 

Fazendo uma analogia com a Polícia Rodoviária Federal, pode-se ter uma real 

dimensão dessa diferenciação. O Programa de Concessões de Rodovias, implementado 

em novembro de 1997, concedeu à iniciativa privada alguns trechos de rodovias do 

Brasil, mas, mesmo sob regime de concessão, o serviço de patrulhamento ostensivo 

da Polícia Rodoviária Federal continuou sendo prestado. 

Assim, a prestação do serviço de transporte ferroviário por empresas particulares 

não é fundamento para deixar de prestar o serviço de policiamento ferroviário, 

muito pelo contrário. O patrulhamento ostensivo das ferrovias brasileiras deve 

ser realizado pela Polícia Ferroviária Federal, conforme determina a Constituição 

Federal. 

O Programa Nacional de Desestatização do governo federal em 1992 transferiu o 

transporte da Rede Ferroviária Federal S/A (RFFSA) para a iniciativa privada, 

mediante contratos de concessão pelo período de 30 anos, prorrogáveis por igual 

período. Desde então, o governo vem se omitindo dos mecanismos de fiscalização 

e policiamento das atividades que envolvem o transporte ferroviário. 

Além de passageiros, passa pelas ferrovias 30% de tudo o que é transportado no 

Brasil. Em 2017, o transporte ferroviário totalizou 538.780 toneladas, sendo 

416.367 correspondentes a minérios de ferro, 30.014 de soja, e 18.211 de produção 

agrícola, além de outros itens, conforme dados do Anuário do Setor Ferroviário 
2018, publicado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), entidade 
vinculada ao Ministério dos Transportes. 

O volume de cargas transportadas pelo modal ferroviário em direção ao porto de 

Santos movimentou cerca de 30 milhões de toneladas no ano de 2016, transportadas 

por aproximadamente 400 mil vagões. Atualmente, o sistema ferroviário é 

responsável por 26,3% do volume total de mercadorias que chegam ou saem do 

complexo marítimo santista. Os dados são da Companhia Docas do Estado de São 

Paulo (Codesp), estatal que administra o complexo. 



Revista          News 
"Direitos Humanos foram feitos para Humanos Direitos"   -   "Human Rights were made for Human Rights" 

 
 
 

                
 

Milhares de contêineres cruzam o país de Norte a Sul pelas ferrovias, que possui 

29.075 quilômetros de extensão e ligações com outros países, como Argentina, 

Bolívia e Uruguai. A ausência da Polícia Ferroviária Federal tem permitido que 

uma infinidade de crimes, como contrabando, descaminho, tráfico de drogas, armas 

e de evasão de divisas, seja perpetrada pelos trilhos. 

Os trilhos são caminhos do crime, com chancela do governo federal 

Em abril de 2011, foi realizado um diagnóstico nacional da segurança pública da 

malha ferroviária federal, por solicitação do grupo de trabalho criado pelo 

Ministério da Justiça. A partir de investigações in loco, o relatório demonstrou 
“graves prejuízos ao sistema de transporte ferroviário federal e ao Tesouro 

Nacional, pós-desestatização, caracterizado pelo abandono, destruição, 

vandalismo, furto e desvio de bens públicos da extinta Rede Ferroviária Federal 

– RFFSA, causados principalmente pela ausência de policiamento preventivo e 

ostensivo”. 

Os dados integraram o Inquérito Policial 25–0126/2008, da operação fora dos 

trilhos, deflagrada pela Polícia Federal, que apurou o desmonte da malha 

ferroviária do Brasil, fruto da precariedade e omissão na fiscalização da 

execução do serviço público concessionado. O quadro é de abandono, vandalismo e 

ação dos criminosos que danificaram, desviaram e subtraíram os bens ferroviários 

com objetivo de comercializá-los. 

