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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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assOcIadOs

Apoio:
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REpREsEnTaTIVIdadE da anpTRIlhOs

0,3% 99,7%

Teresina Cariri Salvador Metrofor Maceió Natal BH Recife Trensurb Metrô DF Linha 4 SP Super Via Metrô Rio CPTM Metrô SP

sisteMas 
MetroFerroViários 

Do Brasil

no de passageiros  transportados 
em 2014 (em milhões)

Com  quase 5  anos de atuação, a ANPTrilhos    
fala em nome do setor de transporte de 

passageiros sobre trilhos no Brasil.

J. Pessoa
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cEnÁRIO METROFERROVIÁRIO nO 
bRasIl E pERspEcTIVas

BALANÇO 2014/2015
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OpERadOREs E sIsTEMas

MO 

CTB 
Salvador 

SiSTemAS ferrOviáriOS urBANOS eSTãO 
PreSeNTeS em meNOS de  
dOS eSTAdOS BrASiLeirOS. 48% 

O Brasil tem 12 operadores 
metroferroviários 
(4 privados), que 

administram 20 sistemas 
de transporte urbano de 

passageiros sobre trilhos.
esses sistemas estão 

distribuídos em 11 estados 
e no distrito federal.
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2010

1,9
bilhão de 

passageiros

2,3
bilhões de 

passageiros

2,5
bilhões de 

passageiros

2,7
bilhões de 

passageiros

2,9
bilhões de 

passageiros

4,4%

10% AO ANO

passagEIROs
TRANSpORTADOS

2011 2012 2013 2014

em 2014 foram transportados  
9,8 

 milhões de passageiros trans-
portados diariamente no país.
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MaTRIz uRbana bRasIlEIRa

Participação dos sistemas de transporte urbano nas 
ciDaDes Brasileiras

Indivíduo motorizado Ônibus Trem

39% 25% 3,8%
Fonte: IBGE 2011
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cEnÁRIO METROFERROVIÁRIO 2014

Extensão operacional

1002,5
km

Número de linhas

40
Número de carros em 

operação

4300
Número de estações

521

rede 
meTrOferrOviáriA 

BrASiLeirA 2014
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3 NOvOS SiSTemAS eNTrArAm em 
OPerAÇãO NãO-COmerCiAL em 2014

Metrô Bahia Monotrilho SP VLT Sobral 

JuNTOS SOmAm 22,9 km em 
exTeNSãO e mOvimeNTArAm 2,6 
miLhõeS de PASSAgeirOS em 2014
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22 NOvAS eSTAÇõeS eNTrArAm em 
OPerAÇãO em 2014

Metrô Rio 

– 
1

Metrô SP

– 
1

Monotrilho SP 

–
2

Metrô Bahia 

– 
5

VLT Sobral 

– 
12

Via 4 

– 
1

meTrô riO mONOTriLhOviA 4
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eSSe TOTAL 
rePreSeNTOu 

meNOS de 

0,4% 
 dO CONSumO TOTAL 
eNergéTiCO dO PAíS.

O consumo das 
operadoras 

de transporte 
público de 

passageiros sobre 
trilhos somou  

1.800 
GWh  
em 2014. 

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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EnERgIa E susTEnTabIlIdadE

Apesar do baixíssimo consumo de energia, os operadores metroferroviários brasileiros se 
esforçam para modernizar os trens com tração de corrente contínua, contribuindo ainda 

mais para a sustentabilidade de nosso país.

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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GERAÇãO DE EmpREGOS

APeSAr dO CeNáriO eCONômiCO BrASiLeirO, O SeTOr 
meTrOferrOviáriO CONTiNuA exPANdiNdO AS CONTrATAÇõeS.

Número de empregados 
contratados no setor 

2014

2013

2012

0 15000 30000

38780

36204

32300

PreviSãO  
5 ANOS

60.000
empregados 

diretos
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bEnEFícIOs E
cOnTRIbuIçõEs sOcIaIs
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susTEnTabIlIdadE E EMIssõEs

emiSSãO médiA dos Sistemas de Transporte no mundo

Carro

Ônibus

Metrô

Metrô SP

110

80

50

8

emissão de gCO2 por passageiro/quilômetro (pkm)
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susTEnTabIlIdadE E EMIssõEs

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. 

