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RESENHA  
O artigo apresenta o seminário MINAS DE VOLTA AOS TRILHOS realizado pelo CEFET-MG, ONGtrem e o 
Instituto Cidades, em novembro de 2012, em Belo Horizonte. No evento debateu-se o transporte sobre trilhos, 
com ênfase ao transporte de passageiros e a importância do modal na melhoria da mobilidade. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Transporte sobre trilhos, mobilidade urbana, transporte de passageiros, Ferrovias. 
 

INTRODUÇÃO  
  

O Estado de Minas Gerais é grande e importante: em área, recursos naturais, população, patrimônios 
históricos e turísticos além de ocupar uma posição geográfica estratégica para o desenvolvimento brasileiro. 
O seu Produto Interno Bruto (PIB) representa cerca de 10% do PIB nacional, ocupando o 3º lugar entre as 
demais unidades federativas. Paradoxalmente, na lista referente ao PIB per capita, Minas Gerais surge no 12º 
lugar, destacando assim, o fato de que seus habitantes necessitam de políticas e serviços públicos que lhes 
possibilitem melhor qualidade de vida e a desejável elevação do índice de Desenvolvimento Humano – IDH. 
 
Entendemos que a política da mobilidade para pessoas e cargas assume um papel fundamental no 
desenvolvimento mineiro e nacional, quando busca integrar as regiões carentes aos polos mais favorecidos 
economicamente. Neste cenário de procura do crescimento, alicerçado nos pilares social, econômico e 
ambiental, o sistema de transporte sobre trilhos torna-se promissor, indispensável e urgente. 
 
Movidos pelo exposto, pelo sentimento nacionalista de seus dirigentes e pela influência que exercem no setor 
em que atuam na sociedade mineira/brasileira, o CEFET-MG, através de seu Departamento de Transportes, a 
ONGTrem, comemorando os seus 10 anos de criação, o Instituto Cidades e os demais órgãos e empresas 
apoiadores, em parceria, realizam o Seminário MINAS DE VOLTA AOS TRILHOS. 
 
O objetivo principal do evento foi mobilizar os segmentos da sociedade para discutir e elaborar proposições 
para o fortalecimento do transporte ferroviário em Minas Gerais, contando com a participação de especialistas 
do setor de transporte sobre trilhos das iniciativas pública, privada e órgãos não governamentais. 
 
Contextualizando o leitor, pode-se afirmar que a década de 1950 marcou o ápice da extensão da malha 
ferroviária brasileira, atingindo cerca de 38 mil km. Mas, a partir daí, as ferrovias começam a perder espaço no 
cenário econômico de Minas e do Brasil. A matriz de transportes, prioritariamente estruturada em ferrovias 
desde a época do Império, a partir desta citada década, passa a ter como principal componente o transporte 
rodoviário. O processo de privatização em 1996-97 não reverteu este processo, e serviu para reforçar o lobby 
de que o transporte sobre trilhos serviria apenas para minério e outras cargas primárias, desestimulando, de 
forma crescente e nociva, a utilização deste importante modal para o transporte de passageiros.  
 



     

2 

As novas gerações de brasileiros não conhecem o trem, já que o transporte ferroviário de passageiros foi 
completamente eliminado neste processo. O povo brasileiro foi jogado nas rodovias. O patrimônio ferroviário 
nacional, com todas as suas implicações históricas, urbanas e humanas, foi negado, abandonado, depredado 
e fatiado. Como consequência dos descasos aplicados ao sistema de transporte sobre trilhos estamos 
assistindo a graves problemas de congestionamentos, de segurança no trânsito nas vias urbanas e rurais, 
tudo com elevado número de mortes, de consumo de combustíveis fósseis e de emissão de poluentes, dentre 
outros, o que nos coloca na contra mão das tendências mundiais de utilização de modos de transportes com 
fontes energéticas ecologicamente corretas e limpas. 
 
Os realizadores do evento tiveram como expectativas e ações, o fato de que o Brasil parece acordar de um 
sono cinquentenário. Notam-se fortes intenções de retomada do transporte ferroviário de passageiros e de 
ampliação da malha que restou. Modernização e novas tecnologias para o setor são palavras de ordem, nos 
governos federal e estadual. Por entenderem que cabe aos segmentos conscientes da sociedade, 
interessados no melhor para esta nação, estimular a participação nas discussões nos diferentes níveis e 
fóruns, de forma a contribuir na definição dos rumos do sistema de transporte sobre trilhos, em Minas Gerais e 
no Brasil. Esta foi a expectativa dos realizadores do Seminário: MINAS DE VOLTA AOS TRILHOS. 
 

