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Nota Técnica NT-2020/805                                                                       5 de agosto de 2020. 

 

 

À  

Diretoria da AENFER. 

E/m 

 

Ref.: Considerações acerca dos Trens Short Lines. 

 

Conforme definido na reunião DIR da AENFER de 29/07/2020, ficamos de apresentar um breve 

estudo acerca dos Trens Cargueiros e Passageiros de Curta Distância, vulgarmente conhecidos por 

Short Lines. 

Vale ressaltar que, recentemente, o presidente da Associação Brasileira da Indústria Ferroviária-

ABIFER, Vicente Abate, afirmou que o Governo deverá ofertar logo os corredores short lines 

ferroviários em ramais que hoje não interessam às atuais concessionárias. Nas renovações das 

concessões atuais, serão devolvidos à União, mas mediante indenização, e levados à oferta pública. 

Abate destacou que a principal característica dos short lines é a operação de baixo custo e que 

essas ferroviárias são muito comuns nos Estados Unidos e na Europa.  

Abate tem razão. Segundo a America Short Line and Regional Railroad Association-ASLRRA 1, são 

centenas de empresas short lines  naquele país e desempenham um papel vital na rede de 

transportes hub-and-spoke, ou seja, ligando e conectando agricultores e pequenas indústrias 

química, minerais e outras, diretamente ao consumidor final.  

 

As short lines americanas passaram a operar em linhas que haviam sofrido anos de abandono ou 

sem a manutenção e conservação adequada por parte dos seus antigos proprietários. Aplicando 

em média, 25% de sua receita anual na revitalização e manutenção desses trechos, as short lines 

criaram uma indústria vibrante, desempenhando um papel crítico no movimento de cargas com as 

seguintes características: 

 

1) As 603 empresas short lines operam mais de 76.000 km de rotas, equivalente a 29% do 

transporte ferroviário de carga nos EUA;  

2) Atendem a um amplo mix de indústrias e cerca de 10.000 clientes;  

3) Revitalizaram a economia de Regiões que sofriam esvaziamento econômico. 

4) Mantém empregos em indústria locais, empregando 17.800 ferroviários em todo o país; 

5) Fornecem transporte econômico e seguro o para o mercado; 

6) Reduzem as perdas de mercadorias e as taxas de seguro decorrentes de acidente e ou 

roubos;  

7) Reduzem o desgastes da pista de rolamento, os congestionamentos e os acidentes nas 

rodovias do país, trazendo para sua responsabilidade o tráfego de mercadorias pesadas;  

8) Geraram, em média, US$ 4,64 bilhões em receita anuais para a economia dos EUA e mais 

de US$ 83 milhões em receita tributária. 

 

                                                             
1  Disponível em: http://aslrra.org  
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Isto posto, para viabilizar a implantação de Short Lines no Brasil antes é necessário analisar 

algumas oportunidades (linhas abandonadas pela FCA, multa decorrente da Resolução 4131, 

etc.), bem como, algumas barreiras à sua implantação (um certo ACORDO para uso dos recursos 

da Resolução 4131/2013, ausência de marco regulatório e outros), que detalharemos a seguir: 

 

 

1 – OPORTUNIDADE: reutilizar parte dos mais de 17 mil km de linhas abandonadas 

 

Dar um melhor destino e uso da malha ferroviária considerada (erroneamente) pela ANTT e 

operadores como antieconômicas, é uma questão que vimos estudando há muitos anos. 

Difícil esquecer que por volta da década de 1950, o Brasil possuía mais de 35 mil km de ferrovias 

(IBGE, 1955). Segundo a Revista Ferroviária de jan/fev de 2019, dos 30.654 km de vias férreas hoje 

existentes, encontram-se em efetiva operação pouco mais de 13 mil km (42%) da malha operada 

pela inciativa privada. Trata-se, portanto, de um enorme desperdício de recursos de infraestrutura 

ferroviária para movimentar cargas sobretudo em se tratando de um País de dimensões continentais 

como o Brasil. A carga geral, que segue pelas rodovias parece não ser atrativa de ser transportada 

pelas Concessionárias, mas boa parte dela poderia estar sendo transportada por short lines 

ferroviários. Existem muitos trechos considerados antieconômicos que não são de interesse das 

atuais concessionárias devido aos seguintes argumentos: 

i. Geometria inadequada da via provocando acidentes e elevados custos de operação e 

manutenção; 

ii. Ausência de escala no volume de carga disponível na região, resultando em margem de 

lucro apertada; 

iii. Ausência de expertise – ou desinteresse da concessionário – para manusear a carga geral 

por meio do manuseio de equipamento diversos e cuidados variados conforme os produtos, 

exigindo uma certa especialidade logística bem diferente da exigida para movimentar 

graneis minerais e agrícolas nos corredores de exportação, que propiciam alta lucratividade. 

Essa seria uma forma inteligente de fazer com que a nossa matriz de carga ferroviária fique mais 

equilibrada, podendo chegar além dos 29% perseguidos pelo Minfra para 2023, meta difícil de 

alcançar ao nosso ver. Obviamente, nem todo trecho paralisado pode ser viável. Para evitar 

desperdício de recursos, os trechos mais promissores devem ser objeto de, ao menos, um breve 

estudo de exploratório de viabilidade. 

 

2 – OPORTUNIDADE: Utilizar parte dos recurso da multa da Resolução 4.131/2013. 

 
Segundo a matéria já citada da Revista Ferroviária, parte desses 17 mil km de linhas abandonadas 

e sem tráfego, cerca de 5.365 km estão a cargo da Ferrovia Centro Atlântica-FCA. A FCA foi 

“multada” pela Agência Nacional de Transportes Terrestres-ANTT, por força da Resolução 

4.131/2013, no valor atualizado de R$ 1,2 bilhão (conforme indicado no quadro a seguir), devido 

ao abandono de 776 km de linhas em vários estados, sendo 176 km no Estado do Rio. No quadro 

adiante apresentamos a distribuição do valor atualizado da multa para cada estado afetado. 
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3 – OPORTUNIDADE: O Brasil tem seus short lines  

 

Partindo-se da definição que short lines são operadores ferroviários de curta distância para 

cargas e passageiros, não há como negar que temos operadores deste quilate quais sejam: 

 E. F. Tereza Cristina, com 164 km, voltada ao transporte de carvão mineral; 

 E. F. Ferroeste, com 264 km dedicada para o transporte de grãos; e, 

 E. F. do Corcovado, com 3,8 km, dedicada ao transporte turístico de passageiros. 

 
Além destes, existem mais de duas dezenas de Trens Turísticos espalhados em vários estados, 

operando quase todos em trechos abandonados ou sem tráfego, mediante autorização da ANTT. 

