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transporte metroferroviário de passageiros 
se caracteriza por ser um serviço público, de 
cunho social, que contribui efetivamente com 
a mobilidade urbana devido a sua alta capaci-
dade de transporte. Ao mesmo tempo em que 
deslocam grande número de pessoas e estrutu-

ram o transporte urbano, os sistemas sobre trilhos promovem a 
redução das emissões atmosféricas e da poluição sonora, traba-
lhando, ainda, a partir de fontes energéticas renováveis.

Atualmente no Brasil, mais de 9 milhões de pessoas são trans-
portadas diariamente em nossos sistemas, que crescem a uma 
taxa média de 10% ao ano, exigindo uma operação cada vez mais 
segura, rápida e eficiente. 

O Brasil já se conscientizou de que a implantação de sistemas de transporte de passa-
geiros sobre trilhos, como metrôs, trens metropolitanos, veículos leves sobre trilhos (VLT) e 
monotrilhos, são uma excelente alternativa para aumentar a mobilidade, contribuindo para a 
qualidade de vida da população e para a qualidade ambiental de nossas cidades. Os sistemas 
hoje existentes são responsáveis diretamente pela retirada de 14 mil ônibus e 1 milhão de 
carros das ruas todos os dias e ainda poderão contribuir mais. 

O Governo Federal tem priorizado investimentos em infraestrutura em todo o País e, den-
tre os programas privilegiados por esse esforço, estão aqueles destinados à construção e 
melhoria dos sistemas de transporte de passageiros sobre trilhos. Esses investimentos estão 
sendo realizados na estrutura física das redes de transporte e sua modernização e são de 
extrema importância para o aumento da qualidade do serviço prestado em todo o país.

Entretanto, é necessário que as políticas públicas, além de abranger os investimentos, 
também alcancem a operacionalização do sistema. O setor de transporte de passageiros 
tem forte efeito inflacionário, especialmente porque pesa diretamente no bolso do cidadão 
brasileiro de média e baixa renda. Nesse sentido, o transporte sobre trilhos não pode ficar à 
margem de políticas públicas que garantam: a qualidade na prestação dos serviços, a manu-
tenção dos níveis adequados de investimento e a modicidade tarifária. 

Por esta razão, a Associação Nacional dos Transportadores de Passageiros sobre Trilhos 
(ANPTrilhos) defende a inclusão do setor, de forma prioritária, nas políticas públicas de deso-
neração, visando ampliar a condição de investimento no setor, que se reflete, diretamente, na 
qualidade dos serviços prestados, na qualidade ambiental de nossas cidades e na qualidade 
de vida do cidadão. 

Joubert Fortes Flores Filho

palavra do presidente
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anptrilhos e seUs assoCiados

undada em 2010, a Associação Nacional dos Transportadores de Passageiros 

sobre Trilhos (ANPTrilhos) tem por objetivo promover o desenvolvimento e o 

aprimoramento do transporte de passageiros sobre trilhos no país. 

A Associação é formada pelos operadores públicos e privados dos sis-

temas, pelas entidades ligadas ao setor e pela indústria metroferroviária. 

Com todos os atores reunidos, a ANPTrilhos trabalha de forma conjunta 

para promover o transporte de passageiros sobre trilhos, contribuindo com a propaga-

ção de soluções e tecnologias que possam agregar positivamente à mobilidade urbana. 

Tendo em vista a importância do transporte sobre trilhos para o cidadão e para a mo-

bilidade em nossas cidades, a ANPTrilhos defende a sua inclusão nas políticas públicas 

que visem a melhoria do transporte, a modicidade tarifária e a expansão dos sistemas so-

bre trilhos no Brasil. Dessa forma, a Associação procura prestar apoio aos diversos órgãos 

dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, trabalhando com propostas e soluções 

adequadas à realidade e às necessidades do transporte de passageiros no país. 