DIAGNÓSTICO, PROPOSIÇÕES E RESULTADOS.  
 
O Brasil está atrasado pelo menos meio século no seu transporte ferroviário, avaliado com um todo, em 
relação a Europa, no que concerne a transporte de passageiros, e o mesmo atraso se verifica em relação ao 
transporte de cargas, tendo-se como referencia o país de melhor desempenho, os Estados Unidos. A tabela 1, 
a seguir apresenta as principais diferenças entre o transporte ferroviário brasileiro e o europeu e norte-
americano.  
 

Tabela 1 – Comparativa do Transporte Ferroviário do Brasil e de Outros Países 
 

BRASIL 
 

EUROPA/EUA 

Transporte concentrado em  granéis, pequena 
participação de outros tipos de carga  
 
Transporte de passageiros urbanos e 
metropolitanos 
 
 
Apenas uma linha de transporte de diário de 
passageiros  entre capitais 
                                               

Transporte de passageiros, granéis, líquidos, containers, 
automóveis, autotrens   
 
 
Transporte de passageiros urbanos, metropolitanos, de 
média e longa distância, turismo ferroviário, transporte 
internacional de passageiros, trens de alta velocidade 
 
Todas as cidades de médio e grande porte são servidas 
por trens de passageiros regulares 

Reduzida integração intermodal Ampla integração intermodal para carga, e para 
passageiros       
 

Baixa velocidade média para carga e 
passageiros, 30 a 60 km/h             

Média velocidade; até 150 km/h                                                                                 
Alta velocidade: mais de 150 km/h 
 

Traçados sinuosos, raios de curva curtos, 
desníveis de até 4%   

Raios de curva longos 
Desnível de 2% a 3% 
 

Baixo nível de mecanização na  implantação da 
via permanente, lentidão e interrupções nos 
investimentos              
 

Alto nível de mecanização na Implantação da via 
permanente                       
Investimentos contínuos, todos os anos 

Trens de passageiros metropolitanos competem 
com ônibus e automóveis  
 

Trens de passageiros e metropolitanos integrados com 
ônibus e bicicletas 
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A situação das ferrovias brasileiras é fruto de erros e omissões de diversos governos nas últimas décadas, 
que foram permeados por uma cultura que considerava o modal ferroviário lento, ineficiente, que os trens 
devem transportar apenas granéis, e que é inadmissível destinar subsídios governamentais para o transporte 
ferroviário de passageiros. Na Europa o subsídio é minimizado como a alta produtividade dos serviços, 
ademais os benefícios e externalidades positivas gerados pelo transporte ferroviário superam em muito os 
montantes de subsídios aportados pelos governos.                                                                                   

                                                                                                                                     
Minas Gerais, por seu amplo território, 586.528 km², localização geográfica, e perfil de sua economia, com 
participações importantes no seu produto interno de minérios, produtos siderúrgicos, alumínio, cimento, 
automóveis e produtos agrícolas, tem uma vocação natural para o transporte ferroviário.  
 
O estado necessita urgentemente de transporte ferroviário de passageiros, tanto na congestionada região 
metropolitana, que não dispõe de trem de passageiros para o transporte metropolitano, quanto nas demais 
regiões, para deslocamento rápido, e eficiente de passageiros e cargas. O estado tem a segunda maior 
população do país, espalhada por 10 grandes regiões, das quais 8 fazem divisas com estados vizinhos. Estes 
estados pertencem a 3 importantes regiões brasileiras: Centro-Oeste, Nordeste e Sudeste. Ou seja, Minas 
Gerais, se torna importante elo e área de passagem entre o sul, sudeste, nordeste e centro oeste do Brasil. 
 
Como reflexo do descaso para com o modal ferroviário ao longo de várias décadas, Minas Gerais tem hoje a 
maior extensão de ferrovias abandonadas e depredadas do Brasil. Paradoxalmente tem também as duas 
ferrovias de maior produtividade medida em toneladas/km, a EF Vitória a Minas e a Ferrovia do Aço, graças a 
exportações de minério de ferro, granel que permite alto grau de mecanização no embarque e desembarque e 
requer mínimo volume de mão de obra na operação ferroviária. 
 

