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A ANPTRILHOS
Fundada em 2010, a Associação Nacional
dos Transportadores de Passageiros sobre
Trilhos (ANPTrilhos) é uma associação civil,
sem fins lucrativos, que tem como objetivo
trabalhar pelo desenvolvimento e aprimoramento do transporte de passageiros sobre trilhos no Brasil.
A Associação é formada por 100% dos
operadores metroferroviários urbanos de
passageiros, pelas entidades ligadas ao setor e pela indústria metroferroviária, que
trabalham buscando contribuir com o desenvolvimento da mobilidade sobre trilhos
numa visão integrada e adequada à realidade das diferentes cidades brasileiras.
O corpo de associados da ANPTrilhos
é composto pelas empresas SuperVia, MetrôRio, VLT Carioca, Metrô de São Paulo,
CPTM, ViaQuatro, Move 6, Metrô-DF, CCR
Metrô Bahia, CTB, Trensurb, CBTU, Metrô
de Fortaleza; a Associação Nacional da Indústria Ferroviária (ABIFER); e as empresas
Alstom, CAF Brasil, T’Trans, Hyundai Rotem, IAT-Pandrol e Thales.
A ANPTrilhos conta, ainda, com o apoio
da Confederação Nacional do Transporte (CNT), que coordena e defende nacionalmente o setor, tanto na esfera pública
quanto em âmbito privado.
Na área internacional, a ANPTrilhos trabalha em cooperação com algumas entidades buscando promover o transporte sobre
trilhos brasileiro e o seu aprimoramento.
Atualmente, a entidade tem convênios de
cooperação firmados com a Associação Internacional de Transportes Públicos (UITP
- L’Union Internationale des Transports Publics) e com a Associação Latino-Americana de Metrôs e Subterrâneos (Alamys).
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Editorial
A Associação Nacional dos Transportadores de Passageiros sobre Trilhos
– ANPTrilhos apresenta o Balanço
do Setor Metroferroviário Brasileiro
2015/2016, que traz os principais resultados da operação e do desenvolvimento dos trens urbanos de passageiros em
todo o Brasil.
O transporte metroferroviário é um
serviço público, de cunho social e ambiental e, ao mesmo tempo em que
deslocam grande número de pessoas
e estruturam o transporte urbano, os
sistemas sobre trilhos promovem a redução das emissões atmosféricas e da
poluição sonora, trabalhando a partir de
fontes energéticas renováveis.
Os números apontados neste Balanço mostram, a despeito dos investimentos anunciados nos últimos anos
pelos Governos Federal e Estaduais/
Municipais, um avanço ainda lento em
relação à ampliação das redes de transporte sobre trilhos. As cidades e regiões
metropolitanas estão crescendo e se
desenvolvendo rapidamente, mas o Brasil ainda claudica em relação ao planejamento e ao estímulo a investimentos
voltados à manutenção e à modernização dos atuais sistemas em operação.
Apesar da crise política e econômica
instaurada no último ano, alguns projetos foram entregues em 2015, o que
traz alento para o setor, e o ano de 2016
pode vir a se concretizar como o melhor
dos últimos 20 anos para a expansão das

