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Quem Somos 

ANPTrilhos é uma Associação Civil, sem fins lucrativos, de âmbito 

nacional, com sede em Brasília/DF 

 

Missão 

 

Promover o desenvolvimento e o aprimoramento do transporte de 

passageiros sobre trilhos no Brasil 

 

Visão 

 

Ser reconhecida e respeitada como referência na defesa do setor de 

transporte de passageiros sobre trilhos, no Brasil e no exterior 

 

Valores 

Ética; Responsabilidade; Transparência; Comprometimento; e 

Sustentabilidade 
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Representatividade da ANPTrilhos 
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Cenário Metroferroviário no 

Brasil e Perspectivas 

BALANÇO 2013/2014 
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ANPTrilhos realizou o 1º Wokshop 

do Setor Estatístico Metroferroviário, 

buscando reunir os operadores 

brasileiros para trabalhar no 

aprimoramento da base de dados do 

setor e na harmonização da 

metodologia de coleta dos dados e 

indicadores avaliados em cada 

sistema. 

 

Essa ação conjunta de todos os 

operadores brasileiros resultou 

no aprimoramento dos dados e na 

confiabilidade das informações 

divulgadas. 

Ação conjunta do setor metroferroviário 
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Passageiros Transportados 

Nós já somos 

9,3 milhões  

de passageiros  

transportados diariamente 

no país. 

2013 2012 2011 

2,7  

bilhões de 

passageiros 

2,5  

bilhões de 

passageiros 

2,3  

bilhões de 

passageiros 
1,9  

bilhão 

2010 
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39% 

25% 

3,8% 

Trem 

Indivíduo 

motorizado 

Ônibus 

Participação dos sistemas de transporte urbano nas cidades brasileiras 

Matriz Urbana Brasileira 
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O Brasil tem 15 operadores 

metroferroviários (3 privados), 

que administram 16 sistemas 

de transporte urbano de 

passageiros sobre trilhos. 

 

Esses sistemas estão 

distribuídos em 12 Estados e 

o Distrito Federal. 

Sistemas ferroviários 

urbanos estão 

presentes em menos 

de 48% dos Estados 

brasileiros. 

MO 

CTB 
Salvador 

Operadores e Sistemas 
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Extensão 
operacional 

972,5 km 

Número de 
linhas 

38 

Número de 
carros em 
operação 

3900 

Numero de 
estações 

501 

Rede Metroferroviária Brasileira 2013 

Cenário Metroferroviário 2013 
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O consumo das operadoras de 

transporte público de passageiros 

sobre trilhos somou 

1.700 GWh em 2013.  

 

Esse total representou menos de 

0,4% do consumo total energético do 

país. 

 

A participação da tração elétrica 

dos trens no consumo energético 

total do Brasil é insignificante face 

à sua importância para a 

mobilidade dos brasileiros. 

Energia Elétrica 
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Apesar do baixíssimo consumo de 

energia, os operadores metroferroviários 

brasileiros se esforçam para modernizar 

os trens com tração em corrente 

contínua, contribuindo ainda mais para a 

sustentabilidade de nosso país. 

- 30% de consumo 

Energia e Sustentabilidade 

TREM  - CC 

Os trens antigos 

utilizam motores de 

corrente contínua que 

consomem muito mais 

energia para tracionar 

os carros e movê-los 

no sistema. 

TREM MODERNO 

Os trens modernos 

utilizam motores de 

corrente alternada, que 

consomem entre 25% e 

30% a menos do que 

os trens antigos. 
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O transporte sobre trilhos ainda tem 

muito a contribuir para a qualidade 

ambiental e a sustentabilidade das 

nossas cidades. 

É necessário aumentar  sua 

participação no transporte urbano, 

saindo dos 3,8% atuais.  

Sustentabilidade e Emissões 
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Sistemas sobre trilhos 

necessitam 20 vezes menos 

espaço do que outras 

alternativas de mobilidade. 

Os benefícios do setor metroferroviário vão muito além dos tradicionais. 

Somam-se à sustentabilidade, fatores muito importantes: uso do espaço 

urbano e revitalização de áreas degradadas.  

Organização do Espaço Urbano 
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PREVISÃO 5 ANOS 

60.000 
Empregados diretos 

Apesar do Brasil ter vivido, em 2013, o seu pior 

resultado na criação de empregos formais dos últimos 

10 anos, o setor metroferroviário continua expandindo 

as contratações. 

