BALANÇO DO SETOR METROFERROVIÁRIO
2013/2014
Os números do setor metroferroviário mostram sua
importância para a mobilidade urbana brasileira e um
crescimento efetivo para os próximos anos

Aumento de 8% no número de passageiros transportados em 2013, com discretíssima
expansão da rede (0,5%) e baixíssimo volume de emissões de Gases de Efeito Estufa
são alguns dos resultados do setor metroferroviário brasileiro. Os números que fazem
parte do balanço do setor metroferroviário, divulgados anualmente pela ANPTrilhos ‐
Associação Nacional dos Transportadores de Passageiros sobre Trilhos
(www.anptrilhos.org.br), registram a importância deste tipo de transporte para a
mobilidade urbana e a vida do cidadão.
Fundada em 2010, a ANPTrilhos
metroferroviários nacionais.

representa praticamente 100% dos operadores

A Associação é formada pelos operadores dos sistemas, pelas entidades ligadas ao
setor e pela indústria metroferroviária e trabalha de forma conjunta para promover
este tipo de transporte no país, contribuindo com o seu desenvolvimento e
aprimoramento, numa visão integrada e adequada à realidade das diversas cidades
brasileiras.
Fazem parte do corpo de associados da ANPTrilhos as empresas SuperVia e Metrô Rio
(operadoras do sistema metroferroviário do Rio de Janeiro), Metrô SP, CPTM e
ViaQuatro (operadoras do sistema metroferroviário de São Paulo), Metrô DF
(operadora do sistema metroviário do Distrito Federal), Trensurb (operadora do
sistema de trens urbanos de Porto Alegre), CBTU – Companhia Brasileira de Trens
Urbanos (operadora dos sistemas metroferroviários das capitais Recife/PE, Maceió/AL,
Natal/RN, João Pessoa/PB e Belo Horizonte/MG), a Associação Nacional dos
Transportadores Ferroviários (ANTF), a Associação Nacional da Indústria Ferroviária
(ABIFER), a Associação Brasileira de Trens Turísticos e Culturais (ABOTTC) e as
empresas ALSTOM, Bombardier, CAF Brasil, Siemens, T’Trans, IAT e GE Transportation.
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A ANPTrilhos conta, ainda, com o apoio da Confederação Nacional do Transporte
(CNT), que coordena e defende nacionalmente o setor em todos os fóruns de
discussão, tanto na esfera pública quanto no âmbito privado.

9,3 milhões de
passageiros
transportados
diariamente
Em 2013 o Brasil chegou à
marca de 2,7 bilhões de
passageiros transportados,
um crescimento de 8% em
relação ao ano de 2012. A
previsão para 2014 é de que
esse número chegue aos 3
bilhões.

Atualmente o setor de passageiros sobre trilhos transporta 9,3 milhões de passageiros
diariamente, um crescimento de 2,2% em relação ao número de passageiros que
utilizavam os sistemas diariamente em 2012.

Os sistemas continuam sobrecarregados
Uma vez que o Brasil
transporta 8% a mais de
passageiros em relação a 2012,
com um aumento inexpressivo
da rede, está demonstrado
claramente que o setor
transporta sobre trilhos uma
quantidade de usuários no
limite de sua capacidade, o que
explica os altos níveis de
lotação dos principais sistemas.
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Desde 2010 o Brasil estava sem investimentos em novos sistemas de transporte de
passageiros sobre trilhos. Em 2013, porém, foi inaugurado o Aeromóvel de Porto
Alegre (RS), que liga o aeroporto Salgado Filho à estação Aeroporto da Trensurb, com
cerca de 1 km de extensão. Assim, o Brasil passa a contar com 16 sistemas urbanos de
transporte de passageiros sobre trilhos, implantados em 11 Estados e no Distrito
Federal. Atualmente, esses sistemas cobrem menos do que 48% dos Estados
Brasileiros.
O sistema de transporte de passageiros sobre trilhos fecha o ano de 2013 com 972,5
km de extensão operacional, divididos em 38 linhas, 51 estações e uma frota de 3900
carros.

Consumo energético e emissões atmosféricas: mais duas grandes
contribuições dos trilhos para a qualidade de vida em nossas cidades
O consumo das operadoras de transporte público de passageiros sobre trilhos em 2013
foi de 1.700 GWh, representando cerca de 0,4% do consumo total energético do país.
Apesar do baixíssimo consumo de energia, os operadores metroferroviários brasileiros
se esforçam para modernizar os trens com motores de corrente contínua, para que
venham a consumir menos energia, contribuindo ainda mais para a sustentabilidade
de nosso país.
Só para se ter uma ideia, os trens novos,
que contam com motores de corrente
alternada, consomem, em média, 30%
menos de energia.
A participação da tração elétrica dos trens
no consumo energético total do Brasil é
insignificante face à sua importância para a
mobilidade dos brasileiros.
Além disso, considerando os padrões dos diversos sistemas de transporte
no mundo, os sistemas sobre trilhos chegam a emitir cerca de 60% menos
gases de efeito estufa (GEE) do que os automóveis e 40% menos do que
os ônibus.
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O transporte sobre trilhos ainda
poderia
contribuir
muito
mais
significativamente para a qualidade
ambiental e a sustentabilidade das
nossas cidades se tivéssemos uma
participação maior na matriz de
transporte urbano do que os 3,8%
atuais.