redes sobre trilhos do País. Contribuirão
para esse bom resultado a entrega dos
projetos de mobilidade sobre trilhos
pactuados para atendimento aos Jogos
Olímpicos de 2016, que serão realizados
na cidade do Rio de Janeiro, tendo algumas outras capitais como sedes dos
jogos de futebol.
É possível perceber, ainda, o aumento da participação privada nos projetos
de transporte urbano sobre trilhos, que
já começam a produzir resultados positivos, mostrando uma tendência das
Parcerias Público-Privadas (PPP) para a
implantação de novos sistemas e ampliação das redes de transporte.
Os números apresentados neste Balanço, os pleitos e desafios do setor e
os projetos e investimentos previstos
para os próximos anos, mostram a necessidade cada vez mais premente de
ampliação do transporte sobre trilhos
na matriz de mobilidade urbana nas cidades brasileiras.
Com a proximidade do período eleitoral é essencial que os candidatos às
prefeituras municipais incluam em suas
agendas, como prioridade, ações efetivas de mobilidade urbana. É preciso
que eles assumam uma política pública
inovadora para o setor, para que deixem,
posterior a seus mandatos, um legado
de projetos e obras de transporte sobre
trilhos no Brasil.
A ANPTrilhos estará sempre presente
na defesa desta causa, pois estamos cada
vez mais seguros da importância da nossa
luta em prol da população brasileira e do
transporte sobre trilhos no País!
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BALANÇO DO SETOR
METROFERROVIÁRIO
DE PASSAGEIROS
2015/2016
A Associação Nacional dos Transportadores de Passageiros
sobre Trilhos (ANPTrilhos – www.anptrilhos.org.br), entidade que representa 100% do setor de transporte de passageiros
sobre trilhos no Brasil, apresenta o Balanço do Setor Metroferroviário de Passageiros 2015/2016. O balanço divulgado
considera os dados operacionais dos sistemas urbanos de
2015, incluindo o transporte por meio de metrôs, trens metropolitanos, veículos leves sobre trilhos (VLT) e monotrilhos.

MESMO COM O PAÍS
EM CRISE, O VOLUME
DE PASSAGEIROS
TRANSPORTADOS
SE MANTEVE EM 2,9
BILHÕES EM 2015
A economia brasileira passou por um momento de recessão em
2015. Um período marcado por crises política e econômica, alta
do dólar, aumento da taxa de juros e da inflação, capítulos que
afetaram todos os setores da economia brasileira.
Em razão desse cenário, o volume de passageiros transportados nos sistemas sobre trilhos cresceu apenas 1,7% em 2015,
totalizando 2,92 bilhões de passageiros, contra 2,87 bilhões de
usuários atendidos em 2014.
A média de pessoas transportadas diariamente, em 2015, também registrou um sutil crescimento em relação ao ano anterior,
permitindo chegar aos 9,9 milhões de passageiros/dia.
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2,92 bilhões
de passageiros em 2015

2,87 bilhões
de passageiros em 2014

EXPANSÃO
DA REDE
PERMANECE EM
RITMO LENTO
A rede de transporte brasileira
cresceu 10,4 km em 2015
Apesar dos diversos projetos em andamento, a ampliação da rede brasileira de
transporte de passageiros sobre trilhos
permanece em ritmo lento. Em 2015, os
sistemas em operação foram ampliados
em 10,4 km, número três vezes menor do
que o crescimento registrado em 2014, ano
que o Brasil sediou a Copa do Mundo de
Futebol da FIFA. Já considerando essa expansão, o Brasil consolida 1.012 km em trilhos urbanos, apresentando crescimento
próximo a parcos 1%.

Em 2015, foram concluídos a Linha 1 do
Metrô de Salvador e o primeiro trecho do VLT
da Baixada Santista. As duas linhas estão em
operação comercial desde janeiro deste ano.
Com a expansão do sistema, cresceu
também o número de estações, aumentando a capilaridade do atendimento ao cidadão. Em 2015, foram abertas 12 novas estações, passando de 521 para 533 o cômputo
total do Brasil. O Metrô de Salvador inaugurou 3 novas estações e o VLT da Baixada
Santista outras 9.
Apesar do baixo percentual de crescimento da extensão operacional nos últimos
anos, 2016 deve despontar como um dos
melhores para a expansão dos sistemas de
transporte de passageiros sobre trilhos. Estão
previstas as inaugurações da Linha 4 do Metrô da cidade do Rio de Janeiro/RJ, a primeira etapa do VLT da zona portuária e central
do município do Rio de Janeiro, a extensão
do VLT da Baixada Santista/SP, e a primeira
fase da Linha 2 do Metrô de Salvador, que
juntos somam 50,2 km em novas linhas.