O caso foi também investigado pela Comissão Parlamentar de Inquérito do Sistema 

Ferroviário da Assembleia Legislativa de São Paulo, que constatou a dilapidação 

de patrimônio público sob a guarda da empresa que possui a concessão da segunda 

maior malha ferroviária do Brasil. A empresa estaria se apropriando dos chamados 

“bens não operacionais”, como pedaços de vagões e de trilhos, que fazem parte 

do patrimônio da União, avaliados em pelo menos R$ 1 bilhão no ano de 2008 pela 

ANTT. 

O cenário atual é de abandono, vandalismo, furto e desvio de bens públicos da 

extinta RFFSA, pela falta de policiamento preventivo e ostensivo nas ferrovias. 

A empresa concessionária mantém segurança privada para proteger seus patrimônios 
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e interesses particulares, mas o policiamento deveria estar sendo realizado pelos 

policiais ferroviários federais, inclusive nas atividades das empresas 

concessionárias. 

A estrutura da Polícia Ferroviária Federal 

Com 166 anos, a Polícia Ferroviária Federal foi a primeira corporação policial 

especializada do país, tendo sido criada pelo Decreto Imperial 641/1852, com a 

denominação de “Polícia dos Caminhos de Ferro”, tendo feito a escolta de 

passageiros ilustres, de imperadores a presidentes do Brasil. 

Após a Constituição Federal de 1988, o governo federal fez várias tentativas 

para implementar a Polícia Ferroviária Federal. Foram criadas comissões 

interministeriais e grupos de trabalho compostos dos ministérios da Justiça, do 

Planejamento Orçamento e Gestão, dos Transportes e das Cidades e do advogado-

geral da União, que emitiram notas técnicas, pareceres e recomendações. 

As leis mais recentes que dispuseram sobre a organização da Presidência da 

República e dos ministérios fizeram constar a Polícia Ferroviária Federal na 

estrutura do Ministério da Justiça (Lei 8.490/1992). O Departamento da Polícia 

Ferroviária Federal chegou a ser criado na estrutura do Ministério da Justiça 

(Decreto 761/1993), porém, sem a correspondente organização do efetivo de 

policiais ferroviários federais, mostrou-se insuficiente e inoperante. 

A Lei 12.462/2011 disciplinou que “os profissionais da Segurança Pública 

Ferroviária oriundos do grupo Rede, Rede Ferroviária Federal (RFFSA), da 

Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) e da Empresa de Trens Urbanos de 

Porto Alegre (Trensurb) que estavam em exercício em 11 de dezembro de 1990, 

passam a integrar o Departamento de Polícia Ferroviária Federal do Ministério da 

Justiça” (artigo 29, parágrafo 8º). O Ministério da Justiça publicou a 

Portaria 76/2012, tornando pública a relação dos profissionais da Segurança 

Pública Ferroviária que se enquadravam à lei. 

Em dezembro de 2012, o governo federal instituiu o Grupo de Trabalho 

Interministerial (GTI), com a finalidade de “elaborar proposta de criação do 
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Departamento de Polícia Ferroviária Federal e de transferência dos profissionais 

da segurança pública ferroviária oriundos do grupo Rede, Rede Ferroviária Federal 

(RFFSA), da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) e da Empresa de Trens 

Urbanos de Porto Alegre (TRENSURB) que estavam em exercício em 11 de dezembro de 

1990 para o Ministério da Justiça”. 

Como resultado dos estudos do GTI, foram apresentados subsídios para elaboração 

de diagnóstico atualizado da malha ferroviária no Brasil e as alternativas 

jurídicas para recepção dos profissionais de segurança ferroviária pelo 

Ministério da Justiça. Porém, o governo federal ainda não conseguiu dar 

concretude às propostas apresentadas, o que se espera ver saneado com o novo 

Ministério da Segurança Pública. 