Questões econômicas do transporte ferroviário em Minas Gerais  
No transporte de passageiros 

 
A população de Minas Gerais é de  19,8 milhões de habitantes (2012, IBGE), dos quais 60% estão situados 
em 3 regiões, Central, Sul e Zona da Mata, que são vizinhas e têm uma elevada circulação de passageiros 
entre si, exclusivamente pelo modo rodoviário. As regiões Sul e Zona da Mata são fronteiriças com os estados 
de São Paulo e Rio de Janeiro.  
 
Considerando a proximidade entre os estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, que têm 
população conjunta de 78 milhões de pessoas e mais da metade do produto interno do Brasil, e o fato de mais 
de metade desta população se concentrar no triangulo Belo Horizonte-Rio de Janeiro-São Paulo, haverá 
imensos ganhos de mobilidade sustentável na implantação de trens de passageiros entre estas 3 cidades. O 
custo social de não se investir em ferrovias de passageiros é sabidamente maior do que o valor dos 
investimentos nas vias permanentes e material rodante. Os componentes deste custo social, dentre outros, 
incluem perda de tempo nos deslocamentos rodoviários, perda de vidas em acidentes, gastos com assistência 
a acidentados rodoviários, poluição causada pelo excesso de automóveis e ônibus, e maior importação de 
derivados de petróleo, especialmente o óleo diesel.   
 
A região Central de Minas Gerais que abrange a região metropolitana, tem 7 milhões de habitantes e graves 
problemas de congestionamento entre a capital e as principais cidades industriais, Contagem e Betim, com 
vias de ligação rodoviária saturadas.  
 
 Diferentemente do que existe nas demais grandes regiões metropolitanas brasileiras, em Belo Horizonte não 
existem trens de subúrbio, apenas uma linha de metrô de superfície de 28 km, quase toda localizada na 
capital, que transporta  menos de 8% da demanda diária de passageiros de Belo Horizonte. 
 
Os longos tempos de deslocamento e as elevadas tarifas praticadas pelo transporte por ônibus na RMBH têm 
reduzido a competitividade da atividade industrial nesta região, além de dificultar a contratação de mão de 
obra especializada e desestimular a implantação e expansão das indústrias no terceiro pólo industrial do 
Brasil. 
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Em Minas Gerais está em operação a única linha ferroviária de passageiros interestadual do Brasil, ligando 
Belo Horizonte a Vitória, transportando mais de um milhão de passageiros por ano, embora haja apenas um 
horário de viagem por dia, por sentido. As composições que transitam com até 17 carros operam com lucro, 
compartilhando a linha com trens de minério da EFVM.   
 
O transporte de passageiros em linhas férreas de carga representa importante fonte de receitas adicionais 
para linhas de carga, uma vez que existem outras modalidades de faturamento, além das tarifas regulares:  
- Alimentação e bebidas a bordo 
- Souvenirs, revistas e livros 
- Fretamento de viagens, trens turísticos 
- Transporte de pequenos volumes, encomendas 
- Integração com ônibus intermunicipais 
- Aluguel de espaço comercial em estações de passageiros 
 

No transporte de cargas 
 
Na Tabela 2 apresentam-se os principais produtos da economia de Minas Gerais que são transportados por 
via férrea na atualidade.  
 

Tabela 2 – Principais produtos transportados por Ferrovias em Minas Gerais 
 

PRODUTOS LOCAL DE ORIGEM DESTINO 
 

Minério de ferro Região central ES – RJ - SP 
Produtos siderúrgicos Região central, Vale do Rio Doce SP – Rio - Sul 
Cimento, calcário, cal Região central SP – Rio - BA 

Coque siderúrgico Exterior Vale do Rio Doce 
Bauxita, Alumínio Região central SP – Rio 

Soja Alto Paranaíba Diversos 
Derivados de petróleo Região central Diversos 

 

 

Na Tabela 3 apresentam-se os principais produtos mineiros que não são transportados por via férrea na 
atualidade, por falta de interesse das concessionárias ferroviárias. Além deste fato, os atuais contratos de 
concessão não obrigam às empresas concessionárias a oferecer transporte ferroviário para atender a 
demandas das empresas geradoras de cargas transportáveis.  
 

