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     A Estrada de Ferro Carajás (EFC) é uma ferrovia federal operada pela 

empresa transnacional Vale S.A, por meio de um contrato de concessão 

firmado com a União, em 1997. Esse contrato autoriza que a empresa 

explore o “serviço público federal de transporte ferroviário de cargas e 

passageiros, compreendendo o desenvolvimento da Estrada de Ferro 

Carajás”. Isso significa que a ferrovia não pertence à empresa, mas foi 

concedida a ela desde que respeite algumas condições.

A EFC tem 892 quilômetros de extensão e se estende por 27 mu-

nicípios (4 municípios no Pará e 23 no Maranhão). Seu traçado corta 

mais de 100 comunidades, entre elas terras indígenas, quilombolas, co-

Características da 
Estrada de Ferro Carajás
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munidades rurais e unidades de conservação.  A Vale está finalizando as 

obras de duplicação da EFC, que totalizam 786 quilômetros de extensão, 

do Pará ao Maranhão. A duplicação é referente a construção de uma 

nova ferrovia paralela à antiga, remodelações de pátios de cruzamen-

to, construção de novos desvios e remodelação/ampliação de pontes e 

viadutos ferroviários.

A ferrovia é responsável pelo transporte dos minérios explorados 

pela Vale na Serra de Carajás (PA), até o terminal portuário de exporta-

ção de Ponta da Madeira, São Luís (MA). Pela ferrovia também circulam 

outras cargas, de propriedade de outras empresas, como soja e outros 

grãos, combustíveis e fertilizantes.

Hoje, os maiores trens em operação na EFC têm 3,3 quilômetros e 

330 vagões.  Eles transportam o minério de ferro explorado pela Vale no 

Pará. No caminho, uma pequena parte do minério de ferro é distribuída 
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para as siderúrgicas instaladas em Açailândia (MA). A maior parte segue 

para o porto de Ponta da Madeira, em São Luís (MA) e é vendido para 

outros países, principalmente para a China.

Segundo a empresa Vale, circulam pela EFC 35 composições (trens) 

simultaneamente, o que inclui o trem de passageiros. Os trens que 

transportam minério de ferro e outras cargas operam todos os dias, in-

clusive em horário noturno, já os que transportam passageiros operam 

somente três vezes por semana em cada sentido e ficam parados um 

dia da semana. A duplicação da ferrovia permitiu aumentar muito o nú-

mero de trens de carga, mas não foi aumentado o número de trens de 

passageiros.
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Quando a duplicação estiver pronta, o número 

de viagens diárias dos trens da Vale passará de 

18 para 28. Com isso aumentará o tempo de 

espera para se fazer uma traves-

sia de um lado a outro 

da ferrovia, o barulho, 

a poluição e prin-

cipalmente, o 

número de 

atropela-

mentos 

pessoas e 

animais.
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Acidentes

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) registrou, en-

tre novembro de 2004 e maio de 2016, a ocorrência de 124 acidentes no 

trajeto maranhense da EFC. Esses acidentes ocasionaram a morte de 26 

pessoas e deixaram 70 feri-

das, entre atropelamen-

tos,  colisões (batida em 

outro veículo em 

movimento na 

m e s m a 

direção 

ou em 

direção 
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contrária) e abalroamentos (batida late-

ral de um veículo em movimento, num 

cruzamento). Não foram contabiliza-

dos os descarrilamentos dos trens.  A 

maioria destes acidentes foram de atro-

pelamentos (73). 

De 2010 até 2017 ocorreram 39 mortes por 

atropelamentos ao longo de toda a ferrovia (trajeto Pará 

- Maranhão). Os anos de 2015 e 2017 registraram o maior 

número de mortes na ferrovia, sete em cada ano.

As cidades maranhenses de Alto 

Alegre do Pindaré, São 

Luís, Santa Inês e 

Bacabeira possuem 

maior número de   ví-
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timas feridas, somando 16 casos. Alto Alegre do Pindaré (MA), Marabá 

(PA), Bacabeira (MA), Açailândia (MA) e Vitória do Mearim (MA) apre-

sentaram maior número de vítimas fatais, 20 casos, no total.

Um dos municípios onde mais se registram ocorrências com víti-

mas fatais é Alto Alegre do Pindaré. Foram quatro casos nos últimos 5 

anos, o mais recente aconteceu em outubro de 2017, segundo os dados 

da ANTT.