Benefícios sobre trilhos.
Os benefícios da implantação dos sistemas sobre trilhos são obtidos, dentre outros
aspectos, porque proporcionam alta capacidade de transporte. Uma única linha
implantada de metrô, por exemplo, é capaz de transportar cerca de 60 mil
passageiros por hora/sentido. Para efeito de comparação, o automóvel e o ônibus
têm capacidade de apenas 1,8 mil e 6,7 mil passageiros, respectivamente.

Aliado a essa alta capacidade de transporte, os sistemas sobre trilhos proporcionam o
aumento da mobilidade nos centros urbanos, incrementando a qualidade, a segurança
e a regularidade do transporte público para a população, reduzindo a poluição sonora
e as emissões atmosféricas.
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O sistema sobre trilhos retira cerca de 1,1 milhão de carros e
mais de 16.000 ônibus por dia dos centros urbanos.
O sistema metroferroviário de passageiros no Brasil é responsável pela retirada de
cerca de 1,1 milhão de carros e mais de 16.000 ônibus por dia dos centros urbanos
onde há transporte regular sobre trilhos.
Os benefícios promovidos pelo sistema sobre trilhos, se monetizados, teriam gerado
em 2013 um ganho da ordem de R$ 20 bilhões à sociedade. Isso apenas em relação à
redução do tempo de deslocamento da população, do consumo de combustíveis e a
consequente diminuição da emissão de gases poluentes, bem como à redução de
acidentes no trânsito.
Isso significa dizer que o sistema sobre trilhos devolve esse montante à sociedade ao
colaborar para uma menor perda de produtividade dos usuários com deslocamentos,
para a redução da quantidade de acidentes e mortes no trânsito, com todos os seus
custos associados e para minimizar o impacto ambiental.
Mas os benefícios do setor metroferroviário vão muito além dos tradicionalmente
conhecidos, tais como: rapidez, segurança, regularidade, baixa poluição sonora,
consumo de fontes limpas e emissão zero, nos sistemas eletrificados. Somam-se à
sustentabilidade, fatores muito importantes, mas pouco comentados que envolvem o
menor uso do espaço urbano e a possibilidade
de revitalizar áreas degradadas.
Só para se ter uma ideia do benefício desse
sistema para a ocupação do solo urbano, os
sistemas sobre trilhos necessitam de 20 vezes
menos espaço do que outros modos de
mobilidade. Quando consideramos um centro
urbano de médio e grande porte, a alternativa
do transporte sobre trilhos torna-se fundamental para garantir a qualidade de vida em
nossas cidades.
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Setor metroferrorivário expande em 11,3% a oferta de
empregos
Segundo dados divulgados pelo Ministério do Trabalho no início de 2014, a criação de
empregos com carteira assinada em 2013 teve o pior resultado em dez anos. O Brasil
somou, no ano de 2013, 1,11 milhão de vagas formais criadas. Na comparação com
2012, quando foram gerados 1,3 milhão de postos de trabalho, houve uma queda de
14,1%, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).
Apesar disso, o setor metroferroviário continua expandindo e ampliou a sua força de
trabalho em 11,5% em relação a 2012. O setor atualmente emprega 36 mil pessoas, o
que representa um aumento de 3.700 contratações em relação ao ano de 2012.
As previsões do setor para os próximos 5 anos são muito positivas, tendo em vista as
expansões e os novos sistemas que estão sendo implantados. Estima-se que, até o final
de 2018, o setor contrate 66% a mais de seu quadro atual, chegando a 60 mil
empregados.
Se considerarmos os reflexos dessa expansão
sobre os empregos gerados pela indústria e
construção civil, os benefícios do setor se
ampliam ainda mais. Uma opção para deixar
mensagem mais clara seria calcular o percentual
de empregos gerados indiretamente com a
ampliação da mão de obra nos setores da
indústria e da construção civil com serviços
prestados para o sistema.