Em 2015, os sistemas em operação
foram ampliados em 10,4 km,
número três vezes menor do que
o crescimento registrado em 2014,
ano que o Brasil sediou a Copa do
Mundo de Futebol da FIFA.
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Se confirmados, esses 4 sistemas serão
responsáveis pela maior expansão da rede
brasileira dos últimos 20 anos, contribuindo de forma significativa para a melhoria
do transporte urbano e promovendo a
mobilidade rápida, segura e sustentável
do cidadão.
Por outro lado, quando consideradas
as expectativas para os próximos anos, verifica-se que a crise política e econômica
pela qual vem passando o Brasil contribuiu
de forma decisiva para a desaceleração da
execução de obras e projetos de infraestrutura e no setor de transporte de passageiros
sobre trilhos não foi diferente.
Impasses contratuais, escassez de recursos e retração dos investimentos foram alguns fatores que contribuíram para reduzir
o ritmo ou mesmo paralisar algumas obras.
Mesmo assim, dentre os projetos relacionados pela ANPTrilhos como já contratados e passíveis de serem finalizados até
2020, que somavam cerca de 295 km em trilhos, um já foi concluído, a Linha 1 do Metrô

PERFIL DOS
PASSAGEIROS
Diariamente, milhões de pessoas
circulam pelos sistemas de transporte sobre trilhos do Brasil. As
mulheres predominam entre os
passageiros dos sistemas de metrô e os homens são a maioria
nos trens metropolitanos. Os dados fazem parte de uma análise
inédita realizada pela ANPTrilhos
entre os usuários dos diversos
operadores brasileiros, o que
permitiu verificar alguns aspectos importantes. O primeiro deles é o de que a maioria dos usuários está concentrada na faixa
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de Salvador, com 11,3 km; o VLT da Baixada
Santista foi concluído parcialmente, com
6,8 km; e outros dois serão entregues em
2016: primeira etapa do VLT da zona portuária e central do município do Rio de Janeiro e a Linha 4 do metrô do Rio de Janeiro.
Ainda estão previstos para 2016 a inauguração de mais um trecho do VLT da Baixada
Santista e o primeiro trecho da Linha 2 do
Metrô de Salvador.
Dentre os projetos restantes, que seguem em obras, 3 estão paralisados por
razões diversas e um único foi suspenso a expansão da Linha 2-Verde do Metrô de
São Paulo, cujos contratos para execução
das obras foram assinados no final de 2014,
mas suspensos até dezembro de 2016.
A ANPTrilhos trabalha para que, nesse
momento de ajuste fiscal e de redução de
orçamentos governamentais, seja dada prioridade aos projetos e obras já em andamento, buscando garantir a sua continuidade e os
benefícios que a implantação dos sistemas
gerará para as cidades e para seus usuários.

de até 34 anos e o trabalho é o
principal motivo do uso do sistema, razão pela qual a maioria
dos usuários é frequente, ou seja,
utiliza os trens e metrôs, no mínimo, três vezes por semana.
Estes dados mostram a importância do sistema como estruturador dos grandes fluxos
urbanos, tendo na sua alta capacidade, rapidez, regularidade
e segurança os grandes benefícios para os usuários.
Não há como viver ou produzir bem quando um cidadão
deve sair de casa para ir ao trabalho com duas horas de antecedência e, ao voltar para casa,
perder mais duas horas no trânsito e congestionamentos. O re-

torno social que os sistemas de
passageiros sobre trilhos propiciam à população e ao processo
produtivo é exatamente reduzir
essa distância, proporcionando
mais tempo livre para que o indivíduo se dedique à sua família
ou ao lazer, ao mesmo tempo
em que seu nível de produção
no trabalho aumente.
Dado o atual estágio de desenvolvimento do país, não se
pode mais pensar em transporte
urbano de forma isolada, passando por uma única alternativa. Os centros urbanos estão se
desenvolvendo muito rápido e a
população está cada vez maior,
o que exige pensar soluções de
forma integrada.