A ANPTrilhos já conta com as maiores operadoras metroferroviárias de passageiros em 

seu quadro de associados (Metrô Rio, SuperVia, Metrô SP, CPTM, Metrô DF, Trensurb e 

CBTU), representando praticamente 100% de todo o transporte de passageiros sobre tri-

F
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Apoio:

lhos do Brasil. Além dessas empresas, a ANPTrilhos, que conta com o apoio da Confede-

ração Nacional dos Transportes (CNT), também congrega em seu quadro de associados 

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 Bombardier, Alstom, CAF, Siemens, Grupo MPE, TTRANS e IAT.

O trabalho da ANPTrilhos parte das necessidades e anseios de seus associados e dos 

usuários de seus serviços, buscando tornar concretas ações na defesa dos interesses do 

setor. Para cumprir o seu objetivo, a ANPTrilhos mantém colaboração com os poderes 

públicos, promovendo troca de informações e estudos destinados ao aperfeiçoamento 

do sistema nacional de transporte sobre trilhos, bem como da legislação pertinente.

Defendendo a opção pela implantação de sistemas sobre trilhos como solução susten-

tável para a mobilidade das cidades, a ANPTrilhos tem firmado Acordos de Cooperação 

com diversas entidades, com objetivo de promover ações conjuntas voltadas para a me-

lhoria da mobilidade urbana no Brasil e no mundo. Dessa forma, ao defender os trilhos 

como a solução mais sustentável dentre as demais do transporte público, a ANPTrilhos 

incorpora-se nas discussões internacionais acerca do transporte de passageiros, contri-

buindo para disseminar esse modo de locomoção.

pantone

CMYK

anptrilhos e seUs assoCiados
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panoraMa MetroFerroviÁrio naCional

Números do setor

O transporte metroferroviário de passageiros é um serviço público, de cunho social, que con-
tribui efetivamente com a mobilidade urbana devido a sua alta capacidade de transporte. Des-
locando grande número de passageiros, os sistemas sobre trilhos são considerados sistemas 
estruturantes, devendo ser interligados e alimentados por uma rede integrada de transportes.

Uma única linha de metrô, por exemplo, é capaz de transportar cerca de 60 mil passageiros 
por hora e por sentido. Já, o automóvel e o ônibus têm capacidades dez e três vezes menores 
do que o sistema de trilhos, respectivamente. 

Aliado a essa alta capacidade, os trens de passageiros proporcionam o aumento da mobilidade 
nos centros urbanos, incrementando a qualidade, segurança 
e regularidade do transporte público para a população.

A quantidade transportada de passageiros diariamente 
sobre trilhos no Brasil vem se aproximando da marca dos 
9,2 milhões de pessoas. Esse número é ainda maior se con-
siderarmos os sistemas ferroviários que atendem ao trans-
porte turístico e cultural.

SuperVia, Metrô Rio, Metrô SP, CPTM, Metrô DF, CBTU e 
Trensurb são os maiores operadores metroferroviários brasileiros. Juntos, esses sistemas são res-

ponsáveis pelo transporte de 98% do total de passageiros do país.
A malha metroferroviária urbana brasileira atualmente instala-

da ultrapassa os 1.000Km. O Estado de São Paulo é o que tem a 
maior rede, com cerca de 330 Km, seguido pelo Rio de Janeiro, 
que soma 316 Km. 

Apesar dos esforços dos operadores do sistema, o transporte 
de passageiros sobre trilhos no Brasil ainda é carente de investi-
mentos, os recursos governamentais escassos e o país ainda não 
tem um sistema adequado e que atenda, com qualidade, à popu-
lação. Por essa razão, a Associação Nacional dos Transportadores 
de Passageiros sobre Trilhos (ANPTrilhos) defende, como ponto 
central, a ampliação dos investimentos no setor, buscando seu 
desenvolvimento numa visão integrada e adequada à realidade 
dos centros urbanos brasileiros.

BeNefícios sociais dos sistemas soBre trilhos e meio amBieNte

Atualmente, convivemos com a saturação completa de todos os meios de transporte e de 
sua infraestrutura, com impactos profundamente negativos na vida das pessoas e nos custos 
econômicos e ambientais para a toda a sociedade. 