 
 

4 - OPORTUNIDADE: Estudos feitos pelo BNDES/COPPE 

 
Por volta de 1996, o BNDES2, juntamente com a COPPE/EFRJ, elaborou um denso estudo para 

aproveitamento de trechos ferroviários ativos e inativos que comportariam Trens Regionais de 

Passageiros.  

 
Nesse estudo a figura dos short lines já era percebida pelo BNDES e pela COPPE quando afirmam 

que “como reflexo desse processo de fortalecimento e modernização gerencial de suas ferrovias, 

muitos países da Europa já vem revelando, há tempos, forte tendência ao surgimento de empresas 

operadoras secundárias, de controle acionário público, misto ou privado, explorando o transporte 

em trechos curtos, com extensão média em torno de a 200 km, que ficaram conhecidos como 

shortlines. Pesquisa de 1994 indica que diversos países já contam com parcela significativa de sua 

                                                             
2 O nome do estudo é TRENS REGIONAIS DE PASSAGEIROS: O RENASCIMENTO DE UM VETOR DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO NO PAÍS, João F. Scharinger, Engenheiro, Chefe do Departamento de Desenvolvimento Urbano da Área 
de Inclusão Social do BNDES, novembro de 2002. Os Estudo dos trechos foram iniciados em 1996, e os trabalhos 
concluídos no ano 2001.  

Trechos considerados antieconômicos conforme ANEXO I - Resolução 4.131/2013 - ANTT

obs.: Incluí  alterações apresentadas pela  Resolução nº 4.160, de 26/8/13

Estado - % Trecho Início Km Fim Km extensão % Rateio da Multa

Bahia Trecho em Salvador Paripe-Mapele Paripe 13,509 Mapele 21,776 8,267 1,07% 13.704.107,83              

1,36% Ramal do Porto de Salvador n/d n/d n/d n/d n/d 0,00% n/d

Total 8,267 1,07% 13.704.107,83              

Sabará-Miguel Burnier Miguel Burnier 497,931 Sabará 582,633 84,702 10,93% 140.409.500,60            

Minas Gerais B. de Camargos-Lafaiete Bandeira Barão de Camargos 356,959 Lafaiete Bandeira 695,300    338,341 43,64% 560.863.862,06            

63,65% Ramal de Evangelina - trecho mineiro Altinópolis 76,000        Itaú 147,098 71,098 9,17% 117.858.311,18            

Total 494,14           63,74% 819.131.673,85            

São Paulo Ramal de Evangelina -  trecho Paulista Biagipólis 18,125 Altinópolis 76,000       57,875 7,47% 95.938.700,95              

15,42% Ramal Ribeirão  Preto-Passagem Ribeirão Preto 0,00 Passagem 62,000       62,000 8,00% 102.776.664,51            

Total 119,875 15,46% 198.715.365,46            
0

Linha Auxiliar  Barão de Angra-São Bento

Ligação Ambai-São Bento (Helio Suêvo) Ambai n/d São Bento n/d 21,500           2,77% 35.640.294,95              

Rio de Janeiro Trecho S. Bento-B. Angra (DR FCA/2017) São Bento 39,7 Barão de Angra 171,2 131,500 16,96% 217.985.990,05            

19,73% Total 153,000 19,73% 253.626.285,00            

16,96%

TOTAL 775,283     100,00% 1.285.177.432,14   
  Fontes

DR - Declaração da Rede FCA/2017  + Mapa ferroviário FCA

Livro: Ferrovias do Brasil -IBGE  edição de 1956

Livro: A Formação da E. F. no Rio de Janeiro, Helio Suêvo Rodriguez, 2004

Site: estacoesferroviarias.com.br

Elaboração: Antonio Pastori,  Dezembro 2018
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malha operada por empresas secundárias: além do caso excepcional da Suíça (42,1%), também a 

Dinamarca (17,6%), a Itália (17,4%), o Japão (15,6%), a Espanha (12,3%), a Alemanha (11,3%) e 

a Áustria (10,4%) têm mais de 10% da extensão de suas linhas caracterizadas como shortlines. 

Tais operadoras, dados os seus custos menores, permitem a oferta de serviços que não seriam 

viáveis para as grandes empresas públicas centrais, operando ferrovias de longa distância”. 

 
BNDES e COPPE selecionaram 64 trechos (vide Anexo I) para estudo, agrupados em quatro 

categorias de acordo com a sua vocação e facilidades de implementação, a saber:  

 

 Finalidade Empresarial: são trechos onde existe um significativo contingente populacional 

e/ou população de renda média elevada na região de forma a permitir um nível de demanda 

e tarifa que torne a sua exploração lucrativa para um operador privado; 

 Finalidade Turística: são trechos que possuem, além da beleza cênica, uma boa 

Infraestrutura Turística com um variado calendário de eventos histórico-culturais, rede 

hoteleira e gastronômica bem qualificada, dentre outras. 

 Finalidade de Desenvolvimento Regional: são trechos que apresentam um certo equilíbrio 

devido à existência de polos econômicos (arranjos produtivos locais) em certos municípios 

da região, de forma a dinamizar suas atividades econômicas via transporte ferroviário. 

 Finalidade de Desenvolvimento Sócio-econômico: diferentemente do Desenvolvimento 

Regional, este tipo destina-se a reduzir as desigualdades regionais dinamizando a economia 

da região sem, contudo, propiciar um nível de rentabilidade para um operador privado. Em 

função do grande benefício social que esse tipo de trem pode produzir, ele deve ser 

conduzido por algum ente público tempo que for necessário. 

 
Quanto a seleção dos trechos que serviram de base para o estudo, o critério de corte baseou-se 

nas seguintes variáveis: 

 

 Porte e/ou relevância dos Municípios: existência de pelo menos uma cidade no trecho 

com mais de 100 mil habitantes; 

 Extensão da linha: a extensão máxima de cada trecho foi limitada a 200 km;  

 Ociosidade: para não atrapalhar a operação regular das concessionárias, não foram 

selecionados trechos onde circulam mais de 8 pares de trem/dia.  