A mora do governo federal é de quase 30 anos — desde a promulgação da Carta 

Magna em outubro de 1988. Todo esse tempo causou enorme prejuízo para a 

administração pública pela falta do policiamento das ferrovias e para os 

policiais rodoviários federais, muitos já aposentados e falecidos. O efetivo de 

policiais ferroviários federais totaliza 3.724 servidores, material humano 

especializado à disposição para atuar na prevenção e combate à criminalidade no 

sistema de transporte ferroviário. 

É preciso que a Polícia Ferroviária Federal conste dentre os órgãos integrantes 

do Susp e que seja incluída no âmbito de competência do Ministério Extraordinário 

da Segurança Pública, pois assim determina o texto constitucional. Com isso, o 

novo ministério poderá exercer sua competência de estruturar o Departamento de 

Polícia Ferroviária Federal e organizar seus serviços e quadro funcional, não 

vindo a repetir o insucesso de gestões anteriores. 

Não se pode esperar eficiência de um sistema integrado de segurança pública que 

deixe de contemplar o policiamento das ferrovias. O veto presidencial precisa 

ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos deputados e senadores para que 

a Lei 13.675/2018 seja constitucional e atenda ao interesse público. 
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Magne Cristine Cabral da Silva é escrivã da Polícia Federal aposentada, diretora de Comunicação 

da Federação Nacional dos Policiais Federais (Fenapef), da Ordem dos Policiais do Brasil (OPB) 

e do Instituto Federal de Fiscalização (IFF). É pós-graduada em Direito Público, especialista 

em Execução de Políticas de Segurança Pública e bacharel em Direito e Administração de 

Empresas. 

 

 

 

Por Cléber Sérgio de Seixas 

O trabalhador interrompe por um momento 

sua atividade para contemplar a 

deslumbrante paisagem. Enxuga o suor da 

testa, gira sobre si mesmo, apoiando-

se sobre a ferramenta de trabalho e olha 

em volta. A visão é de encher os olhos, 

a natureza é superlativa em todos os 

sentidos, porém o verde intenso da 

floresta pode não ser o da esperança. 

Ouve-se o silvo do vento entre as 

árvores, que o operário logo interpreta 

como sendo a selva tentando dizer que 

tanto ele quanto seus companheiros são 

intrusos ali e, portanto, devem ir 

embora. O som de um apito metálico 

quebra a calmaria e diante do homem 

surge um colossal cavalo de aço que, 

impulsionado pelo vapor, desliza 

elegantemente sobre barras metálicas 
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paralelas. Os sons da natureza e da modernidade, assim, se misturam. O cansado 

operário, agora confuso, não sabe se deve dar ouvidos às advertências de uma 

ofendida e potencialmente vingativa natureza ou aos sons do progresso, que 

carregam promessas de dias melhores ou, pelo menos, salário no bolso no fim do 

mês, condição para a subsistência sua e de seus familiares. 

 

A cena descrita acima bem que poderia ter sido protagonizada por quaisquer dos 

trabalhadores envolvidos na construção da ferrovia Madeira-Mamoré. A hercúlea 

obra de engenharia do início do século passado contou com a participação de 

milhares deles, oriundos de vários países, cuja saga, tempos atrás, foi tema de 

uma minissérie da TV Globo. Esses homens que doaram à construção da ferrovia seu 

sangue, seu suor e suas lágrimas, tiveram como adversários doenças tropicais 

como a malária e o beribéri, investidas de índios arredios, calor causticante, 

chuvas torrenciais, terrenos pantanosos e alagadiços, além de péssimas condições 

de higiene. Dizia-se na época que morrera um trabalhador para cada trilho 

assentado nos seus quase 370 km de extensão. Era natural, portanto, associar 

adjetivos mórbidos à controversa ferrovia: Ferrovia Fantasma, Ferrovia da Morte 

e Ferrovia do Diabo, entre outros. 