A implantação de trens de passageiros, tanto voltado ao transporte urbano, quanto ao trans-
porte regional, é uma alternativa de alta eficácia para a solução dos congestionamentos. Nesse 
sentido, a implantação de metrôs, trens urbanos e regionais, veículos leves sobre trilhos (VLT) 
e monotrilhos, tem contribuído para o incremento dos indicadores de qualidade de vida do 

60 mil
passageiros/hora

6,7 mil
passageiros/hora

1,8 mil
passageiros/hora

98%

SuperVia, Metrô Rio, 
Metrô SP, CPTM, Metrô DF, 

CBTU e Trensurb 
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- 60%
GEE *

que os automóveis

- 40%
GEE *

que os ônibus

*Gases de Efeito Estufa

cidadão e da qualidade ambiental das cidades. 
Os benefícios da implantação dos sistemas sobre tri-

lhos são obtidos, dentre outros aspectos, porque propor-
cionam uma alta capacidade de transporte. Dessa forma, 
os sistemas contribuem para o aumento da mobilidade 
nos centros urbanos, para o incremento da qualidade, da 
segurança e da regularidade do transporte público para 
a população, reduzindo a poluição sonora e as emissões 
atmosféricas.

Os sistemas metroferroviários de passageiros existentes no Brasil são responsáveis pela retirada 
de cerca de 1 milhão de carros e mais de 14.000 ônibus por dia dos centros urbanos. Além de 
todos os benefícios que isso gera, é possível imaginar o que aconteceria com as cidades se não 
existissem os sistemas metroferroviários de passageiros.

Por outro lado, comparando-se os diferentes modos de transporte, aqueles sobre trilhos emitem 
cerca de 60% menos gases de efeito estufa (GEE) que os automóveis e 40% menos que os ônibus. 

É possível verificar, assim, que o transporte de passageiros sobre trilhos se apresenta como 
uma alternativa concreta para incrementar a circulação, bem como para tornar mais limpas e 
sustentáveis as médias e grandes cidades.

iNvestimeNtos

Alavancado pelos grandes jogos, onde o Brasil será o centro das atenções no mundo devido, 
principalmente, à realização da Copa do Mundo de 2014 e das Olimpíadas de 2016, os investimen-
tos estão sendo retomados em diversos projetos de mobilidade urbana nas principais cidades do 
país. Dentre os mais importantes projetos, estão os sobre trilhos, que contam com a compreensão 
governamental sobre a importância do papel dos trens para a qualidade da mobilidade em nossas 
cidades.

Ao todo estão sendo estudados e/ou desenvolvidos mais de 80 projetos na área de transpor-
te metroferroviário de passageiros, que, juntos, somam mais de R$120 bilhões em investimentos, 
considerando: metrôs, trens urbanos e regionais, veículos leves sobre trilhos (VLT), monotrilhos, 
aeromóveis e o Trem de Alta Velocidade. 

O Governo Federal, por meio dos programas do PAC 2 e do PAC Mobilidade Grandes e Médias 
Cidades, deu forte impulso para o transporte de passageiros sobre trilhos. Alguns dos principais 
projetos que estão sendo financiados com esses recursos são: Expansão do Trem Urbano de São 
Leopoldo a Novo Hamburgo/RS; Implantação do Aeromóvel de Porto Alegre/RS; construção das 
Linhas Sul e Leste do Metrô de Fortaleza/CE; expansão da Linha 1 e implantação e operação das 
Linhas 2 e 3 do metrô de Belo Horizonte; ampliação do Metrô de Recife; implantação dos Metrôs de 
Curitiba e Porto Alegre; implantação de 10 VLTs em diversas regiões; dentre outros.