 
De forma resumida, os 64 trechos estudados pelo BNES/COPPE podem ser assim agrupados: 

 

 
 

Obviamente, todos esses trechos – ou pelo menos alguns deles – merecem um reestudo, 

considerando que de 1996 até hoje muita coisa mudou, sobretudo com a implantação de Trens 

Turísticos em algumas localidades. Além disso, houveram modificação nos status de algumas 

cidades e regiões, alteração nas estimativas de custos de instalação, que foram baseadas no 

paridade 1 US$ = R$ 1,90, vigente naquela época, entre outras. 

 Projetos por Tipo/Região Empresarial Turístico Des. Reg. Des. Social TOTAL

Região Nordeste 5 0 12 4 21

Região Sudeste (Exceto São Paulo) 2 4 2 4 12

Estado de São Paulo 3 2 0 9 14

Região Sul 1 6 2 3 12

Região Centro-Oeste 1 4 0 0 5

Total de Projetos 12 16 16 20 64
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Apesar de não ter sido considerado o transporte de cargas no estudo BNES/COPPE, isso não 

invalida o trabalho, que merece ser atualizado incluindo essa modalidade.  

 

 

5 – OBSTÁCULOS: Um (des)ACORDO de R$ 1,2 Bilhão. 

 
Após muitas idas e vindas, foi somente em 28 de novembro de 2018 que a FCA finalmente 

concordou em pagar a citada indenização. Para tanto, foi firmado um ACORDO com a participação 

do Ministério Público Federal-MPF, a Procuradoria da União em Minas Gerais-PU/MG, o 

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes-DNIT, a Agência Nacional de Transportes 

Terrestres-ANTT, a Ferrovia Centro Atlântica-FCA, e sua controladora, a Vale Logística –VLI, na 

qualidade de interveniente.  

 

Por meio deste ACORDO, a FCA se compromete a pagar a multa em 60 (sessenta) parcelas sendo 

36 de R$ 26,4 milhões mais 24 de R$ 10 milhões, totalizando R$ 1,2 bilhão. Entretanto, o presente 

ACORDO não deixou evidente que a verba deveria ser destinada para aplicação proporcional em 

projetos voltados para recuperação de trechos para pôr em operação Trens Turísticos (TT), Trens 

Regionais(TR) e pequenos cargueiros (short lines) nos estados afetados. De forma genérica, a 

cláusula 2.2.2, que trata da competência da União, estabeleceu que a verba seria destinada para: 

 

“empregar os recursos disponibilizados pelo Tesouro Nacional decorrentes do presente Acordo, em 

estudos, obras, recuperação, desenvolvimento ou implantação de infraestrutura ligada ao 

aperfeiçoamento da política de transportes, no âmbito do setor ferroviário, inclusive mobilidade 

urbana, com o escopo de fomentar o atendimento mais econômico da demanda de transporte de 

cargas e pessoas, a segurança e o conforto dos usuários, a diminuição do tempo de deslocamento, 

a melhoria da qualidade de vida da população, bem como todos os efeitos das externalidades 

positivas consequentes como política pública setorial” (grifos nossos). 

A forma genérica deste acordo fez com que a Prefeitura de Belo Horizonte se julgasse habilitada a 

receber TODA A VERBA para ser aplicada na expansão do Metrô de BH. Por sorte, parece que a 

demanda foi suspensa graças a pressão de várias entidades articuladas com a Assembleia 

Legislativa de Minas Gerais-ALMG, e até uma ação movida pelo Governo do Estado do Rio. 

Na nossa visão, para que essa indefinição seja eliminada e as parcelas da verba possam vir 

diretamente para cada estado afetado, a solução seria promover uma alteração nesse 

ACORDO.  Isto está previsto na cláusula 9.7 que especifica que “Qualquer alteração deste acordo 

dependerá de anuência entre as PARTES”.  

Trata-se, portanto, de iniciar-se um trabalho que vai requerer uma boa coordenação política entre 
os Estados envolvidos, os parlamentares das suas bancadas federais, estaduais e municipais, os 
prefeitos da cidades que poderão ser direta ou indiretamente beneficiadas com os projetos, algumas 
Entidades do Rio e de Minas3 que estão envolvidas com a Resolução 4.131 há quase dez anos e, 
sem dúvida, o Ministério Público Federal por ter acolhido  nossas propostas de rateio da multa e a 
denúncia contra a forma espúria com que a FCA, a princípio, pagaria a multa da Resolução 

4.131/2013 através de investimentos na sua malha ativa.  

                                                             
3 Os demais estados afetados, Bahia e São Paulo, até então nunca se interessaram em participar desta lide. 
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6 – OBSTÁCULO: Inexistência de Marco Regulatório. 

Segundo o Advogado Mauro Saaid, que defende a implantação de short lines ferroviárias para o 

incremento da matriz logística nacional, apesar da existência de um marco regulatório. Nesse 

sentido, ele apresenta um estudo (Anexo II) abordando duas proposições: A primeira admite que o 

modelo dos short lines já poderia ser utilizado, tendo em vista as normas que tratam de 

autorizações para a prestação de serviços de transporte ferroviária, e se baseia nos seguintes 

marcos Regulatórios: 

 

 Decreto 1.832, 04/03/1996, que apresenta o Regulamento dos Transportes Ferroviários-RTF; 

 Lei 10.233 de 05/06/2001, que cria a ANTT; e 

 Lei 12.379, de 06/01/2011, que estabelece diretrizes para o Sistema Nacional de Viação 

 

A outra proposição está baseada no Projeto de Lei do Senado-PLS 261/2018 4 do Senador José 

Serra, que dispõe sobra a “exploração indireta, pela União, do transporte ferroviário em 

infraestruturas de propriedade privada; autoriza a autorregulação ferroviária; disciplina o trânsito e 

o transporte ferroviário; altera o Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, as Leis nos 9.503, 

de 23 de setembro de 1997, 10.233, de 5 de junho de 2001, 12.379, de 6 de janeiro de 2011; e dá 

outras providências”. O PLS encontra-se paralisado no Senado devido à pandemia instaurada no 

País. Independente de qual seja a proposição vencedora, Saadi apresenta a seguinte 

argumentação a favor dos short lines:  

 

As short lines se apresentariam como alternativa para um estado de coisas que tem levado à 

desativação, aos montes, de trechos ferroviários operados pelas atuais concessionárias. A alternativa 

seria relativamente simples: ao invés de desativar certo trecho, as concessionárias (ou o Governo Federal, 

ou mesmo ambos em conjunto, que seja) poderiam realizar chamada pública para a verificação da 

existência de interessados na exploração de determinado segmento conectado à via mais extensa, que 

continua sob a operação das concessionárias.  