QUEM SÃO OS USUÁRIOS
DOS SISTEMAS DE
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS SOBRE
TRILHOS DO BRASIL?

usuário do metrô

usuário do trem
metropolitano

sexo

Mulheres predominam

Homens predominam

faixa etária

Maioria até 34 anos

Maioria até 34 anos

escolaridade

Ensino Médio Completo, seguido por
Superior Completo

Ensino Médio Completo

Renda Familiar

Acima de 4 salários mínimos

Até 4 salários mínimos

usuários frequentes

Usam metrô de três dias ou mais
na semana

Usam trem metropolitano de três dias
ou mais na semana

motivo

Trabalho é o principal motivo de viagem

Trabalho é o principal motivo de viagem

ponto positivo

Uso integrado do metrô com outros
modos de transporte

Uso integrado do trem com outros modos
de transporte
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EMPREGOS CRESCEM
6% NO SETOR
O mercado de trabalho brasileiro vem
sentindo a recessão do País, a maior dos
últimos 25 anos, com reflexos negativos
sobre o emprego, a renda e a formalização do trabalhador.
Segundo dados do IBGE, a taxa média de desemprego de 2015 cresceu
para 8,5%, a maior já registrada desde o
início da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD).
Pelo segundo ano consecutivo, o
setor de transporte de passageiros sobre trilhos anda na contramão dessa
tendência nacional e aumenta o número de contratações. Em 2015, o número de empregos aumentou 6% e o
setor fechou o ano com 41.100 pessoas
em seu quadro de empregados. E esse
crescimento deve se manter para os
próximos anos.
Estima-se que, até o final de 2020, o
setor continue expandindo o seu quadro
atual, chegando a 60 mil empregados.

60.000
41.100

fechamento do ano de 2015

JOGOS OLÍMPICOS RIO 2016
O Rio de Janeiro está se preparando para receber
os Jogos Olímpicos de 2016. As obras de infraestrutura estão em fase final, entre elas, as implantações da Linha 4 da cidade e o primeiro trecho do
VLT da zona central e portuária.
Além dos Jogos no Rio de Janeiro, as cidades
de Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Manaus
(AM), Salvador (BA) e São Paulo (SP) receberão
partidas de futebol.
A expertise da operação de trens e metrôs em
grandes eventos, como shows, reveillon, carnaval e a
recente Copa do Mundo de Futebol da FIFA, contri-

12

previsão para 2020

buirão para a excelência no atendimento aos espectadores das Olímpiadas. Os empregados recebem
treinamento constante para atendimento aos passageiros e as estações possuem sinalização bilíngue.
Com relação à expansão e melhoria das redes
de transporte de passageiros sobre trilhos de atendimento aos Jogos Olímpicos, compromissadas
pelo governo do Rio de Janeiro, todas serão cumpridas. O MetrôRio já concluiu as obras de ampliação e modernização das linhas 1 e 2. A SuperVia está
finalizando a renovação de 4 linhas que, junto com
a implantação da Linha 4 e do VLT da zona central e
portuária, devem ser entregues até julho.
Essas ações farão com que o serviço de transporte sobre trilhos esteja ainda melhor para o deslocamento das pessoas durante os Jogos Olímpicos, que serão realizados em agosto de 2016.

SETOR
METROFERROVIÁRIO
OPERA EM MENOS
DA METADE DOS
ESTADOS
Contabilizando os dados de 2015, o Brasil passa a contar com 20 sistemas de
transporte urbano de passageiros sobre
trilhos, administrados por 13 operadores, sendo 5 privados.
Os sistemas de transporte de passageiros sobre trilhos brasileiros estão restritos a apenas 12 regiões metropolitanas
(situadas em 11 Estados e no Distrito Federal), respondendo por um percentual
de viagens muito baixo, com exceção dos
Estados de São Paulo e do Rio de Janeiro,
que assumem uma maior participação na
matriz modal. O transporte de passageiros sobre trilhos está em operação em
menos de 48% dos Estados brasileiros.