Embora inicialmente impulsionados pelos grandes eventos internacionais, esses investimentos 
deixarão um legado que contribuirá para melhorar a infraestrutura urbana e para otimizar a quali-
dade de vida da população nas cidades-sede.

panoraMa MetroFerroviÁrio naCional
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A retomada dos investimentos em diversos projetos de mobilidade urbana nas principais cidades 
do país comprova a tendência de expansão dos sistemas de transporte de passageiros sobre trilhos 
para a próxima década. 

Contudo, apesar do aumento do volume de investimentos previstos para o transporte de pas-
sageiros sobre trilhos no Brasil, eles ainda não correspondem às necessidades da população, nem 
acompanham o crescimento da demanda nas diversas cidades brasileiras.

Por essa razão, as empresas metroferroviárias brasileiras, representadas pela ANPTrilhos, defen-
dem a aplicação efetiva de recursos voltados não só para investimentos, mas também para o custeio 
da operação metroferroviária. Isso é fundamental para que as empresas operadoras possam cum-
prir à sua função econômica e social. 

Nesse sentido, os maiores gargalos do setor, hoje, passam necessariamente pela ampliação do 
investimento e pela adoção de políticas públicas que garantam a redução dos custos operacionais 
e o avanço das tecnologias para o transporte de passageiros. 

expaNsão da malha e difusão dos sistemas 
Nas cidades Brasileiras

Os sistemas metroferroviários brasileiros estão restritos a apenas 12 Regiões, respondendo por 
um percentual de viagens muito baixo, com exceção dos Estados de São Paulo e do Rio de Janeiro, 
onde eles assumem uma maior participação na matriz modal.

A malha metroferroviária das cinco principais operadoras do país, se somadas, não atinge 750 km. 
Enquanto que a maior rede urbana brasileira, instalada no Estado de São Paulo, chega próxima a 330 
km. Por outro lado, se olharmos as experiências internacionais, cidades como Londres, Nova York e 
Sidney dispõem, cada uma, de redes superiores a 400 km.

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 de forma integrada. Países 
como França e Inglaterra investiram em sistemas sobre trilhos e conseguiram aumentar sua mobi-
lidade.

moderNização da frota e seus sistemas 
Tão importante quanto expandir a rede metroferroviária do país, é modernizar o sistema, a infraestrutu-
ra e a frota de trens. A modernização busca garantir ao passageiro mais conforto e comodidade, além 
de promover a adequação da infraestrutura às exigências da mobilidade, considerando, dentre outros: 
a disponibilidade de assentos mais largos, de acesso para cadeirantes e embarque para bicicletas.

Modernizar significa, ainda, alterar padrões tecnológicos já superados por outros setores de ponta, vi-
sando garantir padrões de excelência em questão de segurança, velocidade das composições, aumento 
de produtividade e ampliação da capacidade instalada.

A modernização deve ser prioridade visando garantir a regularidade do transporte, o aumento da 
oferta de serviço, o conforto e a segurança dos passageiros.

modicidade tarifária
Historicamente, tendo em vista a relevância das tarifas do transporte público coletivo para 

mitigar os impactos negativos da falta de mobilidade, as políticas públicas governamentais 
brasileiras sempre se dedicaram a buscar a sua modicidade. O transporte público coletivo aten-
de majoritariamente a pessoas de média e baixa renda no Brasil, o que torna o valor da tarifa 

GarGalos a sereM sUperados
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GarGalos a sereM sUperados

desses serviços um instrumento importante na formulação de políticas de inclusão social e 
também na gestão da mobilidade urbana.

O valor elevado das tarifas acaba estimulando a substituição de viagens de transporte coleti-
vo por outros modos individuais, contribuindo para a deterioração da situação de trânsito nas 
cidades, com reflexos diretos sobre a economia. 

