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grande transformação da mobilidade começou 
a ocorrer na década de 1950, quando o proces-
so intenso de urbanização se associou ao au-
mento do uso de veículos motorizados, resul-
tado de uma política de Estado que priorizou o 
investimento na indústria automobilística.

Como consequência, o percentual da população que utilizava 
transporte público encolheu e muitas cidades e regiões metro-
politanas passaram a apresentar problemas de mobilidade, com 
impactos negativos na vida das pessoas e nos custos econômi-
cos e ambientais para a sociedade. Como exemplo desse pro-
blema, podemos citar o incremento potencial dos congestiona-
mentos, que eleva o tempo necessário para o deslocamento da 
população, o aumento no consumo de energia, no volume de acidentes de trânsito e o 
aumento dos níveis de poluição.
Esses fatores, aliados ao crescimento populacional, levaram ao esgotamento da capaci-
dade operacional dos sistemas existentes. Nesse sentido, a implantação de sistemas de 
transporte de passageiros sobre trilhos, como metrôs, trens metropolitanos, veículos 
leves sobre trilhos (VLT) e monotrilhos, são uma excelente alternativa para aumentar a 
mobilidade nos centros urbanos, incrementando a qualidade, segurança e regularidade 
do transporte público para a população.
Os benefícios da implantação desses sistemas são obtidos, dentre outros aspectos, porque 
eles proporcionam alta capacidade de transporte. Só para se ter uma idéia, uma única linha 
implantada de metrô, por exemplo, é capaz de transportar cerca de 60 mil passageiros 
por hora, por sentido. Por outro lado, o automóvel e o ônibus (1 faixa) têm capacidade de 
apenas 1,8 mil e 6,7 mil passageiros, respectivamente. 
Não há como viver ou produzir bem quando você pensa que um cidadão deve sair de casa 
para ir ao trabalho com duas horas de antecedência e, ao voltar para casa, perca mais duas 
horas em trânsito e congestionamentos. O retorno social que os sistemas de passageiros 
sobre trilhos propiciam à população e ao processo produtivo é exatamente acabar com 
essa distância, proporcionando mais tempo livre para dedicar à sua família ou ao seu lazer, 
ao mesmo tempo em que reduz o desgaste de deslocamento ao trabalho, fazendo com 
que seu nível de produção seja maior. Isso sem considerar os outros aspectos já apontados.
Por essa razão, a Associação Nacional dos Transportadores de Passageiros sobre Trilhos 
(ANPTrilhos) defende, como ponto central, a ampliação do investimento no setor. Traba-
lhando de forma integrada com entidades, operadores dos sistemas e com a indústria me-
troferroviária, a ANPTrilhos busca promover o constante desenvolvimento e aprimoramen-
to do transporte de passageiros sobre trilhos no país e contribuir com o seu crescimento, 
numa visão integrada e adequada à realidade dos centros urbanos brasileiros. 
Apesar de termos um longo caminho a percorrer até dotarmos nosso país de uma malha 
metroferroviária compatível com sua dimensão e complexidade, a exemplo do que já existe 
em nações mais desenvolvidas, devemos perseverar nesta premissa, pois os sistemas sobre 
trilhos se apresentam como uma alternativa concreta para auxiliar na melhoria da mobili-
dade urbana brasileira.

PalaVra DO PrEsiDENTE

A
Joubert Fortes Flores Filho
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anPtrilHos e seUs assoCiados

setor de transporte de passageiros sobre trilhos no país teve, durante mui-

to tempo, um desenvolvimento inexpressivo, muito lento para o tamanho 

e para o acelerado crescimento das cidades brasileiras. Como consequên-

cia, os grandes centros urbanos se veem cada vez mais congestionados, 

reduzindo a capacidade de mobilidade dos cidadãos, levando à perda de 

qualidade de vida e de produtividade.

Entretanto, a retomada dos investimentos em diversos projetos de mobilidade urbana 

nas principais cidades do país comprova a tendência de expansão dos sistemas de trans-

porte de passageiros sobre trilhos para a próxima década, na qual o Brasil será o centro 

das atenções no mundo devido, principalmente, à realização da Copa do Mundo de 2014 

e das Olimpíadas de 2016. 