 

Produtores locais de determinado tipo de commodity, cooperativas, indústrias, associações de usuários, 

dentre outros agentes, poderiam ter interesse na operação do trecho, vis-à-vis a sua desativação. Todos 

ganhariam: 

 A concessionária, que não mais arcaria com os vários custos decorrentes da desativação; 

 O Governo Federal, que manteria (com perspectiva de aumento) a prestação dos serviços;  

 Os agentes privados interessados, que teriam nova alternativa (ou a manutenção de alternativa 

pré-existente, que perdeu viabilidade econômico-financeira para exploração pela concessionária) 

para desenvolvimento de suas atividades;  

 Os usuários ou os consumidores, que fruiriam do serviço;  

 A indústria, que seria impulsionado por setor intensivo de capital; 

 A comunidade local, que ganharia em termos de geração de empregos, de aumento de 

complexidade econômica. 

  

                                                             
4 O Ministro da Economia, Paulo Guedes, por meio do ofício SEI nº 84/2020/ME, solicitou ao Senador Davi Alcolumbre, 
Presidente do Senado, que fosse dada celeridade pela Comissão de Serviços de Infraestrutura na tramitação do PLS 
261/2018 – bem como vários outros -  em face do agravamento da crise internacional disseminada pelo Coronavírus. 
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CONCLUSÃO 

 

Cremos ter apresentado um número de informações suficientes para ajudar no desenvolvimento de 

uma estratégia e na tomada de decisão para ajudar a viabilizar a implantação de short lines no 

Brasil. Porém, ainda há muito que fazer. De forma resumida, é necessário: 

 
I. Ter regras claras no novo marco regulatório que estimule os short lines, não complique a 

operação e propicie segurança jurídica ao operador; 

II. Definir fontes de financiamento com tarifas e prazos diferenciadas, uma vez que os 

investimentos para recuperar o material rodante, estações e oficinas abandonadas, bem 

como, para recuperar a malha sem manutenção há muitos, atingem a escala de milhões de 

reais; 

III. Preservar o máximo possível os trechos abandonados, evitando que trilhos seja erradicados 

e o material rodante, pátios, estações, oficinas e outros sejam sucateados. 

 

Por concluso, podemos perceber que é grande o potencial de oportunidades e o portfólio de projetos 

a serem reavaliados. Contudo, para essa questão avançar é preciso dar conhecimento a todas as 

partes envolvidas, muitas das quais desconhecem o potencial dos short lines que pode mudar, 

com baixos investimentos, o perfil matriz de cargas do Brasil, gerar empregos e proteger o 

patrimônio ferroviário que vai se perdendo ano após ano. 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo I – Trechos do Estudo BNDES/COPPE 

Anexo II – Artigo do Advogado Mario Saadi 
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ANEXO I 

Relação dos 64 trechos ferroviários identificados nos Estudo BNDES/COPPE 

 

REGIÃO NORDESTE 

1) São Luís – Rosário – Santa Rita – Itapecuru Mirim – Catanhede – Pirapemas (Desev. Regional) 

2) Codó – Caxias – Timon – Teresina  

3) Teresina – Altos – Campo Maior – Capitão de Campos – Piripiri  

4) Piripiri – Piracuruca – Cocal – Parnaiba  

5) Fortaleza – Caucaia – São Gonçalo do Amarante – São Luís do Curu – Umirim – Tururu – Itapipoca – 

Miraima – Sobral  

6) Fortaleza – Maranguape – Pacatuba – Redenção – Araçoiaba – Baturité  

7) Crato – Juazeiro do Norte – Missão Velha – Aurora – Lavras da Mangabeira  

8) Mossoró – Caraúbas – Patu  

9) Natal – Ceará Mirim – João Câmara – Lajes – Afonso Bezerra – Macau  

10) Natal – Parnaminm – Goianinha – Canguaterama – Nova Cruz  

11) Cabedelo – João Pessoa – Bayeux – Santa Rita – Cruz do Espíto Santo – São Miguel de Taipu – Pilar – 

Itabaiana – Mogeiro – lngá – Campina Grande 

12) Recife – Moreno – Vitória de Santo Antão – Pombos – Gravatá – Bezerros – Caruaru  

13) Recife – Cabo – Ribeirão  

14) Recife – Carpina – Timbaúba  

15) Maceió – Satuba – Rio Largo – Messias – Munci – Branquinha – União dos Palmares  

16) Maceió – Satuba – Rio Largo – Atalaia – Capela – Cajueiro – Viçosa – Paulo Jacinto – Quebrangulo – 

Palmeira dos Indios  

17) Aracaju – Nossa Senhora do Socorro – Laranjeiras – Munbeca – Cedro de São João – Propriá  

 18) Aracaju – São Cristóvão – Itaporanga d’Ajuda – Salgado – Boquim – Pedrinhas – Itabaianinha – Tomar 

do Geru  

19) Salvador – Candeias – Santo Amaro – Conceição da Feira  

20) Salvador – Camaçari – Mata de São João – Pojuca – Catu – Alagoinhas  

21) Petrolina – Juazeiro – Jaguaran – Senhor do Bonfim – ltiúba – Queimadas  

 

REGIÃO SUDESTE (exceto São Paulo) 

1) Vitória – Viana – Marechal Floano – Domingos Martins – Alfredo Chaves – Vargem Alta – Cachoeiro de 

Itapemirim  

2) Campos – São Fidélis  

3) Campos – Macaé  

4) Volta Redonda – Barra Mansa – Resende – ltatiaia  

5) ltaguaí– Mangaratiba  

6) Betim – Belo Horizonte – Santa Luzia – Vespasiano – Pedro Leopoldo – Matozinhos – Sete Lagoas  

7) Bocaiúva – Montes Claros – Capitão Enéas – Janaúba  

8) Uberaba – Araxá  

9) Ouro Preto – Mariana – Acaiaca – Ponte Nova – Teixeiras – Viçosa  

10) Juiz de Fora – Ewbank da Câmara – Santos Dumont – Antônio Carlos – Barbacena  

11) Cruzeiro (SP) – Passa Quatro – Itanhandu – São Sebastião do Rio Verde – São Lourenço – Soledade de 