O intenso fluxo de pessoas somado à ausência de sinalização e de 

mecanismos de proteção adequados causam, em média, um acidente 

por mês. A falta de estruturas seguras para o atravessamento da ferro-

via (viadutos, passarelas, túneis) e a precariedade de muitas outras que 

já existem contribuem também para o índice de atropelamentos com 

morte.
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   Comunidades e segurança

Em 2008, a Vale elaborou, em parceria com a Fundação Vale e com 

a Empresa Diagonal Urbana, um complexo diagnóstico da ferrovia tra-

tando dos aspectos urbanísticos, ambientais, sociais, econômicos e de 

segurança. Esse diagnóstico identificou e analisou 725 (setecentos e 

vinte e cinco) pontos na ferrovia onde havia passagem usual de pes-

soas. 
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Passagem Inferior (PI) 

Quando a passagem fica 

inferior à ferrovia, exemplo: 

túneis.

Passagem em Nível (PN) 

Quando o cruzamento 
entre a linha férrea e a 

estrada estão no mesmo 
plano.

Há três tipos de passagens:
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Passagem Superior (PS) 

Quando a passagem é su-

perior à ferrovia, exemplo: 

passarelas e viadutos. 

47 PS’s (10 Passarelas, 
sendo nove no Maranhão 
e 37 viadutos, dos quais 33 
localizados no Maranhão).

Segundo a empresa, atu-
almente ao longo de toda a 
ferrovia há 109 PN’s, sen-

do 67 no Maranhão.
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A empresa noticiou em seu site que entre 2013 e 

2017 foram construídos 23 viadutos, em 10 municípios 

maranhenses que estão na área de influência da EFC, 

entre os quais Igarapé do Meio, Pindaré Mirim, 

Tufilândia, Miranda do Norte, Alto Alegre do 

Pindaré, Santa Inês, Santa Rita, Açailândia, Vila 

Nova dos Martírios e São Pedro da Água Branca. No su-

deste do Pará foram construídos três viadutos. Isso 

indica que, embora a ferrovia tenha sido cons-

truída há mais de 30 anos, a maior parte desses 

viadutos só foram implantados há mais ou menos 5 anos.

Também está prevista a construção de duas passarelas em 

comunidades de Alto Alegre do Pindaré (2018) e de 25 viadu-

tos em comunidades ao longo da EFC,  19 deles no Maranhão.
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Com a duplicação da EFC algumas Passagens em Nível serão reti-

radas, isso significa que as pessoas vão gastar mais tempo e andar dis-

tâncias maiores para chegar aos seus destinos, principalmente quan-

do não existem viadutos e passarelas próximas de onde antes havia as 

Passagens em Nível. 

Se você vive num local que precisa de uma passagem segura deve 

lutar por seu direito e de sua comunidade. Você pode: 

1) encaminhar sua denúncia para o Ministério Público (Estadual e 

Federal).

2) solicitar assistência da Defensoria Pública (Estadual e Federal), 

caso não possa custear um (a) advogado (a) e também poderá buscar 

assessoria e informações com entidades de defesa dos direitos huma-

nos como a Justiça nos Trilhos. 
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A Agência Nacional de Transportes Terrestres 

(ANTT) é o órgão responsável por regular, supervi-

sionar e fiscalizar as atividades de prestação de ser-

viços e de exploração da infraestrutura de trans-

portes, como as ferrovias. 

Ela está vinculada ao Ministério dos Transpor-

tes e está presente em todo o território nacional 

por meio de Unidades Regionais e Postos de 

Fiscalização. Entre os seus papéis está receber 

elogios e reclamações dos passageiros sobre o 

serviço de transporte nas ferrovias. Isso pode 

ser feito através do site, por telefone ou nos 

O que é a ANTT? E o que ela faz? 
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 Postos de Fiscalização e Atendimento.

Outros papéis importantes da ANTT: realizar vistorias na ferrovia, 

aplicar multas sobre a empresa que opera a 

ferrovia se ela cometer infrações, exigir que 

a empresa adote medidas de segurança ne-

cessárias. 