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. Há
ainda a necessidade de mais investimentos para a implantação e ampliação dos sistemas, aumento da frota e
modernização. As cidades estão crescendo e se desenvolvendo rapidamente e necessitam pensar sua mobilidade
num cenário de, pelo menos, 10 anos.
Inserir o transporte de passageiros sobre trilhos nesse planejamento é uma
das premissas para dignificar o transporte da população.

Foto: Andre Gomes de Melo/ GERJ
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PPP E CONCESSÃO
NO SETOR
METROFERROVIÁRIO
URBANO
OS NÚMEROS MOSTRAM QUE HÁ UMA FORTE
TENDÊNCIA DE QUE NOVOS SISTEMAS SEJAM
CONCEBIDOS EM REGIME DE PPP
As parcerias entre o governo e a iniciativa privada são importantes para o desenvolvimento de
projetos de infraestrutura do Brasil e não seria diferente com o setor de transporte de passageiros
sobre trilhos, onde o investidor privado é um aliado para o rápido desenvolvimento de projetos. O
concessionário, por ter liberdade de negociação,
consegue desenvolver e ampliar sua cadeia de
fornecedores, dando mais velocidade às obras de
implantação de sistemas.
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O aprimoramento do processo de concessão facilitou os investimentos em
obras, aquisições de equipamentos,
modernização da manutenção e melhorias nos serviços ofertados.
Atualmente, o País está implantando
11 projetos de novas linhas para o transporte de passageiros sobre trilhos, todos
já contratados e/ou em execução (Veja
a tabela na pág. 19). Dentre eles, 6 estão
sendo concebidos no regime de parceria
público-privada (PPP), o que representa
55% dos novos empreendimentos.
Dentre os 11 projetos, 5 são sistemas
totalmente novos para as cidades. Se
considerarmos que, dentre eles, 3 estão
sendo desenvolvidos no modelo de PPP
e que os governos Estaduais já sinalizaram a possibilidade de conceder para a
inciativa privada a operação dos outros
2, podemos concluir que há uma forte
tendência de que novos projetos de
mobilidade urbana sobre trilhos sejam
realizados na modalidade de PPP.
Embora os números mostrem essa
tendência para novos projetos, a ANPTrilhos defende o investimento para o
avanço das redes de transporte sobre
trilhos, seja ele governamental ou privado. O importante é que os projetos não
fiquem parados e sejam administrados
de forma eficiente para garantir a conclusão das obras, o início da operação
comercial e a mobilidade do cidadão.

FINANCIAMENTO
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) é um
dos principais agentes financeiros dos
projetos de infraestrutura do Brasil. Ao
todo, o BNDES desembolsou R$ 136
bilhões para projetos de investimento
em 2015. Os projetos de mobilidade
urbana, que envolvem todos os modos de transporte, foram responsáveis
por R$ 8,5 bilhões das liberações, valor
30% acima do realizado em 2014.
Em 2015, o BNDES liberou R$ 7,6 bilhões para projetos metroferroviários.
O volume é 49% maior que o desem-

bolsado em 2014, que totalizou R$ 5,1
bilhões. O montante desembolsado
em 2015 foi destinado aos projetos
da Linha 4, VLT da zona central e portuária e SuperVia, no Rio de Janeiro;
para as linhas 15-Prata, 5-Lilás, 2-Verde,
6-Laranja e para os trens da CPTM, em
São Paulo; e para o Metrô de Salvador,
na Bahia.
Além do BNDES, o setor metroferroviário utiliza financiamentos de bancos brasileiros como a Caixa Econômica Federal, instituições financeiras
privadas e agências de fomento.