Sistema de transporte: o grande legado dos jogos para o Brasil
e para os brasileiros
O legado de megaeventos como a Copa do Mundo da FIFA ou os Jogos Olímpicos é
tema de estudo de pesquisadores e especialistas . Essa preocupação é pertinente já
que esses eventos acabam levando à transformação das cidades, afetando
diretamente a dinâmica urbana.
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Quando se pensa em legado urbano a partir de megaeventos, um dos pontos que
sempre se destaca, em qualquer país, é a ampliação e a modernização dos sistemas de
transporte. Esse foi o principal legado para Barcelona, que abrigou a Olimpíada de
1992, e para a África do Sul, que sediou a Copa do Mundo da FIFA de 2010. Ambas
experimentaram mudanças sensíveis em sua infraestrutura, com investimentos
pesados nos sistemas de transporte, que não só atenderam aos deslocamentos
necessários para os jogos, mas se tornaram melhorias reais para a população ao final
dos eventos .
No Brasil não será diferente. Fruto dos grandes jogos, o maior legado que ficará para
as cidades é, essencialmente, a infraestrutura de mobilidade, que será usufruída por
toda a população durante décadas e, em especial, pela parcela de baixa renda que
passará a ser incluída no transporte público de massa por meio dos sistemas sobre
trilhos.
Com relação às obras de trilhos para atendimento à Copa do
Mundo de Futebol da FIFA de 2014, foi estabelecida como meta
a implantação de cinco projetos prioritários: Monotrilho de
Manaus/AM; VLT de Cuiabá/MT; VLT de Brasília/DF; Monotrilho
de São Paulo/SP (Linha 17); e VLT de Fortaleza/CE.
Esses cinco projetos tiveram recursos garantidos através de um
programa específico, denominado Programa de Aceleração do
Crescimento (PAC 2) para a Copa do Mundo de 2014. Ao apurar o balanço acerca da
implantação efetiva desses projetos, o resultado é desalentador e mostra que o Brasil
ainda precisa desenvolver sua capacidade de gestão de projetos para que possa tornar
concretas as obras de infraestrutura previstas.
Dos cinco projetos, nenhum deles ficará pronto a tempo de atender à elevação da
demanda por transporte durante os jogos da FIFA.
Entretanto, mesmo que fora do prazo, os projetos já previstos terão de ir à diante. Eles
devem ser concluídos para que atendam à sua grande função social que é garantir a
mobilidade do cidadão em nossas cidades.
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Brasil dá grande impulso para ampliar sua rede
metroferroviária nos próximos seis anos
Os 25 projetos, contratados ou em execução, permitirão ao Brasil dar um grande passo
para ampliar sua rede metroferroviária até 2020. São 331 km em execução, que
incluem metrôs, trens urbanos, VLT, monotrilho e trens regionais.
Apesar de ser um transporte sustentável, seguro, rápido, eficiente e regular, no
passado o sistema sobre trilhos não foi devidamente valorizado no planejamento
urbano de nossas grandes e médias cidades. Agora, o sistema está ganhando força
novamente e os novos projetos estão sendo apresentados.
Considerando os projetos de PPP já contratados e os projetos em execução, o Brasil
terá, até 2020, 25 projetos finalizados na área de transporte de passageiros sobre
trilhos. Considerando essa gama de investimentos, o Brasil terá 7 novos sistemas
urbanos.

Projetos em Execução – Cenário 2020
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Novos projetos somam mais de 1.800 km e poderão triplicar a
atual malha brasileira
Além dos projetos que estão contratados ou em execução no Brasil e que já são uma
realidade, o país tem uma carteira com mais de 20 projetos de sistemas sobre trilhos.
São mais de 1.800 km em linhas que, se efetivados, poderão triplicar a atual malha
brasileira.

Projetos ainda são insuficientes para atender às demandas da
sociedade

Apesar da grande quantidade de investimentos, eles ainda não correspondem a todas
as necessidades da população, nem seguem o crescimento da demanda de
passageiros. As cidades estão crescendo e se desenvolvendo rapidamente e
necessitam de pensar sua mobilidade em um cenário de, pelo menos, 10 anos. Inserir
o transporte metroferroviário nesse planejamento é uma das premissas para dignificar
o transporte da população.
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Além disso, é preciso garantir que os projetos saiam do papel e sejam implantados
para que possam efetivamente contribuir para a mobilidade e a sustentabilidade de
nossas cidades.
É preciso concretizar os investimentos previstos para a expansão dos sistemas, o
aumento da frota e a sua modernização. Atualmente no Brasil há 63 médias e grandes
regiões metropolitanas e só 12 possuem algum tipo de sistema de transporte de
passageiros sobre trilhos. Dada a atual taxa média de crescimento da população
brasileira, até 2016 mais 8 regiões se integrarão a esse rol, o que ensejará um melhor
planejamento no que tange à questão da mobilidade.
Por essa razão, a Associação Nacional dos Transportadores de Passageiros sobre
Trilhos (ANPTrilhos), trabalhando de forma integrada com entidades, operadores dos
sistemas e com a indústria metroferroviária, defende, como ponto central, a
ampliação dos investimentos no setor.

