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O Brasil desistiu das 

ferrovias? Quais são os 

planos?



Não, pois o Brasil está conseguindo

botar as ferrovias em atividades

novamente, atráves do PAC ( Programa

de aceleramento do crescimento) junto

com a VALEC, que está gerando muito

empregos.



Ferrovias para 

transportar 

cargas



Entre os 3.100km de expansão da Norte Sul

do extremo Norte do Pára até o Estado de

São Paulo serão construidas ferrovias, que

transportarão 100 milhões de toneladas de

cargas, além disso estão previstas industrias de

Etanol e Biodisel que vão tornar firme os

projetos das ferrovias, isso vai impulsionar a

produção do estado de Goias, Tocantins e

Maranhão.



Estão previstos estudos para estender a

ferrovia de Norte Sul até o Porto Rio Grande.

Porto do Rio Grande



A empresa VALEC está construindo novas

ferrovias que estaram no complexo

Norte Sul uma delas é a Ferrovia do

Pantanal, que partirá do município de

Panorama(SP) atravesando todo Mato

Groso do sul até Porto Murtinho na

fronteira com Paraguai, entre outras

ferrovias que estão no plano de serem

construídas..



Ferrovias para 

transportar 

pessoas



O Trem de Alta Velocidade Rio de Janeiro - São

Paulo é um projeto do governo federal de trem

de alta velocidade com a função de juntar

as duas principais metrópoles brasileiras: São

Paulo e Rio de Janeiro.

Trem de alta velocidade Rio – São Paulo
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Um projeto antigo do governo do estado

de São Paulo já previa a instalação de um

ramal de trem rápido entre Campinas e

São Paulo, denominado trem Expresso

Bandeirantes. Um novo estudo incluiu

ligar Campinas, São Paulo e Rio de Janeiro

numa só linha de 518 km de extensão.



Você pode encontrar mais em:

Projeto das novas ferrovias brasileiras – VALEC :

ttp://www.youtube.com

Trem de alta velocidade no Brasil – www.wikipédia.org


