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Evolução da eliminação dos gargalos em São Paulo



A MRS

▪ 13 anos de história

▪ Maior ferrovia do Brasil em volume

▪ Volume quase 4x desde a privatização

▪ Investimentos superiores a R$ 4bi

▪ Índices de acidentes despencaram 92%

▪ Eleita 8x a melhor ferrovia do Brasil



Mapa ferroviário
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Benefícios da Fase 1

• Retirada de 32 trens/dia de carga do trecho compartilhado com a CPTM, 

liberando integralmente a faixa das 9 às 23 horas, possibilitando:

– Implantação dos Expressos Leste e ABC

– Melhoria de oferta e segurança nos trens de passageiros

– Melhores condições de manutenção

• Acréscimo de 14 Mt aos 30Mt atualmente transportados no Estado de SP, 

reduzindo congestionamento e poluição através da retirada de:

– Centenas de caminhões/dia na serra de Santos

– 2.000 caminhões/dia da RMSP (caso fossem enfileirados daria ~40km)

• Possibilidade de elevar a capacidade de conexão através da cremalheira 
para Santos dos atuais 7MTU/ano para 28MTU/ano por sentido

• Viabilização da entrega ferroviária em uma região industrial da RMSP sem 
entrar em áreas “mais nobres”



Exemplos de regiões metropolitanas em que há
acesso de carga ferroviária nas áreas centrais

•Tóquio

•Londres

•Dallas

•Los Angeles

•Chicago

•Sidney

•Indianapolis

•Detroit

•Philadelphia

•Pittsburgh

•Nova York1
•Pequim

•Shangai

•Zurique

•Frankfurt

•Roma

•Milão

•Paris

•Moscou
•San Francisco

•Phoenix

1 Terminal urbano em desenvolvimento; atualmente usa sistema de barcaça

•San Antonio

Maiores cidades – Estados Unidos Outros exemplos internacionais
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Benefícios da Fase 2

• Eliminação da carga de passagem da RMSP

• Acréscimo de outros 13 Mt (total 27Mt) aos 30Mt atualmente transportados 

no Estado de SP, reduzindo congestionamento e poluição através da 
retirada de:

– Milhares de caminhões/dia das estradas do Estado

– Outros 2.000 caminhões/dia da RMSP (caso fossem enfileirados daria 

~40km)

• Introdução de um novo potencial corredor logístico para o país (CO-RJ) e 
aumento da competição ferroviária por cargas agrícolas

• Viabilização do transporte ferroviário de carga geral da região de Jundiaí/ 
Campinas de/para Santos 

– Double-stacking

– Redução de 80km por sentido na distância ferroviária Campinas-Santos



Segregação Sudeste em Santo André
sentido São Paulo  



Estágio atual

• Segregação leste: licença ambiental solicitada e licitação 
sendo preparada (MRS)

• Cremalheira: 7 máquinas contratadas (10 Mt por sentido) 
com opção de mais 3 (MRS)

• Segregação sudeste: em discussão com governos sobre 

alternativas de funding; projeto executivo pronto (MRS)

Fase 1

Fase 2
• Estudo do Banco Mundial para a decisão sobre melhor 

alternativa sendo contratado pelo Estado de SP, ANTT e 

Ministério dos Transportes

• Alternativas de funding sendo discutidas