60%
menos 40%

menos

Emissão de CO
2 
 comparada a 

dos carros

Emissão de CO
2
 comparada a 

dos ônibus

OS SiSTemAS SOBre 
TriLhOS eMiteM
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alTa capacIdadE dE TRanspORTE

Além da redução do impacto 
ambiental, a implantação dos 

sistemas sobre trilhos se destaca 
também pela alta capacidade 

de transporte. Uma única linha 
implantada de metrô, por 

exemplo, é capaz de transportar 
cerca de 60 mil passageiros por 

hora/sentido.

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. 

60 mil 6,7 mil 1,8 mil
Passageiros/horaPassageiros/horaPassageiros/hora
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ORganIzaçãO dO EspaçO uRbanO

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. Sistemas sobre trilhos necessitam 20 vezes menos espaço do que 

outras alternativas de mobilidade.
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cOnTRIbuIçãO sOcIal

por dia dos 
centros urbanos 

onde há sistemas 
implantados. 

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
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cOnTRIbuIçãO sOcIal

esse Ganho é MeDiDo eM  
relação à reDução De:

tempo de deslocamento

consumo de combustíveis

emissão de gases poluentes

número de acidentes de trânsito

O SiSTemA 

SOBre TriLhOS 

gerA um gANhO 

dA Ordem de 

r$ 20 
Bilhões 

a toda a 
comunidade.
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InVEsTIMEnTOs
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InVEsTIMEnTOs - pROjETOs 
OlíMpIadas 2016

O rio de Janeiro se  

prepara para receber os  

JoGos 
olíMpicos 

De 2016 
com todos os projetos 

metroferroviários já 

em execução e com 

cronograma em dia.

renovação 
de 4 linhas da 

Supervia

Ampliação e 
modernização 
da Linha 1 do 

metrô

implantação 
da Linha 4

modernização 
da Linha 2 do 

metrô

Porto 
maravilha 
6 linhas de 

vLT

rio De Janeiro
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TRanspORTE METROFERROVIÁRIO – 
InVEsTIMEnTOs

o Brasil está DanDo 
continuiDaDe para aMpliar sua 

reDe MetroFerroViária  

nos próxiMos 5 anos

20 
proJetos 

todos contratados 
ou já em execução.

total de  

336 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,  

20 proJetos finalizados na área de transporte de passageiros sobre trilhos. 

metrô de 
fortaleza Linha 
Leste
vLT de 
fortaleza

metrô de recife 
expansão

metrô de 
Salvador 
Linhas 1 e 2 

vLT goiânia

vLT de
 Cuiabá

vLT rio – 6 
linhas
metrô Linha 4

metrô Linha 2 – expansão
metrô Linha 5 – expansão
metrô Linha 6 – PPP 
Trem urbano Linha 9 – expansão
Trem urbano Linha 13
monotrilho Linha 15
monotrilho Linha 17
monotrilho Linha 18 - PPP
vLT Santos/São vicente
metrô Linha 4 expansão

pROjETOs EM ExEcuçãO –  
cEnÁRIO 2020

Mt

Go

sp

ce

pe

Ba

rJ
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TRanspORTE METROFERROVIÁRIO – 
InVEsTIMEnTOs

Que somam cerca de 

1.300 kM 

em linhas, que poderão 

Duplicar 
a atual malha brasileira

é importante 
manter os recursos 

destinados 
a continuar 

ampliando a 
rede de trilhos 
para garantir a 
mobilidade do 

futuro.