Dessa forma, a adoção de medidas que incentivem a redução dos custos operacionais das 
operadoras de transporte de passageiros sobre trilhos, fará com que elas sejam capazes de 
ampliar sua capacidade de investimento, refletindo-se numa maior formação de mão-de-obra, 
na ampliação do sistema e de sua capacidade de transporte e na geração de emprego e renda, 
além de contribuir para a redução da pressão inflacionária sobre o preço das tarifas de trans-
porte cobradas de todos os brasileiros. 

alto custo da eNergia elétrica
A energia é o insumo básico para a operação dos sistemas metroferroviários, representando 

75% dos gastos das operadoras com energia elétrica. 
Tendo em vista o apelo de essencialidade do serviço, desde 1968 o transporte metrofer-

roviário de passageiros era contemplado com um desconto na tarifa de energia elétrica que 
objetivava subsidiar a tarifa do transporte público. Esse desconto está previsto no Decreto nº 
62.724/1968, vigente até a presente data. Ao longo dos anos, entretanto, o percentual do des-
conto foi sendo reduzido por meio de Portarias do antigo Departamento Nacional de Águas e 
Energia Elétrica (DNAEE), até que chegou a zero. Entretanto, outros serviços também classifica-
dos como “essenciais” pela legislação vigente, tais como abastecimento de água, serviços de es-
goto e de saneamento, continuam sendo beneficiários do mesmo desconto na tarifa de energia. 

Nesse sentido, torna-se imperioso equilibrar essa equação, buscando reestabelecer o antigo des-
conto nas tarifas de energia cobradas dos operadores metroferroviários, visando a redução das tari-
fas de transporte, o estímulo à utilização dos sistemas e a inclusão social de milhares de brasileiros.

impedimeNto ao avaNço tecNológico Nas comuNicações
O crescimento acelerado da demanda pelo transporte de passageiros sobre trilhos ao longo 

dos anos implica no estreitamento cada vez maior dos limites de segurança das operações, 
tanto para a movimentação dos veículos, quanto para o controle centralizado das ações e para 
a informação tempestiva e confiável aos passageiros. Essa alta densidade de utilização, aliada à 
necessidade de garantia de níveis absolutos de segurança operacional, exige a adoção de meios 
tecnológicos mais avançados do que os costumeiramente adotados no país, baseados em rede 
de telecomunicações que garanta a qualidade, a confiabilidade e a segurança das informações 
a serem transmitidas.

A International Union of Railways (UIC) atualmente recomenda a utilização de tecnologias de 
terceira e quarta gerações para a comunicação metroferroviária. A necessidade dessas novas 
tecnologias já é uma realidade para o Brasil. Além do projeto do Trem de Alta Velocidade (TAV) 
e dos Trens Regionais, que ensejam operar nesse novo patamar tecnológico, já existem projetos 
de trens totalmente automatizados, o chamado driverless (trem sem condutor), cuja operação 
depende de informações totalmente confiáveis e em tempo real. 

Nesse sentido, é importante que os políticos e governantes brasileiros estejam atentos para 
a necessidade de disponibilizar uma frequência de comunicação que permita a aplicação das 
novas tecnologias, que privilegiem, acima de tudo, a segurança da vida humana. 
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paUta leGislativa da anptrilhos bUsCa a Mobilidade dos brasileiros

A FAVOR DA MOBILIDADE

1 - PLC 310/2009 - Institui o Regime Especial de Incentivos para o Transporte Coletivo Ur-
bano e Metropolitano de Passageiros – REITUP, condicionado à implantação do bilhete único 
temporal ou de rede integrada de transportes.

A ANPTrilhos aprova o PLC 310/2009, pois acreditamos que a baixa mobilidade urbana 
reduz as oportunidades de emprego e dificulta o acesso aos serviços de saúde e educação 
reduzindo as perspectivas de crescimento social dos mais carentes. Com o desconto míni-
mo de 75% nas tarifas de energia elétrica consumida em tração de veículos de transportes 
público coletivo eletrificado de passageiros, estará incentivado ainda mais os investimen-
tos em um transporte público mais sustentável, para que um número maior de usuários 
abra mão do uso cotidiano do transporte individual.

2 - PL 516/2011 - Altera a Lei nº 11.033, de 21 de dezembro de 2004, para incluir os bens 
destinados ao serviço de transporte ferroviário de passageiros no Regime Tributário para 
Incentivo à Modernização e à Ampliação da Estrutura Portuária - REPORTO.