Tabela 3 – Produtos mineiros não transportados por Ferrovias 
 

PRODUTOS LOCAL DE ORIGEM DESTINO 

Automóveis, caminhões Região central Diversos 
Etanol, biodiesel Triangulo Diversos 
Carvão vegetal Norte de Minas Região central 

Trigo, milho Alto Paranaíba Diversos 
Carga fracionada em containers Diversos Diversos 

     
Principais produtos mineiros transportáveis em containers: café em grão, leite e derivados embalados, 
celulose em placas, móveis desmontados, refratários, autopeças, fundidos, calçados e confecções. Ressalte-
se que existe apenas um pátio ferroviário para embarque/desembarque de containers em Minas Gerais, 
localizado em Betim. 
 
Economicidade do transporte sobre trilhos em Minas Gerais e no Brasil 
 
Os principais aspectos econômicos do transporte sobre trilhos estão listadas na Tabela 4 que apresenta três 
itens: 
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Investimentos 
Valores aplicados na implantação ou reforma de ferrovias, para o  transporte de cargas e de passageiros, No 
Brasil os investimentos em ferrovias são, quase na sua totalidade, oriundos de recursos públicos, 
administrados por bancos públicos, especialmente o BNDES ou recursos do orçamento da União ou de 
alguns estados, como São Paulo, para investimentos metroviários. O governo do estado de Minas Gerais, que 
tem a maior malha ferroviária do Brasil, há muitos anos não aloca recursos orçamentários em ferrovias, e nem 
sequer dispõe de um órgão de sua administração para tratar de ferrovias. 
 

Receitas ou benefícios públicos, reduções de despesas públicas. 
Representam aumento de renda do setor público da economia, ou redução de desembolsos em atividades 
características do estado, como saúde e sistema viário. 
 

Receitas ou benefícios privados 
Incluem as receitas auferidas pelo setor privado, e benefícios dos usuários, relativas a ferrovias. 
 

Tabela 4 – Economicidade do transporte sobre trilho 
  

INVESTIMENTOS 

Os itens que compõem os investimentos em ferrovia abrangem basícamente, estudos, projetos, 
terraplenagem, via permanente, obras complementares, estações, sistemas operacionais,  material rodante 
(locomotivas, carros de passageiros e vagões).  

 

RECEITAS OU BENEFÍCIOS PÚBLICOS, 
REDUÇÕES DE DESPESAS PÚBLICAS 

RECEITAS OU BENEFÍCIOS 
 PRIVADOS 

- Aumento da arrecadação tributária e previdenciária 
dos municípios, estados e União; 
 
- Indução e fomento de atividades econômicas 
regionais, pelo menor custo do transporte ferroviário, 
como etanol, biodiesel, carvão vegetal e silvicultura 
no norte de Minas Gerais, da indústria de minerais 
não metálicos na área central de Minas e da 
triticultura no Alto Paranaíba. Requer pátios de 
integração ferrovia/rodovia; 
 
- Redução dos gastos públicos com acidentes 
rodoviários. As rodovias mineiras têm os maiores 
índices de acidentes do Brasil; 
 
- Redução nos gastos com manutenção de rodovias, 
especialmente reposição dos pavimentos de 
rodovias; 
 
- Redução na importação de combustíveis fósseis; 
 
- Redução na emissão de gases do efeito estufa; 
 
- Integração dos modais trens de passageiros ou 
metrôs com ônibus, automóvel e bicicleta. Esta 
integração é especialmente importante na Região 
Metropolitana de Belo Horizonte, em que mais da 
metade da população está localizada fora da capital.   
 
 
  

- Receitas de operadores ferroviários privados; 
 
- Redução dos tempos de viagem de passageiros; 
 
- Aumento das receitas líquidas recebidas pela 
agropecuária, mineração e indústria de 
transformação, em razão do menor custo do 
transporte ferroviário; 
 
- Aumento da renda gerada pelo setor serviços em 
atividades vinculadas a ferrovia, como serviços de 
manutenção de material rodante, e da via 
permanente; 
 
- Fomento à implantação e expansão da indústria de 
equipamentos ferroviários, para a via permanente e 
de material rodante, e de seus fornecedores. Minas 
Gerais apresenta grande vantagens comparativas 
para a indústria de equipamentos ferroviários; 
 
- Incremento ao turismo interno e a toda sua cadeia 
produtiva. 
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Subsídios ao transporte ferroviário de passageiros 
 
Uma questão tem afastado os governos do estímulo ao transporte ferroviário de passageiros, qual seja a 
necessidade de aporte de subsídios para viabilizar economicamente esta atividade. Esta questão tem que ser 
analisada com cuidado, uma vez que esta atividade não é necessariamente deficitária, como comprovam 
várias ferrovias européias, de operação pública ou privada, que prescindem de subsídios e competem com o 
transporte aéreo.  
 