Minas – Conceição do Rio Verde – Três Corações – Varginha  

12) Uberaba – Uberlândia – Araguari 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

1) São Paulo – Osasco – São Roque – Mairinque – Sorocaba – Iperó – Tatuí – Itapetininga  

2) Santos – São Vicente – Praia Grande – Mongaguá – Itanhaém – Peruibe – Pedro de Toledo – Miracatu – 

Juquiá – Registro – Jacupiranga  

3) São Paulo – Franco da Rocha – Jundiaí –  Louveira – Vinhedo – Valinhos – Campinas  

4) Campinas – Sumaré – Americana – Santa Bárbara d’Oeste – Piracicaba  

5) Campinas – Sumaré – Ame5icana – Limeira – Cordeirópolis – Santa Gertrudes – Rio Claro – Itirapina – 

São Carlos – Ibaté – Araraquara  

6) Campinas – Paulínia – Jaguariúna – Santo Antônio da Posse – Moji Mirim – Moji Guaçu – Estiva Gerbi – 

Aguaí – São João da Boa Vista – Aguas da Prata – Poços de Caldas (MG)  

7) Itapetininga – Angatuba – Itapeva – Itararé  

8) Ribeirão Preto – Jardinópolis – Orlândia – São Joaquim da Barra – Ituverava – Aramina – Uberaba (MG)  

9) Ribeirão Preto – Sertãozinho – Pontal – Pitangueiras – Bebedouro – Colina – Barretos – Colômbia  

10) Araraquara – Matão – Dobrada – Santa Ernestina – Cândido Rodrigues – Fernando Prestes – Santa 

Adélia – Pindorama – Catanduva – Catíguá – Uchoa – Cedral – São José do Rio Preto  

11) Botucatu – Itatinga – Avaré – Cerqueira César – Manduri – Bernardino Campos – Ipauçu – Chavantes – 

Ourinhos  

12) Araçatuba – Birigui – Coroados – Glicério – Penápolis – Avanhandava – Promissão – Lins – Cafelândia – 

Pirajuí – Presidente Alves – Avaí – Bauru  

13) Presidente Epitácio – Caiuá – Presidente Venceslau – Piquerobi – Santo Anastácio – Presidente 

Bernardes – Alvares Machado – Presidente Prudente – Regente Feijó – Indiana – Martinópolis – Rancharia  

14) Ribeirão Preto – São Simão – Tambaú – Casa Branca – Aguaí  

 

REGIÃO SUL 

1) Maringá – Sarandi – Marialva – Mandaguari – Jandaia do Sul – Cambira – Apucarana – Arapongas – 

Rolândia – Cambé – Londrina  

2) Paranaguá – Morretes – Antonina  

3) Guarapuava – Inácio Martins – Irati – Teixeira Soares – Guaraúna – Guaraci – Ponta Grossa  

4) Ponta Grossa – Palmeira – Balsa Nova – Araucária – Curitiba  

5) Criciúma – Içara – Morro da Fumaça – Jaguaruna – Tubarão – Laguna – Imbituba  

6) Joinville – Guaramirim – Jaraguá do Sul – Corupá – Rio Negrinho – Mafra  

7) Caxias do Sul – Farroupilha – Cabos Barbosa – Garibaldi – Bento Gonçalves  

8) Porto Alegre – Canoas – General Câmara – Rio Pardo – Cachoeira do Sul  

9) Pelotas – Capão do Leão – Pedro Osório – Bagé  

10) Uruguaiana – Plano Alto – Alegrete  

11) Cachoeira do Sul – Restinga Seca – Santa Maria  

12) Pelotas – Rio Grande  

 

 

REGIÃO CENTRO-OESTE 

1) Brasília – Luziânia – Pires do Rio  

2) Pires do Rio – Orizona – Vianópolis – Silvânia – Leopoldo Bulhões – Goiânia  

3) Campo Grande – Ribas do Rio Pardo  

4) Campo Grande – Sidrolândia – Maracaju  

5) Campo Grande – Terenos – Aquidauana – Miranda 
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Anexo II 
 

Short lines ferroviárias: da nova proposta legislativa à nova proposta de 

interpretação - Mário Saadi (*), 22/10/2018. 
 

Resumo: As short lines ferroviárias podem ser utilizadas para o incremento da matriz 

logística nacional. O artigo apresenta conceitualmente o tema e aborda duas proposições: 

uma sobre como o modelo já poderia ser utilizado, tendo em vista as normas que tratam de 

autorizações para a prestação de serviços de transporte ferroviária; outra sobre projeto de 

lei, atualmente em trâmite no Congresso Nacional, que tem como objetivo regulamentar a 

matéria. 

 

A tentativa de desenvolvimento do setor ferroviário nacional tem estado na agenda do Governo 

Federal. Para citar poucos exemplos, a Resolução 41/2018, do Programa de Parcerias de 

Investimentos – PPI, qualificou como prioritários os projetos da Ferrovia EF-354 GO/MT/RO 

(Ferrovia de Integração do Centro-Oeste – FICO), e o Ferroanel Norte de São Paulo (entre São 

Paulo e Itaquaquecetuba), para fins de concessão à iniciativa privada. 

 

A Resolução PPI 42/2018 definiu elementos centrais para a reestruturação do Subsistema 

Ferroviário Federal, com destaque à prorrogação antecipada de contratos de concessão como 

medida para viabilização de novos investimentos. 

 

A Resolução PPI 43/2018 aprovou a concessão comum como modalidade operacional para a 

desestatização da EF – 151, no trecho ferroviário compreendido entre Porto Nacional/TO e Estrela 

d'Oeste/SP, para a prestação de serviço público de transporte ferroviário de cargas associado à 

exploração da infraestrutura ferroviária. 

 

As medidas são fundamentais. É pena que não tenham vindo antes. Em país de dimensões 

continentais, com centralidade global na produção e na exportação de commodities e com 

possibilidade de expansão de sua fronteira agrícola, o aprimoramento logístico não é apenas 

importante: é necessário. O ferramental para a viabilização de novos investimentos precisa ser 

utilizado para que projetos saiam do papel, para que voltemos aos trilhos. Embora não se recupere 

o tempo perdido, em nosso atual contexto, quanto antes fizermos, tanto melhor. 

