
Shortlines no Brasil: O primeiro passo da abertura de mercado 

 

Com a desestatização das ferrovias brasileiras na década de 1990, o sistema ferroviário 

brasileiro presenciou grandes investimentos em material rodante, revitalização de via 

permanente e outros equipamentos que propiciaram significativas melhorias 

operacionais; porém houve pouco êxito no referente à expansão da malha ferroviária, bem 

como na alteração da dinâmica operacional no setor. A maioria dos investimentos se 

concentrou nos grandes corredores de exportação, o que resultou em uma forte 

especialização do modal ferroviário brasileiro no segmento de transporte de cargas 

conhecido como Heavy Haul, mas manteve a dinâmica do setor em ilhas ferroviárias com 

baixa integração entre si e deixou diversas indústrias e cadeias logísticas à margem do 

processo de desenvolvimento promovido pelas ferrovias. Ainda, em decorrência de 

diversas falhas no processo de concessão da malha ferroviária – como a ausência de 

especificações sobre – diversos ramais deficitários ou considerados pouco lucrativos 

pelas concessionárias foram deixados de lado pelas concessionárias, e cerca de 60% da 

malha ferroviária brasileira se encontra sub-utilizada ou completamente desativada 

(Durço, 2015; Lanza, 2018). 

 

Frente a esses obstáculos, têm se destacado diversas iniciativas por parte do Governo 

Federal com o intuito de promover maior integração territorial e ampliar a participação 

do modal ferroviário no País, como os Programas de Investimento em Logística, que 

visavam a aplicação de cerca de R$100 bilhões na construção de cerca de 11 mil 

quilômetros de novas linhas férreas, como a FNS (Ferrovia Norte Sul), FIOL (Ferrovia 

de Integração Oeste-Leste). Todavia, em meio às discussões sobre o modelo regulatório 

a ser adotado e da onde viriam os investimentos para esses vultosos projetos, tem ganhado 

força uma outra proposta mais simples, mas com grande potencial para destravar o 

crescimento do setor: a implementação de ferrovias conhecidas como Shortlines, 

consideradas pela ANTT e alguns agentes privados como uma interessante alternativa 

para a recuperação dos trechos ociosos que correspondem a cerca de 22% da malha 

ferroviária (Bitzan et al., 2002). Mas afinal, o que são Shortlines? 

 

De acordo com a Surface Transportation Board, que classifica as companhias ferroviárias 

norte-americanas em três categorias segundo a receita operacional anual (Classe I, Classe 

II e Classe III), as Shortlines são as ferrovias que possuem área de abrangência 



relativamente limitada (municipal e estadual) em comparação com as companhias Classe 

I, que possuem atuação em escala nacional. A grande maioria das companhias ferroviárias 

classificadas como Shortline enquadra-se na Classe III (companhias com receita 

operacional inferior a US$20 milhões em valores de 1991 – US$ em valores de 2017), 

embora algumas sejam classificadas pela STB como Classe II. Apesar de sempre terem 

existido ferrovias de pequeno e médio porte na América do Norte, a presença desse tipo 

de ferrovia se consolidou após a implementação do Staggers Act em 1980, quando 

ocorreram diversas rodadas de fusões e aquisições que concentraram as cerca de quarenta 

principais companhias ferroviárias atuantes nos Estados Unidos em sete companhias 

Classe I e diversas linhas regionais foram abandonadas pelas grandes empresas.  

 

Posteriormente, diversas novas empresas criadas após a desregulamentação adquiriram 

essas linhas regionais que não eram interessantes para a estratégia de negócios das 

grandes empresas, e com efeito, a participação dos pequenos e médios operadores, que 

em 1980 era de 10%, saltou para 30% nos anos 2010 (Bitzan et al., 2002; Pinheiro, 

Ribeiro, 2017). De acordo com a STB, as Shortlines desempenham três grandes 

finalidades no sistema ferroviário norte americano: (I) Integrar indústrias que utilizam o 

transporte ferroviário para fins particulares; (II) alimentar o tráfego de mercadorias das 

ferrovias maiores; e (III) realizar o transporte de passageiros, seja para fins turísticos 

como comerciais. Como podemos observar, a desregulamentação das ferrovias norte-

americanas promoveu um forte aumento dos investimentos, através da qual foi possível 

readequar o transporte ferroviário às novas necessidades do mercado; e uma 

reestruturação das empresas no setor, que permitiu às diversas empresas especializarem-

se nos modelos de negócios distintos (transporte de passageiros, transporte de 

mercadorias por longas distâncias, atendimento a indústrias específicas, etc.) a que se 

propõem a atender.  