Transporte Passageiros Sobre Trilhos

7.600.000

8
7
6

5.120.340

5
4

2.899.129

3
2
1

702.806

R$/MIL/ANO

2011

1.035.616
2012

2013

2014

2015

Fonte: BNDES
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SUSTENTABILIDADE
NOS TRILHOS
OS BENEFÍCIOS DO SETOR VÃO MUITO ALÉM
DOS TRADICIONALMENTE CONHECIDOS

Rapidez, segurança, regularidade, baixa poluição
sonora, consumo de fontes limpas e emissão
zero nos sistemas eletrificados – estes são alguns dos principais benefícios proporcionados
pelo setor metroferroviário aos seus usuários e
a toda a sociedade.
A contribuição desse meio de transporte,
portanto, extrapola a oferta de mobilidade aos
cidadãos, proporcionando vantagens importantes, mas pouco comentadas, que envolvem, por
exemplo, o menor uso do espaço urbano e a
possibilidade de revitalizar áreas degradadas. Isso
é possível tendo em vista que os sistemas sobre
trilhos necessitam de 20 vezes menos espaço do
que outros meios de mobilidade. Ao se considerar um centro urbano de médio e grande porte,
a alternativa do transporte sobre trilhos se torna fundamental para garantir a qualidade de vida
nas cidades e regiões metropolitanas brasileiras.

60 mil

passageiros/hora/sentido

6,7 mil

passageiros/hora/sentido

1,8 mil

passageiros/hora/sentido
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A alta capacidade de transporte proporcionada pelos sistemas sobre trilhos
permite perceber nitidamente os benefícios dessa modalidade. Uma única
linha implantada de metrô, por exemplo, é capaz de transportar até 60 mil
passageiros/hora/sentido. Para efeito
de comparação, o automóvel e o ônibus
têm capacidade de apenas 1,8 mil e 6,7
mil passageiros/hora/sentido, respectivamente, por faixa de circulação.
Dessa forma, os sistemas metroferroviários contribuem para o aumento
da mobilidade nos centros urbanos,
para o incremento da qualidade, da segurança e da regularidade do transporte público, reduzindo ainda a poluição
sonora e as emissões atmosféricas. E
quanto maior o índice de mobilidade,
maior o desenvolvimento social e econômico. Mas o aumento da mobilidade
tem que se restringir aos limites de sustentabilidade impostos pelo ambiente,
pelo uso de energia, de espaço e de todos os demais recursos escassos para o
Planeta. E, desse ponto de vista, são os
meios sobre trilhos os mais indicados
para economizar tais recursos.

sistemas sobre trilhos necessitam

20 vezes menos espaço físicos nas áreas urbanas
que outras alternativas de mobilidade

GANHOS PARA
A SOCIEDADE
O sistema de transporte de passageiros
sobre trilhos no Brasil é responsável pela
não existência de mais de 1,1 milhão de
carros e mais de 16.000 ônibus, por dia,
circulando nos centros urbanos onde há
sistemas sobre trilhos implantados.
Os benefícios promovidos pelo
sistema sobre trilhos, se monetizados,
teriam gerado em 2015 um ganho da
ordem de R$ 22 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.
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desafios para
o setor
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Para 2016, tudo indica que o Brasil terá orçamento mais restritivo para investimentos, tanto por parte do Governo Federal
quanto por parte dos governos estaduais.
Não se espera que isso seja diferente com
o setor de transportes sobre trilhos. Nós
esperamos um cenário com retração, mas
com continuidade dos investimentos que
já estão em curso e prosseguimento da expansão dos estudos e projetos necessários
para a retomada dos investimentos nos
próximos dois anos.
Na mobilidade urbana, com a defasagem de atendimento e o déficit de investimentos, todos os aportes em transporte
de massa, que é o caso do transporte sobre
trilhos, são estratégicos. Não existe projeto
e obra em transporte sobre trilhos que não
seja estratégico e fundamental para a região onde ele está sendo implantado. Destacam-se, nesse cenário, os projetos que já
estão sendo realizados, que precisam ter
uma atenção especial, tanto do Governo
Federal, quanto dos governos estaduais e
prefeituras, para que os prazos de implantação possam ser mantidos, com investimentos garantidos, para que a população
possa usufruir da infraestrutura necessária
para o seu deslocamento e mobilidade.
Não só em face do momento econômico pelo qual o Brasil vem passando, mas
especialmente considerando a retração dos
investimentos, federais e estaduais, existe
uma tendência em prol da parceria público
-privada nos projetos de mobilidade urbana
sobre trilhos. Essa tendência, independente do momento econômico que vivemos,
firma-se como uma excelente opção para
desonerar os cofres públicos e acelerar a
implantação dos projetos. Os parceiros privados têm condições de investir e estão
mostrando o seu interesse em participar da
implementação de projetos na área de mobilidade urbana. A ANPTrilhos acredita que
o parceiro privado é um instrumento importante no desenvolvimento dos projetos,
e isso já se mostra uma tendência para os
próximos anos.