De acordo com as informações do site da 

ANTT, responsável por fiscalizar as atividades 

na EFC, é possível fazer denúncias sobre ir-

regularidades, como ausência de travessias 

seguras, através dos seguintes meios de 

contato:

Telefone: 166 (as ligações são gratuitas)
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Formulário eletrônico: FALE CONOSCO, disponível nos site http://

www.antt.gov.br

Atendimento online ou chat: O atendimento online funciona de 

segunda-feira a sábado, das 8h às 20h, disponível no site http://www.

antt.gov.br;

Correspondência: as cartas devem ser encaminhadas para o edifí-

cio-sede da ANTT, localizada no Setor de Clubes Esportivos Sul – SCES, 

trecho 03, lote 10, Projeto Orla Polo 8 , CEP: 70200-003, Brasília – DF.

Há também a Unidade Regional do Maranhão (URMA), localizada na 

Rua 09, nº 10 – Bairro Vinhais, CEP: 65.071-110,  São Luís – MA. Tel:(98) 

3311 1200. Fax: (98) 33111212.

É necessário observar os seguintes requisitos: Identificação e o 

endereço para correspondência de quem está sendo denunciado (se 

possível), local da ocorrência, descrição dos fatos e fundamentação mí-

nima, capaz de permitir a análise.
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Em seguida é importante informar no Ministério Público Federal 

(MPF) e Defensoria Pública da União (DPU) sobre o ocorrido, por meio 

de uma representação ou de simples denúncia. 

O MPF fica na Avenida Senador Vitorino Freire, 52, Areinha, CEP: 

65030-15, São Luís – MA. Telefone (98) 3213-7100. Fax: (98) 3213-7135.

Já a DPU está localizada na Avenida Guaxenduba, 1490 – Bairro de 

Fátima, São Luís – MA, CEP: 65015-560, Telefone: (98) 3182-7617.

Quem fornece os dados sobre acidentes para a ANTT?

A ANTT considera como registros oficiais os que são reportados 

pela Vale S.A. A empresa tem obrigação de informar à ANTT todas as 

ocorrências que envolvam mortes ou lesões graves, impactos ao meio 

ambiente e/ou impactos à comunidade.



O que a lei considera como infrações? 

São muitas as situações que podem ser consideradas infrações, mas 

entre elas estão: deixar de cumprir as medidas de segurança que fo-

rem exigidas; não comunicar a interrupção de tráfego por acidente 

grave e não indicar quais providências serão tomadas para resolver o 

problema; apurar todo acidente ocorrido na EFC, mediante inquérito 

ou sindicância (dependendo da gravidade); não prestar um serviço de 

qualidade aos (às) seus (suas) usuários (as); deixar de transportar os(as) 

passageiros (as) ao seu destino, por sua conta, em condições compa-

tíveis com a viagem original, em caso de interrupção da viagem por 

motivo alheio ao passageiro.

Obs: nesse último caso, a empresa também deverá fornecer hos-

pedagem, translado e alimentação aos passageiros. Exija seus direitos 

caso isso aconteça!!!! Se a empresa não cumprir o que diz a lei, comu-
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nique a ANTT (tenha algumas destas informações quando for fazer sua 

denúncia: o dia, o horário, quanto tempo durou o problema, nome do 

funcionário da empresa que lhe atendeu, função, qual a justificativa 

para não cumprir o determinado pela lei).

Quais medidas a ANTT pode adotar caso a Vale cometa infrações?

Dependendo do tipo de infração, a ANTT aplica uma advertência 

por escrito ou, em casos mais graves, uma multa. Se a empresa que 

opera a ferrovia cometer novamente uma infração mais grave, a multa 

dobra. O pagamento de multa não desobriga a empresa a corrigir o 

problema que originou a multa.

O que as pessoas podem fazer em caso de acidentes ocorridos na EFC?

Caso você presencie um acidente na ferrovia deverá comunicar à 

ANTT por telefone, pelo site ou presencialmente. Também não se es-
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queça que em casos de maior gravidade, quando houver pessoas feri-

das ou mortas, além de comunicar a ANTT é muito importante que seja 

feito um boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia mais próxima. 

Acidentes de trânsito com vítimas podem ser crime 

e por isso precisam ser apurados por meio de um 

inquérito policial. Somente a investigação poli-

cial poderá determinar as responsabilidades 

envolvidas no acidente.

Da mesma forma, se você 

conhece alguém que sofreu um 

acidente na EFC ou que perdeu 

algum familiar, amigo ou conhecido e 

essa pessoa tiver informações sobre o 

ocorrido, estimule-a a procurar a polícia 

e contar o que houve. 
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Mesmo se a empresa disser que fará o boletim de ocorrência, outras 

pessoas poderão se dirigir à Delegacia e prestar depoimento sobre o 

caso se tiverem informações. Também é importante saber que qual-

quer pessoa poderá registrar o boletim de ocorrência e que é um direito 

exigir uma investigação policial sobre o ocorrido. 