Em primeiro lugar a manutenção do sistema viário, rodovias, hidrovias, e da via permanente ferroviária é uma 
obrigação dos governos, paga com tributos. Estes gastos não podem ser chamados de subsídio.   Em 
segundo lugar, o transporte ferroviário de passageiros tem que ser bem administrado, com trens rápidos, 
competitivos com o automóvel e o ônibus, e deve ter diversas receitas próprias, como venda de alimentos, 
bebidas e outro produtos a bordo, fretamento, transporte de encomendas, etc.  Finalmente, quando o subsídio 
for necessário para o funcionamento de uma ferrovia de passageiros, deve ser avaliado se os benefícios e 
externalidades positivas do transporte ferroviário de passageiros superam o valor dos subsídios, o que 
geralmente ocorre nos países desenvolvidos. 
 

PROPOSIÇÕES E RESULTADOS 
 
Programa do seminário realizado 
QUINTA-FEIRA - 29/11/2012 – 19:30 - Sala do Conselho Diretor – RODA DE IDEIAS 
      Objetivo: Levantar ideias para ações conjuntas de estímulo ao transporte ferroviário       
 
SEXTA-FEIRA - 30/11/2012  - Auditório Principal – CICLO DE PALESTRAS 
08:00 - Recepção e credenciamento dos participantes                                     
08:30 - Abertura Oficial do Seminário  
 
Painel 1 – Trens de Passageiros em Minas – Tendências 
     08:45 - Trens regionais para Minas - Ubirajara Baía – ONGTREM  
     09:15 - Trens turísticos e patrimônio cultural – Roberta Abalen Dias – CEFET-MG 
     09:45 - Mobilidade sobre trilhos – Camilo Fraga Reis – Ag. Des. RMBH/SEGEM 
     10:15 - Debate com participação da plenária  
     10:40 - Intervalo – Café com prosa                  
         
Painel 2  -  Patrimônio Ferroviário – Potencial e Perspectiva 
      11:00 - Patrimônio ferroviário, perspectiva histórica – Helena e Mônica Elisque - IPHAN-MG 
      11:30 - O Ministério Público Federal e o patrimônio ferroviário – Zani Cajueiro - MPF 
      12:00 - Debate com participação da plenária           
      12:15 – ALMOÇO LIVRE      
  
Painel  3 – Trens Mineiros  – Novas Tecnologias 
      13:45 - Cidade dos bondes, proposta urbanística – Nelson Dantas – ONGTREM 
      14:15 - Transporte urbano de passageiros por teleférico - Rafael Lemos - DOPPELMAYR 
      14:45 -  A ferrovia BH-Divinópolis e monotrilho na RMBH  - Halan Moreira - ABRAMON 
      15:15 -  Debate com participação da plenária           
      15:40 -  Intervalo – Café com prosa  
 
Painel 4 – Novos Projetos Estruturantes 
      16:00 -  Perspectivas econômicas das ferrovias – Francisco Oliveira - ONGTREM 
      16:30 -  O papel das ferrovias na política nacional de transporte - Marcelo Perrupato – MT 
      17:00 -  Formação de recursos humanos no setor – Dep.Transportes – CEFET-MG 
      17:30 -  Debate com participação da plenária 
      17:30 -  Homenagem ao Professor Vítor Ferreira  
 18:00 -  Momento cultural e lançamento de livros  
 
SÁBADO - 01/12 – Passeio ferroviário B.H – Ipatinga - opcional – Pça. Estação 7 h. 
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Carta: Minas de Volta Aos Trilhos 
 
