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A  malha ferroviária brasileira constituída desde o Império 
havia atingido 38.000 km em 1930 e recuou para 30.000 km, 
a partir da privatização com a eliminação de diversos ramais 
anti-econômicos, extensão que permaneceu quase inalterada 
até o início das obras do PAC. 

Deve ser dito que  dos 30.000 km atualmente concedidos, 
somente  cerca de 25.000 km tem utilizacão efetiva, embora 
nem sempre intensiva. Os demais 5.000 km estão inativos. 

De acordo com o Programa de Aceleração do Crescimento 
são as seguintes as principais ferrovias concluídas no âmbito 
do PAC, em construção e/ou projeto e seu estágio atual 
conforme informações extraídas do 9º Balanço do PAC 2, 
referidas a dezembro de 2013. 

 

Trechos, Obras e Estudos de Ferrovias concluídos no 
âmbito do PAC 

Ferrovia Norte-Sul: trecho Araguaina(TO) a Palmas(TO) com 359 km 
e trecho sul Palmas-Uruaçu (lotes 3, 13 e 14)  com 283 km 

Ferrovia Nova Transnordestina: trecho Missão Velha a Salgueiro com  
96 km 

Extensão da Ferronorte: trecho Alto Araguaia - Rondonópolis com 
163 km 

Rebaixamento da linha férrea de Maringá com 13 km 
 
Estudo do Ferroanel de São Paulo 
 



Estudos de Viabilidade das conexões da Ferrovia Norte-Sul com a 
Nova Transnordestina e com a Ferrovia do Pantanal 
 
Estudos de Viabilidade doo prolongamento da Norte-Sul até 
Barcarena no Pará 
 
Observação: Embora não constando do 9º Balanço do PAC 2, estão sendo iniciados 
os estudos de viabilidade para construção da Ferrovia de Integração Oeste-Norte 
entre Vilhena(RO), passando por Lucas do Rio Verde(MT) e ligando-se à Ferro-Sul 
em Uruaçu(GO). 
Esta obra constituir-se-á na primeira etapa da futura Ferrovia Transcontinental 
com 4.400 km que será prolongada para oeste até a fronteira com o Peru e para 
leste até o Rio de Janeiro passando por Brasília, Minas Gerais e Espírito Santo. 
 
3.2 Ferrovias em andamento 
 
Ferrovia Norte-Sul: construção de 1092 km sendo: 
410 km no trecho Palmas(TO) a Anápolis(GO) estando 94% 
realizados 
e 682 km no trecho Ouro Verde(GO) a Estrela d'Oeste(SP) estando 
53% realizados 
 
Ferrovia Nova Transnordestina: construção de 778 km sendo: 
163 km no trecho Salgueiro(PE)  a Trindade(PE) estando 70% 
realizados,  
259 km (de um total de 420km) no trecho Trindade(PE) a Eliseu 
Martins(PI) estando 35% realizados   
306 km (de um total de 522 km) no trecho Salgueiro(PE) a Suape(PE) 
km estando 35% realizados 
e 50 km (de um total de 527 km) no trecho Missão Velha (CE ) a 
Pecem (CE) estando 3% realizados 
Ferrovia de Integração Oeste Leste: construção de 537 km no trecho 
Ilhéus a Caetité estando 37% realizados 
 
Contorno Ferroviário de Araraquara com 35 km com 94% realizados 
 
 
4. Resumo das 3 principais ferrovias 
 
1. Ferrovia Norte-Sul: entre Barcarena(PA) e Itaqui (MA) 
até Panorama (SP) com 2.760 km de extensão final 
projetada 



A ferrovia serve há muitos anos ao escoamento do minério 
de ferro da Serra de Carajás, passando por Açailândia e indo 
até o porto de Itaqui. Quando pronta será o principal eixo de 
escoamento da produção do cerrado e de outros minérios 
pelos portos de Itaqui  e Barcarena.   
 
Quando do lançamento do PAC já estava em execução o 
trecho Açailândia-Araguaína com 361 km e que foi concluído 
em outubro de 2007; 
 
A execução está a cargo da VALEC, sendo que:  
• O trecho sul que irá de Palmas a Estrela do Oeste está em 
execução, com conceito ATENÇÃO, sendo que o trecho entre 
Palmas e Uruaçu estava previsto para ficar concluído até 
setembro de 2013 e o trecho entre Anápolis e Estrela do 
Oeste tem término previsto para junho de 2014. 
•  O trecho entre Açailândia e Barcarena deve começar a 
partir de 2015; 
 
Já foram feitos estudos de viabilidade para futuras ligações 
da Norte-Sul com a Ferrovia de Integração Oeste-Leste 
(ligando Barreiras e Estreito) e com a Ferrovia do Pantanal. 
 
Há previsão para prolongamento futuro até o Porto de Rio 
Grande (RS), passando por Campinas e Chapecó 
 
2. Nova Transnordestina com 1.860 km de extensão 
final projetada - Destinada a permitir o escoamento da 
produção de flores, frutas e outros produtos do interior do 
dos estados de Piauí, Pernambuco e Ceará pelos portos de 
Pecem no Ceará e Suape em Pernambuco. Deverá 
representar a "verdadeira redenção do Nordeste". 
Poderá também ser estendida no futuro de Eliseu Martins no 
Piauí a Estreito encontrando-se Ferrovia Norte Sul.  A 
execução está cargo da concessionária TLSA, e o atual 
conceito é ATENÇÃO. 
A obra tem previsão de término para setembro de 2016. 



 
4. Ferrovia de Integração Oeste – Leste  com 1.022 km de 
extensão - A estrada, quando pronta ligará Barreiras a 
Ilheus passando por Caetité. A obra está em fase de 
construção a cargo da VALEC e tem conceito de ATENÇÃO no 
trecho entre Ilheus e Caetité com término previsto para 
dezembro de 2014, e tem conceito PREOCUPANTE no trecho 
entre Caetité e Barreiras cujo término está previsto para 
dezembro de 2015. 
 
*Com a colaboração de Clarice Soraggi Aquino e Darc Costa. 