Operadores metroferroviários apresentam propostas para
superar desafios e oferecer um sistema com mais qualidade

O apelo que veio das ruas nos últimos dias é muito claro: precisamos ampliar a
qualidade ao transporte público urbano brasileiro. Quando clama por qualidade o
cidadão pede: disponibilidade do meio de transporte no território; adequação da
capacidade do sistema à demanda local; segurança; conforto; rapidez; integração; e
preço justo.
Os Governos Federal, Estaduais e Municipais oferecem uma grande contribuição ao
País por meio de Planos e Programas que têm como objetivo comum garantir recursos
para investimentos nas áreas de transporte e mobilidade. Entretanto, esses
Programas, liderados pelo PAC2, PAC da Mobilidade Urbana e investimentos Estaduais,
visam, em sua maioria, a aplicação de recursos em novos projetos ou ampliação de
projetos existentes.
Tendo em vista que o transporte urbano é um serviço público, de cunho social, é
necessário que as políticas públicas também alcancem a modernização e a melhoria da
operação dos sistemas existentes, visando garantir a qualidade do serviço que hoje já é
prestado ao cidadão. E é nesse sentido que os operadores metroferroviários
10
COLETIVA DE IMPRENSA – ANPTRILHOS 2013/2014
www.anptrilhos.org.br / Twitter: @ANPTrilhos / Facebook: Anp Trilhos

brasileiros, representados pela ANPTrilhos apresentam sua proposta para superar os
desafios do setor.
As propostas aqui defendidas têm como objetivo contribuir para o desenvolvimento de
um transporte urbano de maior qualidade, buscando uma ação integrada entre as três
esferas de governo para que, dessa forma, possa se tornar um pacto efetivamente
federativo. São elas:
• Restabelecimento do antigo desconto existente na tarifa de energia elétrica
aplicada à tração dos trens de passageiros;
• Redução à zero do ICMS cobrado sobre a comercialização de energia para a
tração dos trens;
• Redução à zero do ISS cobrado sobre o serviço público de transporte de
passageiros sobre trilhos;
• Isenção do IPTU cobrado sobre a servidão de passagem das linhas férreas de
passageiros, bem como dos terrenos onde estão instaladas as estações públicas
de passageiros;
• Alteração de regulamento da ANEEL mantendo a possibilidade de contratação de
comercialização de energia considerando o fornecimento global por várias fontes
de alimentação (demanda integralizada); e
• Manutenção da desoneração da folha de pagamentos para o setor
metroferroviário de passageiros por, pelo menos, 10 anos.
A intenção dos operadores metroferroviários brasileiros é de que os valores obtidos
com essas medidas sejam revertidos, em sua integralidade, para a realização de
investimentos na modernização e manutenção dos sistemas metroferroviários
existentes, visando garantir e ampliar a qualidade dos serviços atualmente prestados.
O detalhamento das propostas do setor, bem como sua justificativa e embasamento
legal, estão apresentados em anexo.
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PROJETOS METROFERROVIÁRIOS EM EXECUÇÃO
METRÔ
CE
BA
BA
PE
RJ
SP
SP
SP

Implantação da Linha Leste do Metrô de Fortaleza – 13 km
Implantação da Linha Lapa a Pirajá (Linha 1) do Metrô de Salvador – 12 km
Implantação da Linha Bonocô ao Aeroporto (linha 2) do Metrô de Salvador – 20 km
Ampliação das linhas Sul e Centro do Metrô de Recife - 57,5 km
Implantação da Linha 4 do Metrô do Rio de Janeiro - 14 km
Implantação da Linha 6 do Metrô de São Paulo – 15,9 km
Extensão da Linha 4 – Amarela – 3,9 km
Extensão da Linha 5-Lilás do Metrô de São Paulo - 11,5 km

TREM URBANO
SP
SP
SP

Trem Urbano – Extensão da Linha 8 Diamante – 6,3 km
Trem Urbano – Extensão da Linha 9 Esmeralda – Zona Sul – 4,5 km
Trem Urbano – Linha 13 Jade – São Paulo-Guarulhos – 12,2 km

VLT
CE
CE
GO
MT
RJ
SP

VLT de Fortaleza – 12,7 km
VLT Sobral - 11 km
VLT de Goiânia – 13,2 km
VLT de Cuiabá - 22,2 km
VLT área central e portuária do Rio de Janeiro - 28 km
VLT de Baixada Santista - 15 km

MONOTRILHO
SP
SP
SP

Monotrilho de São Paulo (Linha 15 - Prata) – 26,6 km
Monotrilho de São Paulo (Linha17 - Ouro) – 17,68 km
Monotrilho de São Paulo (Linha 18-Bronze) - 15,7 km