11,5% 

36000

32300

28000

0 15000 30000

2013

2012

2011

Número de empregados contratados no setor  

Geração de Emprego 
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A existência do sistema metroferroviário 

de passageiros no Brasil é responsável 

pela retirada de 

  

1,1 milhão de carros e mais de  

16.000 ônibus por dia  
 

dos centros urbanos onde há sistemas 

implantados.  

Imagine o que aconteceria com os nossos centros urbanos,  

que hoje já estão em uma situação complicada,  

se os sistemas metroferroviários não existissem. 

Contribuição Social 
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O sistema sobre trilhos gera um ganho da ordem de  

R$ 20 bilhões  
a toda a comunidade. 

 

Esse ganho é medido em relação à redução de: 

tempo de deslocamento 

consumo de combustíveis 

emissão de gases poluentes 

número de acidentes de trânsito 

Contribuição Social 
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Investimentos 



18 

Investimentos - Projetos Copa 2014 

Brasília/DF – VLT  

Aeroporto/Asa Sul 

Cuiabá/MT – VLT  

Cuiabá/Vargem Grande 

Fortaleza/CE – VLT  

Parangaba/Mucuripe 

São Paulo/SP – Monotrilho 

Linha 17 - Ouro 

Fruto dos grandes jogos, o maior 

legado que fica para as cidades é, 

essencialmente, a infraestrutura de 

mobilidade, usufruída por toda a 

população nas próximas décadas e, em 

especial, pela população menos 

favorecida. 

  

Dessa forma, mesmo que fora do prazo, 

os projetos já previstos não devem ser 

abandonados. Eles devem ser 

concluídos para que atendam à sua 

grande função social: garantir a 

mobilidade do cidadão em nossas 

cidades. 

Manaus/AM 

Monotrilho 

Legado Brasileiro 

http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/-CZh-ubIWscc/UEXpBisgrsI/AAAAAAAAGmU/0NoJSXF0-_g/s1600/sem.png&imgrefurl=http://portalkelvinbraga.blogspot.com/2012/09/logo-da-copa-do-mundo-fifa-brasil-2014.html&usg=__L7rXpcvMKWbLuTHa4kG34twtt4Q=&h=1472&w=1228&sz=205&hl=pt-BR&start=10&zoom=1&tbnid=rHc7Q6FCnE-rOM:&tbnh=150&tbnw=125&ei=OhKyUZfGGqO30gGM_oGIBg&prev=/search?q=copa+do+mundo+fifa&sa=X&hl=pt-BR&rlz=1T4GGNI_pt-BRBR522BR524&biw=1920&bih=901&tbm=isch&itbs=1&sa=X&ved=0CD8QrQMwCQ
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Investimentos - Projetos Olímpiadas 2016 

Rio de Janeiro 

Ampliação e modernização 

da Linha 1 do Metrô 

Modernização da  

Linha 2 do Metrô 

Expansão da Linha 4 

Renovação de 4  

linhas da SuperVia 

Porto Maravilha  

6 linhas de VLT 

O Rio de Janeiro se prepara para receber os 

Jogos Olímpicos de 2016, com todos 

os projetos metroferroviários já em 

execução e com cronograma bem adiantado. 
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Transporte Metroferroviário – Investimentos 

O Brasil está dando um grande impulso para ampliar sua 

rede metroferroviária nos próximos seis anos 

São 25 projetos bastante adiantados, todos contratados ou já em 

execução. Num total de 331 km, que incluem Metrôs, Trens Metropolitanos,  

VLTs, Monotrilhos e Trens Regionais.  
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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.  

Projetos em Execução – Cenário 2020 

VLT Goiânia VLT Rio – 6 linhas 

Metrô Linha 4 

Metrô de Salvador – Linhas 1 e 2  

Metrô Linha 4 – expansão 

Metrô Linha 5 – expansão 

Metrô Linha 6 – PPP  

Trem Urbano Linha 8 – expansão 

Trem Urbano Linha 9 – expansão 

Trem Urbano Linha 13 

Monotrilho Linha 15 

Monotrilho Linha 17 

Monotrilho Linha 18 - PPP 

VLT Santos/São Vicente 

VLT de 

 Cuiabá 

Metrô de Fortaleza Linha Leste 

VLT de Fortaleza 

VLT de Sobral 

Metrô de Recife - expansão 
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Além dos projetos que já são uma realidade, o Brasil tem 

uma carteira com mais de  

20 projetos 

de sistemas sobre trilhos 

  