 

Já no cenário brasileiro, conforme descrito por Nunes (2002), o fenômeno da ferrovia de 

pequeno porte era predominantemente paulista: de um total de 34 ferrovias classificadas 

como de terceira categoria pelo Departamento Nacional de Estradas de Ferro – que, assim 

como a STB, também classificava as ferrovias de acordo com sua receita operacional – 

12 encontravam-se em São Paulo (Companhia E.F. do Dourado, Estrada de Ferro Barra 

Bonita, E.F. Campos do Jordão, E.F. Itatibense, E.F. Jaboticabal, E.F. Monte Alto, E.F. 

Morro Agudo, E.F. São Paulo-Goiás, E.F. São Paulo-Minas, E.F. Perus-Pirapora, Ramal 



Férreo Campineiro e Tramway da Cantareira); e caracterizavam-se pela curta extensão 

de suas linhas, à exceção das Companhia E.F. do Dourado, Estrada de Ferro São Paulo-

Goiás e E.F. São Paulo-Minas, que possuíam mais de cinquenta quilômetros de extensão. 

O surgimento desse tipo de ferrovia deve-se ao desenvolvimento da cafeicultura no 

Estado de São Paulo, por parte dos produtores com propriedades de grande extensão ou 

mais distantes das linhas férreas. Conhecidas popularmente como “ferrovias cata-café”, 

essas linhas de pequeno calibre (frequentemente de bitola 0,60m) e alta capilaridade que 

abasteciam os principais corredores de exportação era formada tanto por linhas de uso 

inteiramente particular, como a Estrada de Ferro Usina Monte Alegre (pertencente às 

famílias Morganti e Silva Gordo); como por companhias ferroviárias de pequeno porte, 

como era o caso da Companhia Carril Agrícola Funilense (adquirida pela E.F. Sorocabana 

em 1921). 

 

Entre as décadas de 1940 e 1970 ocorreu um lento processo de desativação das ferrovias 

de pequeno porte, realizado como parte da reestruturação do sistema ferroviário proposta 

pela CMBEU, no qual foram erradicadas cerca de 25% das linhas férreas paulistas, 

classificadas como antieconômicas. Todavia, a supressão indiscriminada desses ramais e 

a ausência de integrações intermodais adequadas com o modal rodoviário mostrou-se 

prejudicial para o sistema ferroviário como um todo, como no caso da Companhia 

Paulista, que registrou uma acentuada queda de tráfego de pessoas e cargas após a 

desativação de seus ramais de bitola métrica e ferrovias subsidiárias. Quando a Fepasa 

foi formada em 1971, a malha ferroviária herdada da Paulista já encontrava-se decadente 

e sem nenhum ramal de abastecimento, como pode ser notado no depoimento dado a 

Tenca (1987) pelo ex-ferroviário da empresa Sr. Clóvis Paes de Oliveira:  

 

O que acabou com o movimento da Companhia Paulista depois que foi cair nas mãos do 

governo é que arrancaram tudo que é ramal. Ramal você sabe o que é. Aqui tinha um 

ramal, que saía de Rio Claro e ia até Analândia. Lá em Cordeirópolis, ia até Santa Bárbara 

do Oeste. Não, Santa Bárbara do Oeste não, era Descalvado, para aquele lado. Hoje, para 

aquele lado, não está correndo mais. Então, o que aconteceu com o ramal? A mesma coisa 

que um rio. Se você tirar todos os corguinhos, todos os afluentes que vão para o rio, vai 

acabando a água. Não acaba? Não é isso? Por que o rio é grande? Porque ele tem muitos 

riozinhos que jogam água nele, não é verdade? Com a Companhia aconteceu isso. Depois 

que caiu na mão do governo, não sei se foi o Laudo Natel, não me lembro mais também 



porque não guardo tudo. Ele acabou com todos os ramais. Este aqui traz quatro, o outro 

traz cinco, o outro traz dez. Quer dizer que estava sempre cheio de gente. Existiam muitos 

ramais: Bebedouro, Jabuticabal.... Muitos! Tiraram tudo! Então o trem, hoje, sai de 