PROJETOS METROFERROVIÁRIOS COM POTENCIAL PARA
CONTRATAÇÃO/INÍCIO DA OBRA ATÉ 2020
METRÔ
DF
MG
MG
SP
SP
PR
RS

Expansão da linha Ceilândia e Linha Samambaia e Asa Norte – 7,5 km
Implantação da Linha 2 do Metrô de Belo Horizonte – 17,5 km
Implantação da Linha 3 do Metrô de Belo Horizonte – 12,5 km
Extensão da Linha 20 – Rosa do Metrô de São Paulo – 12km
Extensão da Linha 2-Verde do Metrô de São Paulo – 14,4 km
Implantação da Linha 1 do Metrô de Curitiba – 14,2 km
Implantação da Linha 1 do Metrô de Porto Alegre - 14,9 km
12
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RJ

Implantação da Linha 3 - São Gonçalo/Niterói – 37,2 km

TREM URBANO
MG Trem urbano – Novo Eldorado/Belvederi - 37 km
AEROMÓVEL
RS
Aeromóvel Canoas Etapa 1 e 2 – 5,9km
VLT
AL
AL
BA
RN
DF
PE

VLT Maceió Expansão – 3,5 km
VLT Maceió – Aeroporto - 20km
VLT Metropolitano – 41,8 km
VLT de Natal – 14,56 km
VLT de Brasília - 6,4 km
VLT Recife - 30 km