Que desenvolvimento é este que transporta milhões de toneladas de minério na segurança das ferrovias, 
enquanto milhares de pessoas morrem nas rodovias todo ano? 
Que desenvolvimento é este que produz milhões de carros todo ano destinados a ficar imóveis nos grandes 
centros urbanos e expulsando a qualidade de vida? 
O tema acima resume o sentimento dos participantes no Seminário MINAS DE VOLTA AOS TRILHOS 
realizado pelo CEFET-MG, a ONGTrem e o Instituto Cidades, em 29,30/11 e 01/12/2012.  
O esforço que o Brasil fez de ofertar um transporte sobre trilhos (TST) descarrilou com a imposição de uma 
política de transporte centrada unicamente no transporte rodoviário. A falta de um meio de transporte de alta 
capacidade, rápido e confortável, tem gerado um alto custo social com uma verdadeira guerra nas rodovias; 
uma grande ineficiência impactando fortemente o denominado Custo Brasil  e conseqüências desastrosas na 
mobilidade urbana, reduzindo a qualidade de vida das pessoas. 
O consenso entre os participantes do evento MINAS DE VOLTA AOS TRILHOS é que Minas Gerais deve se 
mobilizar para resgatar a importância que o modal ferroviário teve no passado, observando os seguintes 
pontos fundamentais: 
1. O transporte ferroviário deve favorecer igualmente ao transporte de passageiros, cargas fracionadas e 
cargas primárias, dando oportunidades para novas empresas operarem as linhas atuais; 
2. O patrimônio ferroviário público deve ser revitalizado, pelo seu valor histórico, humano, cultural, 
urbanístico e econômico. Isto não significa somente a criação de museus, e sim, seu resgate, reincorporação 
e reutilização; 
3. O modal ferroviário deve ser um vetor de novas tecnologias, de desenvolvimento e fomentador de 
educação tecnológica em várias especialidades, de forma disseminada e efetiva por todo o Estado; 
4. Cada modal deve ocupar o seu espaço adequado. A integração da ferrovia com as outras formas de 
transporte, tanto no urbano quanto no regional,  é imprescindível para o bom atendimento da população, e 
para que todos os pontos acima sejam disseminados por todo o Estado. 
5. Novas tecnologias deverão ser estimuladas pelo Estado no intuito de serem testadas e avaliadas a 
real capacidade de atender a função a que se propõem. Entre elas podemos citar o Trem Magnético, Trem 
Ultrarrápido e Trem Rápido no transporte regional e Trem Magnético, Monotrilho, Veículo Leve sobre Trilhos 
(VLT) e Teleférico no urbano. 
6. Recursos perenes para o desenvolvimento e manutenção do transporte sobre trilhos (TST). 
Para que estes objetivos sejam alcançados, propõem-se as seguintes ações: 
No âmbito do Governo Federal 
• permitir que a ANTT faça seu trabalho de fiscalização dos contratos de concessão, cobrando seus 
cumprimentos na íntegra, e possa cumprir com independência sua função de normatização, focada sempre no 
interesse público; 
• revisar os atuais contratos de concessões, com participação da sociedade civil, minimizando o poder e 
monopólio das operadoras ferroviárias, abrindo o acesso a cargas gerais e passageiros; 
• reservar de parte da capacidade nas ferrovias brasileiras para o transporte de passageiros e carga 
geral, com obrigatoriedade das novas concessionárias operarem de fato estes transportes;  

http://ongtrem.org.br/site/wp-content/uploads/2012/10/cartaz500.png
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• revisar os programas de incentivo fiscal que desoneram os automóveis, e utilização de parte dos 
fundos arrecadados com combustíveis derivados de petróleo para investimentos em ferrovias, maiores 
royalties sobre minérios, para financiamento das ferrovias; 
• ampliar a oferta de cursos de formação profissional no setor ferroviário, nos diferentes níveis da 
educação tecnológica, e incluir o transporte ferroviário como tema transversal em todos os níveis da educação 
brasileira, a exemplo do que acontece com o tema Trânsito. 
No âmbito do Governo Estadual 
• criar e implantar um órgão ferroviário interlocutor específico e com poder de decisão; 
• destinar 50% da CIDE estadual para a construção de ferrovias urbanas e regionais; 
• elaborar projetos de contornos ferroviários, em conjunto com os municípios, que liberem a linha urbana 
para a construção de sistema de VLT alimentados por ônibus e outros modos; 
• estimular o desenvolvimento de novas linhas de Trens Regionais, Turísticos e Culturais; 
• estimular os meios de transporte não motorizados e elétricos na alimentação do transporte de alta 
capacidade sobre trilhos; 
• estimular as pesquisas de fontes alternativas e sustentáveis de energia limpa para o TST. 
No âmbito do terceiro setor 
• permanecer mobilizado e em estado de vigília quanto ao resgate do transporte sobre trilhos para 
passageiros e como estratégia fundamental na redução de mortes e acidentes no trânsito. 
 