Rincão ou de Barretos e vem direto! Não tem nenhum ramal que traz passageiros. E com 

essa quantidade de ônibus que existe, trem tem que andar vazio mesmo! Mas, vamos 

tocar. (TENCA, 1987, p.152-3). 

 

O processo de supressão dos ramais tidos como antieconômicos perdurou por quatro 

décadas de atuação da RFFSA seguindo diretrizes pouco claras (sem avaliações de 

possibilidade de recuperação dos ramais, e muitas vezes por orientações políticas), e 

permanece presente no atual modelo de concessões, que não possui mecanismos 

adequados para lidar com trechos subutilizados ou inservíveis ou devoluções de linhas 

por parte das concessionárias (Lanza, 2018). Conforme relatado por Durço (2015), há 

cerca de 4.800 quilômetros de linhas classificados como inservíveis, que já foram 

assumidos pelas concessionárias sem condições de serem utilizados, e que permanecem 

inoperantes em razão da ausência de uma regulação adequada e da falta de interesse das 

concessionárias em assumir as operações nas linhas em questão. A principal causa pela 

qual as concessionárias mostram pouco interesse na operação de diversas linhas de 

pequeno e médio porte reside no regime regulatório imposto na desestatização da RFFSA: 

Devido às limitações estruturais do modelo de concessões, como a inibição da 

concorrência e tempo contratual limitado – que são ainda mais agravadas no caso das 

ferrovias brasileiras – os investidores concentram seus esforços nas operações mais 

lucrativas de minérios e grãos em detrimento da movimentação de cargas menores.  

 

Ainda, como o regime regulatório trata as diversas linhas de pequeno e médio porte das 

regiões Sul e Sudeste do País da mesma forma que ferrovias de grande porte como a 

Estrada de Ferro Carajás ou a Ferrovia do Aço, os investimentos e operações exigidos 

pelos corredores de exportação se mostrem inadequados para os ramais secundários e de 

menor densidade de tráfego. Para que o modelo de negócios das Shortlines seja viável no 

Brasil, é fundamental uma desregulamentação do setor ferroviário visando a 

simplificação do processo de construção e operação das ferrovias, seja para os 

investidores que desejem construir suas próprias linhas, como para aqueles que se 

interessem em assumir trechos já existentes que encontram-se fora de operação pelas 

grandes concessionárias. Como medidas principais, cabe mencionar a implantação do 



direito de passagem para que as companhias possam negociar livremente entre si o 

compartilhamento de infraestrutura, e a garantia de maior liberdade para a fixação de 

tarifas.  

 

Em resumo, a proposta das Shortlines nada mais é que uma simples e brilhante iniciativa 

para sanear a crônica deficiência de infraestrutura ferroviária no País, oriunda de décadas 

de políticas públicas baseadas na premissa de que o governo sabe melhor que o 

empresário como atender ao mercado consumidor e alocar os recursos de forma mais 

adequada e criteriosa. A desestatização da RFFSA na década de 1990 trouxe grandes 

aprimoramentos ao transporte ferroviário no Brasil, mas passou longe de uma verdadeira 

desregulamentação e abertura de mercado, e como consequência foi insuficiente para 

promover o desenvolvimento necessário para que o setor atenda adequadamente às 

demandas do País. A redução das barreiras à entrada no mercado ferroviário é um 

importante passo para a entrada de novos investidores interessados em prestar serviços 

de transporte, e consequentemente do aumento, diversificação e redução de custo dos 

serviços logísticos tanto para os atuais clientes das ferrovias, bem como para todos 

aqueles que ainda se encontram à margem do progresso que as ferrovias há um século e 

meio trazem para o País. 
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