MONOTRILHO
AM

Monotrilho de Manaus - 20,2 km

TRENS REGIONAIS
DF
MG
SP

Trem Brasília-Goiânia - 200 km
Trens Regionais Mineiros - 330 km
Projeto Trens Intercidades - 432 km
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COLETIVA DE IMPRENSA
Balanço do Setor Metroferroviário Brasileiro – ANPTrilhos –
2013/2014
Contribuições dos operadores brasileiros de transporte de passageiros
sobre trilhos para o estímulo ao investimento e à melhoria do transporte
urbano de passageiros no Brasil
O apelo que veio das ruas nos últimos dias é muito claro: precisamos dar qualidade ao
transporte público urbano brasileiro. Quando clama por qualidade o cidadão pede:
disponibilidade do meio de transporte no território; adequação da capacidade do
sistema à demanda local; segurança; conforto; integração; e preço justo.
Os Governos Federal, Estaduais e Municipais oferecem uma grande contribuição ao
País através de Planos e Programas que têm como objetivo garantir recursos para
investimentos nas áreas de transporte e mobilidade. Entretanto, esses Programas,
liderados pelo PAC2, PAC da Mobilidade Urbana e investimentos Estaduais, visam,
em sua maioria, a aplicação de recursos em novos projetos ou ampliação de projetos
existentes.
Tendo em vista que o transporte urbano é um serviço público, de cunho social, é
necessário que as políticas públicas também alcancem a modernização e a melhoria
da operação dos sistemas existentes, visando garantir a qualidade do serviço que hoje
já é prestado ao cidadão. E é nesse sentido que os operadores metroferroviários
brasileiros representados pela ANPTrilhos apresentam sua proposta para compor o
Pacto Federativo pela Mobilidade Urbana.
Entretanto, o maior desafio proposto pela ANPTrilhos será o de tornar obrigatória a
aplicação dos recursos obtidos através dos benefícios concedidos em modernização e
manutenção dos próprios sistemas existentes, o que beneficiará toda a popilação.
As propostas estão apresentadas a seguir e, ao final, desenha-se o modelo de
aplicação obrigatória dos recursos.
Propostas dos operadores metroferroviários brasileiros:
1 – REDUÇÃO DA TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA METROFERROVIÁRIA E
DESONERAÇÃO DE IMPOSTOS ASSOCIADOS
Dentro do pilar dos principais custos para a operação metroferroviária - recursos
humanos, energia elétrica e manutenção – é no custo da energia elétrica para os
operadores metroferroviários que as políticas públicas terão maior efetividade. Isso
porque, ao ampliar as operações, os custos com manutenção e recursos humanos não
podem ser limitados.
Nesse sentido, os operadores metroferroviários brasileiros representados pela
Associação Nacional dos Transportadores de Passageiros sobre Trilhos (ANPTrilhos)
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apresentam uma proposta para o estímulo ao investimento e à melhoria do transporte
de passageiros sobre trilhos: o reestabelecimento do desconto na tarifa de energia
elétrica cobrada dos operadores metroferroviários e desonerações associadas.
A proposta defendida pela ANPTrilhos considera o resgate de um desconto
anteriormente aplicado ao valor da tarifa de energia elétrica cobrada dos operadores
de transporte público eletrificado. Tendo em vista o apelo de essencialidade do
serviço, desde 1968 o transporte metroferroviário de passageiros tinha um desconto
na tarifa de energia elétrica. Esse desconto está previsto no Decreto nº 62.724/1968,
vigente até a presente data. Ao longo dos anos, entretanto, o percentual de desconto
foi sendo alterado através de Portarias do extinto Departamento Nacional de Águas e
Energia Elétrica (DNAEE), saindo dos 75% originais para chegar a zero.
Nesse sentido, a proposta defendida pela ANPTrilhos considera que o Governo
Federal volte a adotar o desconto de 75% na tarifa de energia elétrica aplicada ao
transporte sobre trilhos, fazendo com que o percentual beneficiado seja revertido, na
sua totalidade, em investimentos para a modernização dos sistemas.
Para tornar os Estados e Municípios parte integrante desse Pacto Federativo pela
Mobilidade Urbana, a Associação Nacional dos Transportadores de Passageiros sobre
Trilhos (ANPTrilhos) propõe ainda:
 Por parte dos Estados: redução à zero do ICMS cobrado sobre a venda de
energia elétrica; e
 Por parte dos Municípios: redução à zero do ISS cobrado dos municípios
sobre os serviços de transporte.
A intenção dos operadores metroferroviários brasileiros é de que os valores obtidos
com as medidas acima sejam revertidos, em sua integralidade, para a realização
de investimentos na
modernização e manutenção dos sistemas
metroferroviários existentes, visando garantir e ampliar a qualidade dos serviços
atualmente prestados. A proposta é que os próprios operadores metroferroviários
façam a gestão dos valores gerados em benefício, prestando contas periodicamente
ao Ministério das Cidades e aos órgãos governamentais pertinentes, dos valores
beneficiados e sua respectiva aplicação em medidas de modernização e manutenção
dos sistemas existentes.
Ao longo do tempo, a redução do desconto sobre a tarifa de energia elétrica cobrada
dos operadores brasileiros levou ao crescimento dos custos da operação
metroferroviária, reduzindo a capacidade das empresas operadoras em investir no
sistema. Essa é justamente a preocupação dos operadores representados pela
ANPTrilhos, que compartilham da preocupação da sociedade em geral: manter os
investimentos em modernização para que o sistema sobre trilhos no Brasil se atualize,
tornando-se mais eficiente e atendendo de forma adequada à população.
O consumo energético de todos os sistemas metroferroviários eletrificados foi, em
2012, de 1.776 GWh, o que representou apenas 0,4% do consumo nacional de
energia no mesmo ano. Atualmente o Brasil tem 15 sistemas urbanos implantados,
num total de 1030 km de extensão, com uma frota superior a 700 composições.
Os benefícios que serão gerados para a sociedade com a medida são extremamente
positivos, tendo em vista o insignificante impacto no setor de energia elétrica. Além do
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ganho para os próprios sistemas, que seriam modernizados, todo o país se
beneficiaria, com a própria economia de energia gerada pela modernização do setor.
Só para exemplificar os ganhos, a estimativa é de que os sistemas modernizados
consumam, no mínimo, 20% a menos de energia elétrica do que os sistemas antigos,
reduzindo o consumo energético atual. Ganha a população, ganha o País.
O transporte metroferroviário de passageiros se caracteriza por ser um serviço público,
de caráter essencial, que contribui efetivamente com a mobilidade urbana devido a
sua alta capacidade de transporte. Atualmente no Brasil, mais de 9,1 milhões de
pessoas são transportadas diariamente em nossos sistemas, crescendo a uma taxa
média de 10% ao ano, o que exige uma operação cada vez mais segura, rápida e
eficiente.
É importante lembrar que mais de 70% dos sistemas metroferroviários brasileiros são
operados pelo próprio setor público, o que enseja que a medida proposta pela
ANPTrilhos seja ainda mais efetiva sobre a capacidade de investimentos das
empresas operadoras.
2 – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE IPTU SOBRE A SERVIDÃO DE PASSAGEM
DAS VIAS FÉRREAS URBANAS E ESTAÇÕES DE PASSAGEIROS
Sendo o transporte metroferroviário de passageiros um serviço público, de cunho
social, não pode este ser onerado com a cobrança de IPTU sobre os terrenos onde
estão localizadas: as linhas férreas, as estações públicas de passageiros e os pátios
de manobra e manutenção.
Esse imposto onera sobremaneira os serviços prestados pelos operadores
metroferroviários e coloca o serviço de transporte em desigualdade de condições com