Sugestões encaminhadas ao Governo de Minas Gerais 
 

 Criar um Grupo Técnico de Ferrovias, composto por técnicos do Estado e da CBTU e de entidades da 
sociedade civil, que seja o interlocutor com o governo federal, prefeituras e sociedade civil,  para 
propor e/ou assessorar o governo do estado, prefeituras, empresas e entidades interessadas em 
implantar projetos ferroviários.  

 

 Incluir no orçamento de 2014 verbas para ferrovias, por exemplo, contrapartida do governo estadual 
para ferrovias federais, estações de integração metropolitanas ônibus-metrô. 

 Sugestão já apresentada a Comissão de Orçamento da Assembléia: 10% dos recursos destinados a 
rodovias seriam destinados a ferrovias. 

 

 Convênios com Prefeituras e OSCIPs para implantação de trens regionais e turísticos 
 

 Posicionamento contrario à Resolução ANTT 4.131 que manda arrancar 1.780 km de trilhos em 6 
Estados brasileiros, incluído Minas Gerais. 

 

 Apoiar efetivamente as Ferrovias em projeto/operação em Minas Gerais: 

 Projeto do governo do estado, Agência Metropolitana RMBH 
    TREM Transporte sobre Trilhos Metropolitano - Passageiros  
     Lote 1 : Divinópolis - Betim - Belo Horizonte - Sete Lagoas 
     Lote 2 : Belo Horizonte – Brumadinho - Águas Claras - Eldorado 
     Lote 3 : Belo Horizonte - Nova Lima - Conselheiro Lafaiete - Ouro Preto    
     Investimentos e operação pela iniciativa privada ou CBTU 

 Ferrovias federais a serem licitadas em 2013 – Governo Federal - Carga 
         Brasília – Unaí – Corinto – Cordisburgo - Viçosa - Muriaé – Campos  
         Belo Horizonte – Corinto - Montes Claros – Janaúba – Espinosa – Brumado - Salvador 

 Trem metropolitano – Modernização da linha 1 e implantação das linhas  2 e 3  
Projeto da METROMINAS – CBTU pode ser executora do projeto 

 Trens de Passageiros Regionais e Turísticos 
Em operação 
1 -  Trem das Cachoeiras – Rio Acima                     
2 -  Ouro Preto - Mariana  
3 - Tiradentes - São João Del Rey                   
4 - São Lourenço - Soledade de Minas                                                 
5 -   Passa Quatro - Coronel Fulgêncio 



     

9 

 Início de operação em 60 dias 
Expresso Pai da Aviação: Barbacena – Santos Dumont 

 Projetos e Desejos 
Trem Turístico: Belvedere – Inhotim 
Trem Turístico Serras de Minas: Viçosa – Cajuri – Coimbra - São Geraldo 
Trem Turístico: Corinto – Diamantina  
Turístico / Passageiro: Lavras -Três Corações -Varginha 
Turístico / Passageiro / Carga: Corinto – Bocaiúva – Montes Claros - Janaúba  
Turístico / Passageiro: BH – Sabará - Caeté 
Turístico / Passageiro: Corinto - Pirapora 
Passageiro / Carga: BH – Juiz de Fora 
Passageiro / Carga: Uberaba – Uberlândia – Araguari 
Passageiro / Carga: Ubá – Cataguases – Leopoldina 

 Escolas técnicas ferroviárias: Lavras e São João Del Rey 
Parcerias com a empresa americana US Rail/Colorado Rail e a brasileira Bom Sinal, para 
fabricação e recuperação de carros de passageiros em galpões desativados da extinta RFFSA. 

 
CONCLUSÕES  
 
Desde o final da década de 1950 os governos federais e estaduais têm cometidos erros e se omitido, no que 
se refere ao transporte ferroviário. Hoje, os brasileiros sofrem as conseqüências das decisões erradas e da 
inação governamental com o transporte sobre trilhos, com as dificuldades da mobilidade urbana, em que 
milhões de usuários padecem diariamente nos ônibus lotados e lentos, nas vias urbanas com excesso de 
automóveis, caminhões, motocicletas, provocando congestionamentos e acidentes nas rodovias. 
 
Neste momento em que vários projetos ferroviários estão em execução e que outros tantos estão em projeto, 
é imperativo que as necessidades de mobilidade das pessoas sejam priorizadas e colocadas em primeiro 
lugar, à frente do transporte de cargas pelos grandes grupos econômicos.   
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