Atualmente, cerca de 7,7 milhões passageiros são transportados diariamente sobre tri-

lhos no Brasil, sem considerar aqueles que passeiam pelos trens turísticos e culturais. A 

expectativa é de que as iniciativas em fase de estudo ou já em andamento no país em 

torno desse tipo de transporte injetem cerca de R$ 85 bilhões em investimentos nos pró-

ximos cinco anos, englobando desde linhas de metrô, trens regionais e metropolitanos, 

até monotrilhos e os chamados “veículos leves sobre trilhos” (VLT). 

Nesse contexto é que foi criada a Associação Nacional dos Transportadores de Passagei-

ros sobre Trilhos (ANPTrilhos). Associação civil, sem fins lucrativos, de âmbito nacional, 

com sede na cidade de Brasília/DF, que tem por objetivo promover o desenvolvimento e 

o aprimoramento do transporte de passageiros sobre trilhos no país.

Fundada em 2010, a ANPTrilhos já representa 92% de todo o transporte de passageiros 

sobre trilhos do Brasil. 

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 

pantone

CMYK
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Apoio:

públicos, promovendo troca de informações e estudos destinados ao aperfeiçoamento 

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

A Associação é formada pelos operadores dos sistemas, pelas entidades ligadas ao setor e 

pela indústria metroferroviária. O trabalho conjunto dos seus associados visa promover o 

transporte de passageiros sobre trilhos no país, contribuindo com o seu desenvolvimento 

e aprimoramento, numa visão integrada que atenda à realidade das diversas cidades bra-

sileiras. A ANPTrilhos procura, ainda, prestar apoio aos diversos órgãos governamentais 

na busca pela melhoria da mobilidade urbana, trabalhando com propostas e soluções e 

adequadas às características específicas de cada uma das 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 e CPTM (operadoras 

do sistema metroferroviário de São Paulo), Metrô DF (operadora do sistema metroviário do 

Distrito Federal), a Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários (ANTF), a Asso-

ciação Nacional da Indústria Ferroviária (ABIFER), a Associação Brasileira de Trens Turísticos 

e Culturais (ABOTTC) e as empresas ALSTOM, Bombardier, CAF Brasil e Grupo MPE.

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. 

Na área internacional, a ANPTrilhos firmou Acordo de Cooperação com a Associação 

Latino-americana de Metrôs e Subterrâneos (Alamys). Com esse Acordo a Associação ini-

ciou uma nova fase, incorporando-se nas discussões internacionais acerca do transporte 

de passageiros sobre trilhos ao mesmo tempo em que deu representatividade ao setor 

brasileiro no exterior. Com objetivo de promover ações conjuntas voltadas para a pro-

moção da melhoria da mobilidade nas cidades latino-americanas e da península ibérica, 

tanto a ANPTrilhos quanto a Alamys defendem a opção pela implantação de sistemas 

sobre trilhos como solução sustentável para a mobilidade urbana das cidades.

anPtrilHos e seUs assoCiados
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Panorama metroferroviário naCional

NúmErOs DO sETOr

Os sistemas metroferroviários de passageiros são considerados sistemas estruturantes, com alta 
capacidade de transporte, que proporcionam o deslocamento de grande número de passageiros. 
Para se ter uma ideia, uma única linha implantada de metrô, por exemplo, é capaz de transportar 
cerca de 60 mil passageiros por hora, por sentido. Por outro lado, o automóvel e o ônibus (uma 
faixa) têm capacidade de apenas 1,8 mil e 6,7 mil passageiros, respectivamente. 
Aliado à essa alta capacidade, os sistemas sobre trilhos proporcionam o aumento da mobilida-
de nos centros urbanos, incrementando a qualidade, segurança e regularidade do transporte 
público para a população.
O volume de passageiros transportados sobre trilhos no Brasil chega próximo aos 7,7 milhões 
diários. Esse número passa a ser superado quando se consideram os sistemas ferroviários que 
atendem ao transporte turístico e cultural.
SuperVia, Metrô Rio, Metrô SP e CPTM são os quatro maiores operadores metroferroviários 
do país. Juntos esses sistemas são responsáveis pelo transporte de cerca de 90% do total de 
passageiros do país.
A malha metroferroviária urbana brasileira atualmente instalada chega próximo aos 990 km. O 
Estado de São Paulo é o que tem a maior rede, proxima a 330 km, seguido pelo Rio de Janeiro, 
que soma 316 km. 
O transporte de passageiros sobre trilhos no Brasil ainda é carente de investimentos, os recur-
sos governamentais escassos e o país ainda não tem um sistema adequado e que atenda, com 
qualidade, à população. Por essa razão, a Associação Nacional dos Transportadores de Passa-
geiros 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