São cerca de 1.800 km em linhas, que poderão triplicar a 

atual malha brasileira 

Transporte Metroferroviário – Investimentos 
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Investimentos – Cenário 2020 

Projetos com potencial para contratação até 2020 

Metrô de Porto Alegre 

Aeromóvel Canoas 

VLT de Recife 

VLT de Salvador 

Trens Regionais Mineiros 

Metrô Linha 2 

Metrô Linha 3 

Trem Urbano Eldorado/Belvedere 

Trem Brasília-Goiânia 

VLT de Brasília 

Metrô – Expansão 

Metrô de  

Curitiba 

Trens Intercidades 

Metrô Linha 2 – Expansão 

Metrô Linha 20 – PPP 

Metrô Linha 3 

Monotrilho de 

Manaus 

VLT de Maceió – expansão  

                         e nova linha 

TAV Rio-São Paulo 

VLT de Natal 
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29%

26%3%

42%

Rio de Janeiro 

Demais Estados 

São Paulo 

Minas Gerais 

Distribuição da atual malha metroferroviária e projeção futura 

Distribuição dos Investimentos  
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Malha Atual: considera a malha existente mais  

                      a malha já contratada. 

 

Malha futura: considera a malha atual mais a  

                       malha com possibilidade de contratação em 5 nos. 

Malha Atual 
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Há ainda a necessidade de mais investimentos para a 

implantação e ampliação dos sistemas, aumento da 

frota e modernização.  

Apesar da grande quantidade de investimentos, eles 

ainda são insuficientes, pois não correspondem a 

todas as necessidades da população e não seguem o 

crescimento da demanda. 

As cidades estão crescendo e se desenvolvendo 

rapidamente e necessitam pensar sua mobilidade num 

cenário de, pelo menos, 10 anos. Inserir o transporte 

metroferroviário nesse planejamento é uma das 

premissas para dignificar o transporte da população. 

Investimentos 
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Transporte Metroferroviário  
Desafios ao Desenvolvimento 
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Integralização das  

cargas elétricas 
Isenção do IPTU 

Desoneração da folha 

de pagamentos 

 Alteração da 
Resolução ANEEL 
para prever a 
possibilidade de 
contratação 
considerando o 
fornecimento 
global de energia 
por várias fontes 
de alimentação. 

 Isenção do valor 
cobrado sobre os 
terrenos das 
linhas férreas, 
estações de 
passageiros e 
pátios de manobra 
e manutenção. 

 Prorrogação da 
política de 
desoneração da 
folha de 
pagamentos para 
o setor 
metroferroviário 
por um período 
de, pelo menos,  
10 anos. 

Redução da tarifa de 

energia elétrica 

 Restabelecimento 
do desconto 
anteriormente 
existente. 

 Isenção do ICMS 
sobre a venda de 
energia. 

REDUÇÃO DO CUSTO OPERACIONAL 

AMPLIAÇÃO DOS INVESTIMENTOS 

Desafios ao Desenvolvimento 
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A ANPTrilhos crê que somente com a 

ampliação da infraestrutura de mobilidade 

urbana, com a elevação da qualidade do 

serviço nas próximas décadas, os cidadãos 

brasileiros terão garantida a melhoria da sua 

qualidade de vida.  

Por essa razão, a ANPTrilhos trabalha 

de maneira integrada com entidades, 

operadores dos sistemas e a indústria 

metroferroviária e defende, como 

tema central, a ampliação de 

investimentos no setor.   

Mensagem Final 
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20 e 21 de agosto de 2014 

Hotel Royal Tulip – Brasilia/DF 
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ANPTrilhos - Associação Nacional dos Transportadores de 

Passageiros Sobre Trilhos 
Brasília: SAS Quadra 01, Bloco J, Edifício CNT, Sala 510 

Fone/Fax: +55 61 3322-3158     

 

contato@anptrilhos.org.br 

 

www.anptrilhos.org.br 

 

Twitter: @ANPTrilhos    

          Facebook: Anp Trilhos 

Obrigado 

 

mailto:contato@anptrilhos.org.br
http://www.anptrilhos.org.br/