 

Com a expansão da indústria automobilística, o precioso produto da seringueira 

passou a ser cobiçado no mercado internacional. Um dos motivos da construção da 

Madeira-Mamoré era o escoamento da produção da borracha brasileira e boliviana, 

num período conhecido como Ciclo da Borracha, época na qual as regiões de Belém 

e Manaus ganharam ares de modernidade. Um dos fatos marcantes desta fase de 

opulência foi a construção do Teatro Amazonas, cuja inauguração teria contado 

com a presença do tenor Caruso e da bailarina Ana Pavlova. Terminado o Ciclo da 

Borracha a ferrovia foi aos poucos sendo abandonada, até sua desativação 

definitiva em 1972, quando o regime militar estava envolvido no que viria a ser 
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outro fiasco: a construção da rodovia Transamazônica que, diziam, iria “ligar 

o nada a lugar nenhum”. 

 

Num país que teima em priorizar o transporte rodoviário, com todas as suas 

desvantagens em relação ao ferroviário, as ferrovias têm sido descartadas 

gradativamente, num processo que pode ter se iniciado durante os anos JK. As 

poucas que ainda sobrevivem são, em sua maioria, caminhos através dos quais 

nossas riquezas escorrem para o exterior. O jornalista e escritor uruguaio 

Eduardo Galeano expõe assim a questão: "as vias férreas não constituíam uma rede 

destinada a unir diversas regiões interiores entre si, mas conectava os centros 

de produção com os portos. O desenho coincide ainda com os dedos de uma mão 

aberta: desta maneira, as ferrovias, tantas vezes saudadas como estandartes do 

progresso, impediam a formação e o desenvolvimento do mercado interno". As mãos 

abertas – abertas até demais - fazem com que o destino das ferrovias brasileiras 

seja atrelado ao das mercadorias que transportam. Estão fadadas a existir somente 

enquanto cumprirem sua função de espoliação, não tendo sido desenhadas visando 

o incremento do comércio interno ou para promover a ligação entre regiões, 

fomentando, assim, o desenvolvimento. 

 

É surreal constatar que um meio de transporte menos poluente, mais barato, mais 

seguro e mais eficiente foi jogado para escanteio pela política nacional de 

transportes. Contudo, compreende-se o fenômeno quando se atesta que atualmente 

o norte das ações das empresas envolvidas no transporte ferroviário (exemplo: 

Vale do Rio Doce, vulgo Vale) não são as demandas sociais por transporte de 

qualidade ou mesmo eficiência no transporte de mercadorias e sim, e tão somente, 

o lucro. 
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A privatização da Rede Ferroviária Federal foi a última pá de cal sobre nosso 

sistema de transporte sobre trilhos. Podemos supor que há um lobby das montadoras 

de veículos, aliado aos interesses da indústria petroquímica, cooperando para 

que o transporte ferroviário nacional permaneça sucateado. Da privatização pra 

cá só sobraram algumas linhas férreas cuja especialidade é transportar minérios, 

sobretudo minério de ferro. Quanto ao fluxo do transporte de mercadorias e 

passageiros, o modal ferroviário não se compara, em quantidade, ao rodoviário. 

Os trens de passageiros se contam nos dedos. Os que restaram, em sua maioria, 

são aqueles trens a vapor que propiciam passeios culturais, bucólicos e de curta 

duração a preços exorbitantes, como é o caso do trem que vai de Ouro Preto a 

Mariana: 30 reais – ida e volta - cobrados para percorrer 17,5 Km de percurso. 

Uma das poucas exceções de peso é o trem que faz a linha Vitória-Minas, com 

poucas saídas semanais - o que é praticamente simbólico diante do que seria o 

ideal nesse nosso país populoso e de dimensões continentais. 

 

Enquanto isso o povo brasileiro paga caro para viajar de ônibus em péssimas 

estradas que não oferecem mínimas condições de segurança, além de consumir 

mercadorias caras que têm embutidos na formação de seus preços os absurdos custos 

dos fretes rodoviários. 