os operadores de outros serviços de transporte urbano. Podemos citar, como exemplo,
o sistema de transporte público rodoviário, que não é onerado com a cobrança de
IPTU sobre o terreno onde está localizada a rodovia utilizada para a passagem dos
veículos.
Nesse sentido, a Associação Nacional dos Transportadores de Passageiros sobre
Trilhos propõe, por parte das prefeituras municipais, a isenção do valor do IPTU
atualmente cobrado sobre os terrenos onde estão instaladas as linhas férreas,
as estações de passageiros e os pátios de manobra e manutenção dos sistemas
públicos de transporte metroferroviário.
A intenção é que os valores obtidos com esse benefício também integrem o rol
daqueles que terão aplicação obrigatória em modernização e manutenção para
ampliação da qualidade dos serviços atualmente prestados.
3 – DESONERAÇÃO DA FOLHA
O setor metroferroviário foi contemplado na política de desoneração tributária da folha
de pagamentos, através da Medida Provisória nº 612/2013 e posteriormente através
da sua inclusão na MP 610/2013, esta última já aprovada pelo Congresso Nacional.
Hoje, a folha de pagamentos é o item de custo mais oneroso aos transportadores
de passageiros, representando, em média, cerca de 48% do custo total da
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operação. O peso desse item também é reflexo da formalidade do setor, que trabalha
com a totalidade dos empregados dentro do regime de CLT. Como cerca de 90% da
operação metroferroviária é feita pelo próprio setor público, grande parte dos
empregados são contratados por concurso público, sendo efetivados para trabalhar no
regime de CLT.
Entretanto, apesar de todos operarem o mesmo tipo de transporte de passageiros, as
características dos sistemas, a densidade das diversas malhas e a distribuição dos
passageiros ao longo dos sistemas os tornam muito diferentes quando se considera a
sua estrutura econômico-financeira.
Essa diferenciação se evidencia na análise da medida que desonera a folha de
pagamentos. Considerando que essa desoneração terá uma contrapartida de 2%
sobre a Receita Bruta do operador, seu impacto será muito diferente em cada uma das
estruturas de custo das empresas. Nesse sentido, o balanço entre o benefício que
será concedido e a nova contribuição proposta mostra que alguns dos sistemas
metroferroviários não serão beneficiados pela medida, devido, exatamente, às
diferenças em sua estrutura de custos.
Não obstante ao problema apontado, cabe verificar que a inclusão do setor
metroferroviário na política de desoneração da folha de pagamentos, apesar de
apresentada pela Presidência da República e aprovada pelo Congresso Nacional, só
passou a ter efeitos práticos a partir de janeiro de 2014, com validade de um ano.
Nesse sentido, tendo em vista que essa política é uma das mais importantes medidas
já propostas em benefício do setor metroferroviário e que seus reflexos são de
curtíssimo prazo para um segmento onde os investimentos e os custos operacionais
são de grande vulto e que, adicionalmente, o Brasil tem um grande desafio para
vencer na área de mobilidade até o ano de 2016, quando serão realizados os jogos
olímpicos, a ANPTrilhos propõe, desde já, a prorrogação da política de
desoneração da folha de pagamentos para o setor metroferroviário por um
período de mais 10 anos.
Sabemos que o setor de transporte de passageiros é altamente inflacionário,
especialmente porque pesa diretamente no bolso do cidadão brasileiro de média e
baixa renda. Dessa forma, com a prorrogação da política de desoneração da folha de
pagamentos, as empresas que operam o transporte de passageiros sobre trilhos
ficarão mais sadias do ponto de vista econômico-financeiro. Poderão, assim, ampliar
sua capacidade de investimento, refletindo-se numa maior capacitação da mão de
obra, na ampliação do sistema e de sua capacidade de transporte e na geração de
emprego e renda. Além disso, há a contribuição para a redução da pressão
inflacionária sobre o preço das tarifas de transporte de todos os operadores.
Com a proposta defendida pela ANPTrilhos, os benefícios dessa medida poderão ser
sentidos por toda a sociedade, mesmo que não usuária desse sistema de transporte.
Isso é possível porque o retorno social que os sistemas de transporte de passageiros
sobre trilhos proporcionam à população e ao processo produtivo estão diretamente
relacionados à sua capacidade de transporte, rapidez, regularidade e segurança. Ao
mesmo tempo em que proporcionam o aumento da mobilidade nos centros urbanos,
os sistemas sobre trilhos promovem a redução das emissões atmosféricas e da
poluição sonora, trabalhando, ainda, a partir de fontes energéticas renováveis.
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4 – INTEGRALIZAÇÃO DAS CARGAS ELÉTRICAS
Devido à necessidade de alta confiabilidade operacional e a manutenção do nível de
tensão de alimentação dos motores e equipamentos dentro de valores tecnicamente
aceitáveis, o sistema metroferroviário, embora represente uma única carga dinâmica,
possui múltiplas fontes de alimentação elétrica em paralelo, geograficamente
distribuídas e preferencialmente alimentadas por sistemas elétricos distintos, ao longo
de toda a sua extensão. Esse processo visa garantir que, em caso de falha de
suprimento em uma das fontes elétricas, a carga da rede possa ser mantida por meio
do suprimento de uma das outras fontes alimentadoras, evitando a paralisação da
operação dos trens.
Dessa forma, o eventual desligamento de uma subestação de tração, transfere a sua
demanda individual para as demais, principalmente as adjacentes, uma vez que a
carga do sistema, originada pelo movimento dos trens, permanece a mesma.
O problema dessa operação é que a Resolução nº 414/2010, editada pela Agência
Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), alterou as regras de contratação de
fornecimento de energia, obrigando a contratação individual com cada fonte de
alimentação, ao invés de uma única contratação considerando o fornecimento global.
Ocorre que essa alteração na modalidade de contratação de fornecimento de energia
não permite o remanejamento interno das cargas elétricas das subestações de modo a
otimizar a demanda de energia e conferir segurança no abastecimento energético das
operadoras metroferroviárias. Por outro lado, as implicações financeiras decorrentes
desta nova modalidade de contratação acarretam inequívocos e injustificados
prejuízos em desfavor das operadoras metroferroviárias e dos cidadãos brasileiros,
que são onerados sobremaneira quando há necessidade de transferência de cargas
entre as subestações.
Tendo em vista que o transporte metroferroviário de passageiros é um transporte
público, de cunho social, não pode o órgão regulador o tratar de forma igualitária aos
demais grupos de consumidores. É preciso considerar, ainda, que a modalidade de
contratação de fornecimento de energia, através de um único contrato, tem sido
vitoriosa na sua adequação ao setor metroferroviário, e praticada há décadas, desde
a implantação dos primeiros sistemas de trens de passageiros no Brasil.
Como a energia elétrica é o segundo maior custo das operadoras metroferroviárias, a
alteração da modalidade de contratação proposta por meio da Resolução ANEEL nº
414/2010 tem onerado sobremaneira a estrutura de custo dos operadores públicos
desse tipo de transporte, em relação à modalidade anteriormente praticada. Como
em última instância, os custos dessa medida, não pensada para o setor
metroferroviário, acaba sendo suportada pelos usuários do sistema, a ANPTrilhos
propõe a alteração da Resolução ANEEL nº 414/2010, para prever, ao setor
metroferroviário, a possibilidade de contratação considerando o fornecimento
global de energia por várias fontes de alimentação.