PROJETOS METROFERROVIÁRIOS
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pROJETOS CONTRATADOS E/OU EM EXECUÇÃO
METRÔ
BA
CE
PE
RJ
SP
SP
SP
SP

Metrô de Salvador - Linha 2 - Implantação
Metrô de Fortaleza - Linha Leste - Implantação
CBTU Recife - Linhas Sul e Centro - Modernização e Ampliação
Metrô do Rio de Janeiro - Linha 4 - Implantação
Metrô de São Paulo - Linha 2 Verde - Extensão
Metrô de São Paulo - Linha 4 Amarela - Extensão
Metrô de São Paulo - Linha 5 Lilás - Extensão
Metrô de São Paulo - Linha 6 Laranja - Implantação

TREM URBANO
SP
SP

CPTM - Linha 9 Esmeralda - Extensão
CPTM - Linha 13 Jade - Implantação

VLT
CE
GO
MT
RJ
SP

VLT de Fortaleza (Parangaba-Mucuripe) - Implantação
VLT de Goiânia - Implantação
VLT de Cuiabá - Implantação
VLT da área central e portuária do Rio de Janeiro - Implantação
VLT da Baixada Santista - Extensão

MONOTRILHO
SP
SP
SP
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Monotrilho da Linha 15 Prata - Extensão
Monotrilho da Linha 17 Ouro - Implantação
Monotrilho da Linha 18 Bronze - Implantação

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

Metrô de Brasília - Linhas Ceilândia, Samambaia e Asa Norte - Expansão
CBTU Belo Horizonte – Linha 2 - Implantação
CBTU Belo Horizonte – Linha 3 - Implantação
Metrô de Curitiba - Linha 1 - Implantação
Metrô do Rio de Janeiro - Linha 3 São Gonçalo/Niterói - Implantação
Metrô do Rio de Janeiro - Linha 2 - Expansão
Metrô de Porto Alegre - Linha 1 - Implantação

TREM URBANO
MG
PI

Novo Eldorado/Belvederi - Implantação
Metrô de Teresina - Modernização

AEROMÓVEL
RS

Aeromóvel de Canoas - Implantação

VLT
AL
AL
BA
DF
DF
PB
PE
RJ
RN

CBTU Maceió - Modernização e Expansão
VLT Maceió – Aeroporto/Maceió - Implantação
VLT de Salvador - Remodelação
VLT do Eixo Monumental de Brasília - Implantação
VLT da W3 de Brasília - Implantação
CBTU João Pessoa - Modernização
CBTU Recife - Modernização
VLT da Zona Sul do Rio de Janeiro - Implantação
CBTU Natal - Modernização

MONOTRILHO
AM

Monotrilho de Manaus - Implantação

TRENS REGIONAIS
DF | GO
DF | GO
PR
SP

Trem Brasília/Goiânia - Implantação
Trem Brasília/Luziânia - Implantação
Trem Londrina/Maringá - Implantação
Trens Intercidades - Implantação
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Facebook: ANPTrilhos
Twitter: @ANPTrilhos
Instagram: ANPTrilhos

ANPTrilhos
Associação Nacional dos Transportadores de Passageiros sobre Trilhos
Setor de Autarquias Sul – Quadra 1 – Bloco J – Ed. CNT
Torre A – 5º andar – Sala 510 – CEP 70.070-010 – Brasília/DF
Fone: (61) 3322-3158 – contato@anptrilhos.org.br
www.anptrilhos.org.br