A ANPTrilhos afirma enfaticamente que a isenção da Contribuição para o PIS/PASEP e da Con-
tribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS – sobre a aquisição de vagões, 
locomotivas, trilhos e demais equipamentos do transporte de passageiros sobre trilhos, siste-
ma mais adequado para o transporte de massas populacionais nas grandes cidades, certamen-
te contribuirá para a melhoria da mobilidade urbana no Brasil, permitindo a redução do custeio 
e do valor dos investimentos, ganhos que deverão ser revertidos em benefício de todo o país.

3 - PLS 44/2009 - Concede isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados aos veículos 
de passageiros e mistos movidos a tração elétrica.

A ANPTrilhos dá apoio ao PL, tendo em vista que o incentivo ao uso de veículos baseados em tec-
nologias não poluentes no transporte de pessoas e mercadorias é o primeiro passo para prevenir 
e corrigir a crescente deterioração da qualidade ambiental e das condições de circulação, ambas 
seriamente ameaçadas nos grandes centros urbanos brasileiros. Em São Paulo, por exemplo, de 
75% a 90% da poluição ambiental é causada pelo uso exacerbado do automóvel. O autor da pro-
posição vislumbrou, na isenção tributária, mecanismo capaz de impulsionar a produção e, assim, 
intensificar a utilização de veículos elétricos no País, reduzindo as emissões de CO2.
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4 - PL 7770/2010 - Acrescenta ao art. 1º da Lei nº 10.866, de 04 de maio de 2004, 
o repasse da arrecadação do tributo de Contribuição de Intervenção sobre o Domínio 
Econômico (CIDE) para atender a renovação da frota de transporte público ferroviário, 
aquaviário e rodoviário.

A ANPTrilhos apoia os termos do PL 7770/2010, pois constata-se que grande parte dos 
veículos automotores em circulação rodoviária têm idade média de 15 anos e manutenção 
precária, o que acaba produzindo engarrafamentos e acidentes de trânsito, além de polui-
ção ambiental. A inserção na malha viária do País de milhares de veículos novos por ano, 
que passam a disputar espaço nas vias com os veículos velhos, adensa e agrava cada vez 
mais o tráfego. É mais do que necessário adotar um programa de renovação da frota que 
permita a retirada de circulação dos veículos precários. O transporte ferroviário e o aqua-
viário também necessitam renovar sua frota de composições e embarcações, por questões 
de segurança e necessidade de modernização dos equipamentos, para alcançar maior efi-
cácia na prestação dos serviços. Reconhecemos que a iniciativa em pauta representa um 
passo importante para a viabilização do programa de renovação da frota dos transportes 
de diversos modos no País.

5 - PL 3.228/2008 - Altera a Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, (Estatuto da Cidade), 
para determinar a priorização dos meios de transporte de propulsão humana sobre os moto-
rizados e do transporte coletivo sobre o individual.

A ANPTrilhos corrobora da visão do PL 3.228/2008, pois a saturação do trânsito é um dos 
principais problemas vividos pelas grandes cidades. Nesse sentido, o Estatuto da Cidade 
orienta e traça diretrizes e parâmetros gerais a serem adotados pelas políticas de desen-
volvimento urbano, cuja execução, por força do art. 182 da Constituição Federal, perten-
ce à esfera municipal. O objetivo do projeto de lei é determinar que, na elaboração do 
plano de transporte integrado, sejam priorizados os meios de transporte de propulsão 
humana em relação aos motorizados e o transporte coletivo sobre o individual. Nessa 
linha, serão favorecidas as formas de transporte mais democráticas, menos dispendiosas 
e ambientalmente mais adequadas, que trazem inúmeros benefícios à população, tais 
como: a redução das horas de convívio familiar perdidas nos congestionamentos e a 
maior autonomia para a população em seus deslocamentos.

paUta leGislativa da anptrilhos
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