18
COLETIVA DE IMPRENSA – ANPTRILHOS 2013/2014
www.anptrilhos.org.br / Twitter: @ANPTrilhos / Facebook: Anp Trilhos

COLETIVA DE IMPRENSA
Balanço do Setor Metroferroviário Brasileiro – 2013/2014
NOSSO SETOR:
 O setor metroferroviário de passageiros é caracterizado por um serviço público de
caráter social e essencial
 Transportamos 9,3 milhões (no primeiro texto está em destaque 9 milhões) de
passageiros todos os dias
 São 17 sistemas urbanos de transporte de passageiros sobre trilhos, distribuídos em
12 Estados e mais o Distrito Federal
 Os sistemas são operados por 15 empresas, das quais apenas três estão em regime
de concessão.
NOSSA PROPOSTA:
 Resgate do desconto de 75% anteriormente aplicado ao valor da tarifa de energia
elétrica cobrada dos operadores de passageiros urbanos eletrificados;
 Redução à zero do ICMS sobre a comercialização de energia e redução à zero do
ISS sobre serviço de transporte;
 Isenção do pagamento de IPTU sobre a localização das linhas férreas e estações de
passageiros;
 Prorrogação da política de desoneração da folha de pagamentos;
 Alteração de regulamento da ANEEL mantendo a possibilidade de contratação de
comercialização de energia considerando o fornecimento global por várias fontes de
alimentação; e
 Aplicação obrigatória da integralidade dos valores obtidos com as medidas propostas
em benefício da modernização e manutenção dos sistemas existentes, visando garantir e
ampliar a qualidade dos serviços atualmente prestados.
BENEFÍCIOS DA DESONERAÇÃO
OPERAÇÃO METROFERROVIÁRIA:

DA

ENERGIA

ELÉTRICA



Redução de um dos principais itens de custeio das empresas;



Ampliação da capacidade de investimento;



Modernização dos sistemas;



Geração de emprego e renda;



Capacitação/especialização de mão de obra;

APLICADA

À

 Ampliação dos investimentos na área de modernização operacional, visando à
redução do consumo energético do setor e aumento da qualidade do transporte,
contribuindo com a qualidade ambiental das nossas cidades e com a qualidade de vida
do cidadão.
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