 

O drama humano e econômico da Madeira-Mamoré pode, portanto, simbolizar o apogeu 

e o ocaso das nossas antes tão gloriosas ferrovias. Para nosso consolo, vem aí 

o trem bala Rio-São Paulo. Esperamos que saia do papel e que não seja uma 

experiência que só foi levada a cabo por obra e graça de uma Copa do Mundo. 
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Transporte ferroviário - Por que não deu certo no Brasil? Luiz Carlos Parejo... - 

Veja mais em https://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/transporte-

ferroviario-por-que-nao-deu-certo-no-brasil.htm?cmpid=copiaecola 

 

Luiz Carlos Parejo 

Na década de 1950 o Brasil optou pelo sistema rodoviário como forma de 

alavancar o seu desenvolvimento econômico, já que a produção e venda de 

automóveis dinamizavam a economia gerando maior volume de empregos e 

expandindo a produção industrial. 

A redução drástica dos investimentos no setor ferroviário levou ao seu 

sucateamento, principalmente as ferrovias administradas pela RFFSA (Rede 

Ferroviária Federal Sociedade Anônima) - que havia sido criada em 1957 - e 

pela Fepasa (Ferrovia Paulista S.A.). 

Na década de 1980 não se conseguia pagar as dívidas contraídas nem investir 

na manutenção do sistema já existente e não se investia na expansão do 

sistema. A partir da década de 1950 a solução foi fechar os ramais pouco 

lucrativos e desestruturar a malha. Com isso, a rede ferroviária que na 

época contava com 37 mil km de trilhos possui hoje cerca de 29 mil km. 

Em 1984 foi criada a CBTU (Companhia Brasileira de Transporte Urbano) que 

assumiu a administração da malha urbana que antes era administrada pela 

RFFSA e era a mais deficitária. 

Nos anos 90 se inicia a desestatização do setor e as malhas da RFFSA foram 

privatizadas na seguinte ordem: 

https://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/transporte-ferroviario-por-que-nao-deu-certo-no-brasil.htm?cmpid=copiaecola
https://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/transporte-ferroviario-por-que-nao-deu-certo-no-brasil.htm?cmpid=copiaecola
http://noticias.uol.com.br/licaodecasa/materias/fundamental/geografia/ult1694u44.jhtm
http://noticias.uol.com.br/licaodecasa/materias/fundamental/geografia/ferrovias-brasil-historia.jhtm
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A desestatização das malhas da RFFSA 

Malhas 

Regionais 

Data do 

Leilão 
Concessionárias 

Início da 

Operação 

Extensão 

(Km) 

Oeste 05.03.1996 Ferrovia Novoeste S.A. 01.07.1996 1.621 

Centro-

Leste 
14.06.1996 

Ferrovia Centro-Atlântica 

S.A. 
01.09.1996 7.080 

Sudeste 20.09.1996 MRS Logística S.A. 01.12.1996 1.674 

Tereza 

Cristina 
22.11.1996 

Ferrovia Tereza Cristina 

S.A. 
01.02.1997 164 

Nordeste 18.07.1997 
Cia. Ferroviária do 

Nordeste 
01.01.1998 4.534 

Sul 13.12.1998 

Ferrovia Sul-Atlântico 

S.A. – atualmente – 

ALL-América Latina 

Logística S/A 

01.03.1997 6.586 

Paulista 10.11.1998 
Ferrovias Bandeirantes 

S.A 
01.01.1999 4.236 

Total       25.895 

 Ao realizar as privatizações o governo pretendia aumentar os investimentos no setor, reduzir 

os preços dos fretes e reduzir os gastos do governo nesta área. 
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A CONCESSÃO E PRIVADA, MAS OS TRILHOS PERTENCEM A UNIÃO ! 
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SINDICATO: O ESCUDO DE DEFESA DA POLICIA FERROVIARIA FEDERAL 

 

 