 

Apesar de esses aspectos serem importantes para o desenvolvimento de nossa matriz ferroviária, 

este artigo não se foca neles, mas noutro: as short lines.  

 

A implantação dessas pequenas ferrovias, que operam em ramais secundários, pode ser solução 

para aumento da presença ferroviária na matriz modal do País. Traço aqui argumento de que já 

poderiam ser juridicamente adotadas à luz das normas que temos postas, ainda que mudanças 

legislativas para garantir maior segurança jurídica na matéria sejam bem-vindas. 

 

Conceitualmente, short lines são vias férreas de menor extensão, conectadas às redes 

ferroviárias de maior alcance, operadas por meio de contratos de concessão. Enquanto estas 

funcionariam (e já funcionem) como vias troncais, estruturantes do sistema logístico 
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nacional, aquelas seriam vias arteriais, alimentadoras (originadoras, desembocaduras, 

integradoras, transferidoras...) dos grandes sistemas de transporte. 

Sua menor extensão pode ser acompanhada de fatores positivos:  

 

i. menor complexidade para estruturação, exigindo menores porções de terra para implantação; 

menor complexidade de licenciamento ambiental, quando comparadas com grandes sistemas 

ferroviários; menores investimentos para implantação e prazos menos dilatados para retorno 

econômico-financeiro;  

ii. maior capilaridade, o que garantiria novas cargas para o sistema logístico;  

iii. possibilidade de diversificação na matriz de transportes, com aumento da quantidade de carga 

transportada e dos diversos perfis que poderiam ser atendidos;   

iv. incremento no sistema, com potenciais para transportes de passageiros e para exploração 

turística;  

v. aumento do interesse privado na exploração de ativos setoriais, tendo em vista os diversos 

tipos de ferrovias que seriam passíveis de outorga. 

 

Além disso, short lines se apresentariam como alternativa para um estado de coisas que tem 

levado à desativação, aos montes, de trechos ferroviários operados pelas atuais concessionárias. 

A alternativa seria relativamente simples: ao invés de desativar certo trecho, as concessionárias (ou 

o Governo Federal, ou mesmo ambos em conjunto, que seja) poderiam realizar chamada pública 

para a verificação da existência de interessados na exploração de determinado segmento 

conectado à via mais extensa, que continua sob a operação das concessionárias. Produtores locais 

de determinado tipo de commodity, cooperativas, indústrias, associações de usuários, dentre outros 

agentes, poderiam ter interesse na operação do trecho, vis-à-vis a sua desativação. Todos 

ganhariam: 

 A concessionária, que não arcaria com os vários custos decorrentes da desativação; 

 O Governo Federal, que manteria (com perspectiva de aumento) a prestação dos serviços;  

 Os agentes privados interessados, que teriam nova alternativa (ou a manutenção de 

alternativa pré-existente, que perdeu viabilidade econômico-financeira para exploração pela 

concessionária) para desenvolvimento de suas atividades;  

 Os usuários ou os consumidores, que fruiriam do serviço;  

 A indústria, que seria impulsionado por setor intensivo de capital; 

 A comunidade local, que ganharia em termos de geração de empregos, de aumento de 

complexidade econômica. 

 

Apesar da existência de diversos benefícios, pergunta que se coloca no meio jurídico com 

frequência é: nosso ordenamento admite a implantação e a operação de trechos ferroviários 

privados, por meio de autorização? Existem duas respostas: uma mais simples; outra que 

inaugurarei aqui. 

 

A mais simples é que NÃO. Não haveria, em nossa legislação, referência direta ao modelo de 

short lines, de forma que sua implementação, ainda que tecnicamente possível, economicamente 

viável e socialmente relevante, não seria juridicamente admitida.  

 

Bem por isso, tramita no Congresso Federal o Projeto de Lei 261/2018, de autoria do Senador José 

Serra. Dentre outros temas, tem por objetivo permitir que a União explore, indiretamente, o 

transporte ferroviário em infraestruturas de propriedade privada. Nos termos do PL 261, as ferrovias 
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construídas ou adquiridas pela iniciativa privada seriam exploradas em regime de direito privado, 

por meio de autorização, que seria outorgada mediante processo de chamada ou anúncio públicos 

e, quando for o caso, de processo seletivo público (art. 9º). 

 

O interessado em obter autorização para operação de ferrovia em regime privado faria solicitação 

mediante requerimento, instruído com conjunto documental composto de (art. 10, § 1º):  

 

i. relatório dos projetos logísticos e urbanísticos, contendo características do transporte e sua 

forma de financiamento, bem como das especificações técnicas da operação compatíveis com 

o restante da rede;  

ii. prova de título de propriedade ou posse que assegure o direito de uso e fruição do terreno 

necessário ao empreendimento ferroviário em, pelo menos, um vinte avos do trajeto da 

ferrovia privada requerida, nos termos dos projetos logísticos e urbanísticos;  

iii. relatório executivo dos estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental. 

 

Após o requerimento de autorização, seria aberto processo de anúncio público, com prazo para 

identificação da existência de outros interessados na obtenção de autorização de ferrovia na mesma 

região e com características semelhantes (art. 10, § 2º, II). O instrumento de abertura de chamada 

ou anúncio públicos indicaria parâmetros sobre o projeto, como (art. 12):  

 

i. a região geográfica na qual será implantada a ferrovia;  

ii. o perfil das cargas ou dos passageiros a serem transportados;  

iii. a estimativa do volume de cargas ou de passageiros a ser movimentado. 

 

Com o fim do processo de chamada ou anúncio públicos, seria analisada a viabilidade técnico-

ambiental das propostas apresentadas e sua adequação às diretrizes do planejamento e das 

políticas do setor ferroviário (art. 13). Poderiam ser expedidas diretamente as autorizações de 

ferrovias privadas quando (art. 13, § 1º):  

i. o processo de chamada ou anúncio públicos fosse concluído com a participação de único 

interessado; 

ii. não houvesse impedimento locacional à implantação de todas elas de maneira concomitante. 

Havendo mais de uma proposta e impedimento locacional que inviabilizasse sua implantação 

de maneira concomitante, seria promovido processo seletivo público (art. 13, § 2º). 