Além dos projetos que 

já são uma realidade, o 

Brasil tem uma carteira 

com mais de 

18 
proJetos

 de sistemas sobre 

trilhos
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ExpansãO METROFERROVIÁRIa

Projetos em execução até 2020

Carteira de projetos
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InVEsTIMEnTOs

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.
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TRanspORTE METROFERROVIÁRIO 
desafios ao desenvolvimento
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dEManda sOcIal

manter o investimento para garantir a execução das obras em andamento 

Ampliar o volume de investimentos para desenvolvimento do setor

implantar sistemas metroferroviários  nas cidades brasileiras

investir para ampliação e modernização dos sistemas existentes

integrar o sistema de transporte urbano das cidades

20.jun.2013 - Passeata “Dia 
Nacional de Lutas”, Rio de Janeiro. 
Léo Marinho e Rodrigo dos Anjos 
/ AgNews
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dEManda sOcIal

22 regiõeS 
meTrOPOLiTANAS 

ACimA de 1 
miLhãO de 

hABiTANTeS

APeNAS 

MetaDe 
deLAS Tem ALgum 
TiPO de SiSTemA 

SOBre TriLhO

87 miLhõeS de hABiTANTeS
43% dA POPuLAÇãO BrASiLeirA TOTAL

87 miLhõeS de hABiTANTeS

43% dA POPuLAÇãO BrASiLeirA TOTAL
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dEsaFIO: REduzIR O cusTO 
OpERacIOnal

mAiOr vOLume 
de iNveSTimeNTO

mAiOr exPANSãO 
dOS SiSTemAS

mOdiCidAde 
TArifáriA

AmPLiAÇãO dA mALhA

mOderNizAÇãO dA frOTA

mOderNizAÇãO dOS SiSTemAS

Menor custo 
operacional
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deNTrO dO PiLAr dOS PriNCiPAiS CuSTOS PArA A OPerAÇãO 
meTrOferrOviáriA, A eNergiA eLéTriCA é ONde AS POLíTiCAS 

PÚBLiCAS TerãO mAiOr efeTividAde.

dEsaFIO: REduzIR O cusTO 
OpERacIOnal

operação 
MatroFerroViária

pessoal

enerGia

Manutenção
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dEsaFIO: REduzIR O cusTO 
OpERacIOnal

enerGia elétrica

25%
Reajuste anual 
distribuidoras

21%
Reajuste 

extraordinário 
2015

24%
Sistemas de 

bandeiras

25%
Desintegralização 

da conta

83%
Reajuste da TUSD

OPerAdOreS CATivOS OPerAdOreS LivreS

Os operadores passaram a arcar com um aumento de 

95% na conta de energia do setor metroferroviário.
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dEsaFIO: REduzIR O cusTO 
OpERacIOnal

Mão De oBra

alteração Da 

política De 

Desoneração 

Da Folha De 

paGaMentos

percentual De 

Desoneração 

cai Mais Da 

MetaDe

iMpacto De r$ 75 Milhões 

só para os 4 Dos 

operaDores 

MetroFerroViários 

reTrAÇãO NAS CONTrATAÇõeS dO SeTOr

feChAmeNTO de POSTOS de TrABALhO

reduÇãO dO PrOgrAmA de QuALifiCAÇãO

contrapartida de 2% para 4,5%
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pROpOsTa: unIãO dOs EnTEs 
FEdERaTIVOs

na Busca De uMa 
solução para o setor

propostas:

manutenção da cobrança integralizada de energia
inclusão do setor na alíquota de 2,5% da Política de desoneração da folha
Trabalho conjunto para buscar soluções ao custeio do setor
Aumento dos investimentos para ampliação dos projetos

O SeTOr Quer CONTiNuAr A CONTriBuir PArA 
O deSeNvOLvimeNTO dO PáiS e O Quer fAzer de 

fOrmA eQuiLiBrAdA, COm meNOS imPACTO SOCiAL 
e mAiS BeNefíCiOS urBANOS
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MEnsagEM FInal

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.



ANPTrilhos - Associação Nacional dos 
Transportadores de Passageiros Sobre Trilhos

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

    +55 61 3322-3158    

    contato@anptrilhos.org.br

w w w . a n p t r i l h o s . o r g . b r

Facebook:  Anp Tr i lhos

Twitter:  @ANPTr i lhos