Travessia da ferrovia

O Regulamento de Transportes Ferroviários está disciplinado no De-

creto 1832/96 e estabelece que a travessia da ferrovia deverá ser, prio-

ritariamente, feita em níveis diferentes devendo as passagens em ní-

vel ser gradativamente substituídas. Somente em casos excepcionais 

será permitido que a passagem seja feita no mesmo nível da ferrovia. 

Lá também está previsto que quem opera a ferrovia não poderá deixar 

isoladas, sem possibilidade de acesso, partes do terreno atravessado 

por suas linhas.
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Ação Civil Pública sobre travessias seguras 

Em 2010, a Justiça nos Trilhos encaminhou 

uma denúncia ao Ministério Público Federal, em 

São Luís, expondo os problemas nas vias de acesso 

disponíveis para a população e a falta de segurança 

na EFC. Essa denúncia buscava cobrar uma investi-

gação mais aprofundada so-

bre o problema e a tomada 

de medidas para sua reso-

lução.

A denúncia da Justiça nos 

Trilhos e as investigações  
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posteriores resultaram numa Ação Civil Pública (ACP) ajuizada em 

2015 pelo Ministério Público Federal do Maranhão (MPF/MA), buscando 

a melhoria na fiscalização da ANTT e a execução de medidas de segu-

rança por parte da empresa Vale e da ANTT.

Essa ação judicial busca a implementação de medidas protetivas 

como, por exemplo, a proibição de que a empresa bloqueie com seus 

trens os caminhos usados pelas comunidades. Além disso, busca que 

a ANTT efetivamente fiscalize as operações da ferrovia, com a vistoria 

de todas as localidades atravessadas pela linha férrea para indicar quais 

medidas são necessárias à travessia segura, discutindo-as com as co-

munidades afetadas. 
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Uma liminar judicial determinou que a ANTT realizasse vistorias 

técnicas em todas as localidades atravessadas pela EFC no Maranhão. A 

inspeção foi realizada em maio de 2016, entre os trechos de São Pedro 

da Água Branca e São Luís. Embora tenha se limitado à análise apenas 

das Passagens em Nível, a vistoria comprovou a precariedade de um 

número significativo de travessias.

A Ação Civil Pública na qual foi proferida a liminar segue em anda-

mento na Justiça Federal do Maranhão. Se julgada procedente, a Vale 

S.A poderá ser condenada a realizar “a implementação de viadutos, 

passarelas e outras passagens adequadas sobre a ferrovia (em nível ou 

não), de forma a contemplar integralmente as soluções para os proble-

mas de segurança diagnosticados”.

Indenização em caso de
  atropelamento



Em caso de atrope-

lamento (ou qualquer 

outro dano causado pela  

empresa) a vítima ou sua 

família deve ser indeniza-

da. Busque, em sua cida-

de, o auxílio da Defensoria 

Pública do Estado.

Indenização em caso de
  atropelamento

NÃO VALE 
SUA VIDA
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Em 2016, a empresa Vale S.A foi condenada a pagar indenização, por 

danos morais, no valor de R$ 50 mil à esposa e aos dois filhos menores 

de um homem que foi vítima de acidente envolvendo a motocicleta que 

conduzia e o trem da empresa, no Povo-

ado de Olho D´água dos Carneiros, em 

Santa Inês. A decisão é da 1ª Câmara 

Cível do Tribunal de Justiça do Mara-

nhão (TJ-MA), que reformou sentença 

da 2ª Vara de Santa Inês e fixou, 

ainda, pensão mensal à compa-

nheira da vítima, equivalente a 

um terço do salário mínimo. O 

acidente aconteceu em 

novembro de 2009.



 Rede Justiça nos Trilhos 

Justiça nos Trilhos (JnT) é uma colisão de lideranças 

comunitárias, movimentos sociais e pastorais, sindicatos 

e grupos de pesquisa universitária  empenhados na defesa 

das comunidades atingidas por violações de direitos por 

parte da empresa Vale S.A e as operações de mineração e 

siderurgia ao longo do corredor de Carajás, nos estados 

brasileiros do Pará e Maranhão.

Saiba mais acessando o nosso site:
www.justicanostrilhos.org

Facebook:
www.facebook.com/justicanostrilhos
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