 

A autorização seria formalizada por meio de contrato de adesão, que conteria, dentre outras 

cláusulas, as relativas a (art. 15):  

i. objeto, ramais e imóveis vinculados;  

ii. modo, forma e condições de exploração da ferrovia;  

iii. condições gerais para interconexão e compartilhamento da infraestrutura;  

iv. investimentos de responsabilidade do contratado. A autorizatária promoveria os investimentos 

necessários para a criação, a expansão e a modernização das instalações ferroviárias por 

sua conta e risco (art. 15, § 1º). 

 

Ainda, a autorizatária operaria em regime de liberdade tarifária (art. 16) e comunicaria as tarifas 

praticadas ao regulador competente, em prazo a ser definido (parágrafo único). 
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O modelo a ser instituído pelo PL 261 já é conhecido e tem funcionado bem, na prática. Não se 

diferencia, por exemplo, do utilizado para a outorga da exploração de terminais portuários privados, 

com base na Lei 12.815/2013 e no Decreto 8.033/2013. Se aprovado, será boa medida para 

incremento do setor ferroviário nacional. Assim, o não jurídico para a adoção do modelo de short 

lines desaparecerá. 

 

Enquanto a aprovação do PL 261 não vem, proponho aqui interpretação que poderia ser 

aplicada, com base na legislação setorial em vigor, para a utilização do modelo de short lines. 

Ela se dá pela conjugação de 3 atos normativos: o Decreto 1.832, de 04 de março de 1996, 

que aprova o Regulamento dos Transportes Ferroviários; a Lei 10.233, de 05 de junho de 

2001, que criou a Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT; a Lei 12.379, de 06 de 

janeiro de 2011, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Viação – SNV. 

 

A) Decreto 1.832, 04/03/1996 

 

A leitura mais tradicional que se faz do Decreto 1.832 é a de que a exploração de ferrovias, pela 

iniciativa privada, dar-se-á por meio da outorga de concessões. Ela decorre de seu art. 2º, o qual 

prevê que “[a] construção de ferrovias, a operação ou exploração comercial dos serviços de 

transporte Ferroviário poderão ser realizadas pelo Poder Público ou por empresas privadas, estas 

mediante concessão da União”. 

 

Contudo, o decreto não para por aí. Logo abaixo, em seu art. 3º, trata da desativação e da 

erradicação de trechos integrantes do Subsistema Ferroviário Federal, comprovadamente 

antieconômicos e com demanda atendida por outra modalidade de transporte. Elas (desativação e 

erradicação) dependerão de prévia e expressa autorização do Poder Executivo Federal. 

 

Mas não só elas. A “abertura ao tráfego de qualquer trecho ferroviário dependerá de prévia e 

expressa autorização do Poder Concedente” (art. 3º, § 1º), enquanto “[a] Administração Ferroviária 

poderá autorizar, mediante prévio conhecimento do Poder Concedente, a construção e o uso de 

desvios e ramais particulares” (art. 3º, § 2º). Ou seja: a abertura ao tráfego de trechos ferroviários 

se dá mediante autorização do Poder Concedente, enquanto Administrações Ferroviárias 

poderão autorizar a construção e o uso de ramais particulares. 

 

Vamos às definições contidas no Decreto 1.832. O Poder Concedente é caracterizado como a União 

(art. 1º, parágrafo único, “a”), enquanto a Administração Ferroviária é “a empresa privada, o órgão 

ou entidade pública competentes, que já existam ou venham a ser criados, para construção, 

operação ou exploração comercial de ferrovias” (art. 1º, parágrafo único, “b”). 

 

Em vista disso, leio o Decreto como admitindo modelo em que a exploração de determinados 

trechos ferroviários, pequenas partes do ou complementares ao Subsistema Ferroviário Federal, 

seria realizada por meio da outorga de autorizações. A União poderia autorizar a abertura de novos 

trechos ao tráfego; empresas estatais responsáveis pela prestação de serviços ferroviários, ou 

mesmo empresas concessionárias, desde que com o aval da União, poderiam autorizar outros 

agentes a construir e a operar trechos que se conectassem às malhas sob sua gestão. O Decreto 

1.832 parece ter admitido a exploração de ativos ferroviários de forma privada, mediante 

autorização, o que se tornou tendência noutros setores (como o portuário, já mencionado). 
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B) A Lei 10.233 de 05/06/2001 

 

A Lei 10.233 complementa o Decreto 1.832, mas não elimina suas disposições.  

 

Primeiro, reconhece algumas formas de outorga para exploração de serviços ferroviários (art. 13): 

 

i. concessão, quando se tratar de exploração de infraestrutura de transporte público, precedida 

ou não de obra pública, e de prestação de serviços de transporte associados à exploração da 

infraestrutura (inciso I);  

ii. permissão, quando se tratar de prestação regular de serviços de transporte ferroviário de 

passageiros desvinculados da exploração de infraestrutura (inciso IV, “b”);  

iii. autorização, quando se tratar de exploração de infraestrutura de uso privativo (inciso V, “c”) 

e de transporte ferroviário de cargas não associado à exploração da infraestrutura ferroviária, 

por Operador Ferroviário Independente – OFI (inciso V, “d”). 

 

Segundo, a Lei 10.233 fixa diretrizes para as outorgas de concessão, permissão e autorização, nos 

seguintes termos (art. 14): 

i. depende de concessão a exploração das ferrovias que compõem a infraestrutura do Sistema 

Nacional de Viação (inciso I, “a”), bem como o transporte ferroviário de passageiros e cargas 

associado à exploração da infraestrutura ferroviária (inciso I, “b”); 

ii. depende de autorização o transporte ferroviário não regular de passageiros, não associado à 

exploração da infraestrutura (inciso III, “f”), e o transporte ferroviário de cargas não associado 

à exploração da infraestrutura, por operador ferroviário independente (inciso III, “i”); 

iii. depende de permissão o transporte ferroviário regular de passageiros não associado à 

infraestrutura (inciso IV, “b”). 

 

Estes dispositivos da Lei 10.233 permitem a realização de categorizações de outorgas para 

prestação de serviços ferroviários, com base nas distinções entre concessões, permissões e 

autorizações, previstas como instrumentos de outorga de serviços ferroviários por força do art. 21, 

XII, “d”, da CF/1988: 

i. a concessão seria utilizada para exploração de atividades com natureza pública, regular, de 

passageiros e de cargas, notadamente em ferrovias integrantes do Sistema Nacional de 

Viação; 

ii. a permissão se destinaria ao transporte público, regular, de passageiros em trechos 

ferroviários não associados à infraestrutura; 

iii. a autorização abrangeria (1) o transporte de cargas em trechos ferroviários, públicos ou 

privados, não associado à infraestrutura, por meio de Operador Ferroviário Independente-OFI, 

(2) o transporte não regular de passageiros, privado, não associado à exploração da 

infraestrutura, também por OFI, e (3) a exploração de infraestrutura de uso privativo. 

 

Assim, escapariam das categorizações específicas da Lei 10.233 tanto o transporte não regular, 

privado, de passageiros, associado à infraestrutura ferroviária, quanto o transporte não regular, 

privado, de cargas, associado à infraestrutura. Ambas as atividades seriam passíveis de outorga de 

autorização pela União, seja com base na redação geral da própria Lei 10.233/2001, a admitir sua 

utilização para exploração de infraestrutura de uso privativo, seja com base nas previsões contidas 

no Decreto 1.832. 
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Aqui vale mencionar terceiro ponto: a Lei 10.233 ressalva de suas disposições, por meio de seu art. 

14, “o disposto em legislação específica”. Dessa forma, disposições do Decreto 1.832 estariam 

excepcionadas da Lei 10.233, mantendo-se a possibilidade de utilização da autorização em seus 

termos e com amparo em sua própria redação (novamente, com a autorização para exploração de 

infraestrutura de uso privativo). 

 

Veja-se que a própria Lei 10.233 traz notas que poderiam ser utilizadas para materialização da 

autorização como ato ampliativo de direito. Conforme seu art. 43, ela independe de licitação (inciso 

I), é exercida em liberdade de preços dos serviços, tarifas e fretes, e em ambiente de livre e aberta 

competição (inciso II), não prevê prazo de vigência ou termo final (inciso III). O ato de outorga deverá 

indicar (art. 44): seu objeto (inciso I), as condições para sua adequação às finalidades de 

atendimento ao interesse público, à segurança das populações e à preservação do meio ambiente 

(inciso II), as condições para anulação ou cassação (inciso III), além das sanções pecuniárias (inciso 

V). 

 

C) Lei 12.379, de 06/01/2011 

 

Trato, finalmente, da Lei 12.379. Tal como o Decreto 1.832 e a Lei 10.233, prevê que a União exerce 

competências sobre o Sistema Federal de Viação por meio de concessões e autorizações (art. 6º, 

II). 

 

Em seus termos, o Subsistema Ferroviário Federal é constituído por ferrovias existentes ou 

planejadas, pertencentes aos grandes eixos de integração interestadual, interregional e 

internacional, que satisfaçam a pelo menos um dos seguintes critérios (art. 20):  

i. atender grandes fluxos de transporte de carga ou de passageiros;  

ii. possibilitar o acesso a portos e terminais do Sistema Federal de Viação;   

iii. possibilitar a articulação com segmento ferroviário internacional;  

iv. promover ligações necessárias à segurança nacional. 

 

Assim, a primazia deste subsistema é dada pela importância da existência de ferrovias que figuram 

como estruturantes do sistema logístico nacional. Nos termos da Lei 10.233, seriam exploradas por 

meio de concessões (regime público, regular, de prestação de serviços). 

 

Tanto é assim que a Lei 12.379 prevê que a alteração de características ou a inclusão de novos 

componentes nas relações de sistemas logísticos estruturantes, por ela arrolados, somente poderá 

ser feita com base em critérios técnicos e econômicos que justifiquem as alterações e dependerão 

de aprovação de lei específica, no caso do transporte terrestre (art. 10, I). 

 

Doutro lado, são dispensadas de autorização legislativa as mudanças de traçado decorrentes de 

ampliação de capacidade ou da construção de acessos, contornos ou variantes em ferrovias (art. 

10, § 1º, da Lei 12.379), que seriam definidas e aprovadas pela autoridade competente, em sua 

esfera de atuação (§ 2º). As short lines se enquadrariam aí. 

 

Não funcionariam como estruturantes do sistema logístico, não sendo exploradas mediante 

concessão. Teriam o condão de ampliar capacidade dos grandes sistemas, de maneira que a sua 

outorga e a sua complementação ao sistema nacional se daria mediante autorização. 
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O argumento que traço aqui ainda não foi testado na prática. Mas o pode ser. Seria exemplo de 

como novas interpretações podem ser utilizadas para a viabilização de novos projetos, dos quais 

tanto precisamos, sem que a publicação de novas leis (tal como o PL 261) seja necessária. Em 

muitas circunstâncias, tudo o que precisamos é de um pouco de vanguardismo, um pouco de 

coragem, uma nova leitura para certas coisas e um pouco menos de fetiche em relação a outras 

(como a publicação de novas leis e regulamentos...). Parece-me ser exatamente esse o caso da 

adoção do modelo de short lines. 

 

Esse novo modo ferroviário poderia:  

1) contribuir na reabilitação do sistema ferroviário nacional para atender às demandas do 

comércio interestadual e de defesa nacional;  

2) reformar a política regulatória federal de modo a dispor-se de um sistema ferroviário seguro 

e eficiente;  

3) contribuir para a viabilidade e permanência do sistema ferroviário no setor privado da 

economia;  

4) estabelecer processo regulatório que equilibrasse as necessidades dos embarcadores, 

transportadores e do público;  

5) contribuir para a reabilitação e financiamento do sistema ferroviário”. 

 

Esses pontos de 1 a 5 casam bem com as necessidades brasileiras, não? Parecem ser destinados 

a elas. Mas não o são. Constam nos objetivos do Staggers Rail Act, lei aprovada em 1980 nos 

Estados Unidos para viabilizar a ampla adoção das short lines e, assim, contribuir para o 

desenvolvimento do país como um todo. 

 

Estamos anos atrasados. O país necessita caminhar. Propostas são bem-vindas. Novas 

interpretações, por que não? Coragem: precisamos desbravar novos caminhos. 

 

   

(*) Mário Saadi: Sócio de Direito Público e Infraestrutura de Tauil Chequer associado a Mayer 

Brown Doutor em Direito do Estado pela USP. Mestre em Direito Administrativo pela PUC-SP. 

Bacharel em Direito pela FGV-SP. Árbitro vinculado à CAMFIEP 

 

 

 