Com o intenso processo de urbanização, muitas cidades e regiões metropolitanas passaram a 
apresentar problemas de mobilidade, com impactos negativos na vida das pessoas e nos custos 
econômicos e ambientais para a sociedade. 
Como exemplo desse problema, podemos citar o incremento potencial dos congestionamentos, 
a elevação da poluição sonora, o aumento das emissões atmosféricas de poluentes, o maior con-
sumo de fontes energéticas não renováveis, sem falar no maior número de acidentes de trânsito 
e no elevado tempo de deslocamento.
Nesse sentido, a implantação de sistemas de transporte de passageiros sobre trilhos, como 

BH  João Pessoa  Maceió Natal Recife  Trensurb Salvador  Metrofor  Metro DF  Metrô Rio  Metrô | SP  Super Via  CPTM

1.087.234.111

179.870.699

3.469.147
1.494.800

142.284.500

50.982.060

635.772.102

42.090.69176.052.700
1.838.900

93.011.800
2.271.800

56.866.200

Sistemas Metroferroviários do Brasil 
nº de passageiros transportados em 2011

92%8%
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metrôs, trens metropolitanos, veículos leves sobre trilhos (VLT) e monotrilhos, tem contribuído 
com a redução de todos esses níveis, auxiliando na melhoria da qualidade ambiental das cida-
des brasileiras. 
Quando se imagina que um cidadão gaste duas horas em deslocamento para ir de casa para o 
trabalho e, ao voltar, leve mais duas horas em trânsito e congestionamentos, não há como esperar 
que ele viva ou produza bem. O retorno social que os sistemas sobre trilhos propiciam à popu-
lação e ao processo produtivo é exatamente acabar com 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. Isso sem considerar os outros aspectos já apontados.
Ao mesmo tempo em que proporcionam o aumento da mobilidade nos centros urbanos, os 
sistemas sobre trilhos contribuem com a diminuição das emissões atmosféricas e a redução da 
poluição sonora, trabalhando, ainda, a partir de fontes energéticas renováveis.
Considerando os padrões dos diversos sistemas de transporte no mundo, as emissões decor-
rentes do consumo de energia elétrica para tração dos trens corresponde a 50 gramas em CO2 
por passageiro transportado por quilômetro. Comparando-se os diferentes modos de transpor-
te, aqueles sobre trilhos chegam a emitir cerca de 60% menos gases de efeito estufa (GEE) que 
os automóveis e 40% menos que os ônibus. 
É possível verificar, assim, que a implantação de sistemas de transporte de passageiros sobre 
trilhos se apresentam não só como uma alternativa concreta para o incremento da mobilidade 
nos grandes centros, bem como, contribuem com o desenvolvimento de um sistema de trans-
porte limpo e sustentável.

iNVEsTimENTOs

Após longo período com desenvolvimento inexpressivo, o setor metroferroviário de passagei-
ros está renascendo. 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 investimentos estão sendo retomados em diversos projetos de mobilidade urbana 
nas principais cidades do país.
A tendência de expansão dos sistemas de transporte de passageiros sobre trilhos para a pró-
xima década já é uma realidade. Estão sendo esperados mais R$ 85 bilhões em investimentos 
para os próximos anos, considerando os recursos que serão investidos pelo Governo Federal, 
Governos Estaduais e iniciativa privada.
Ao todo estão sendo estudados e desenvolvidos mais de 73 projetos na área de transporte metrofer-
roviário. Cinco deles estão sendo tocados com recursos garantidos através do Programa de Acelera-
ção do Crescimento (PAC 2) do Governo Federal: Expansão do Trem Urbano de São Leopoldo a Novo 
Hamburgo/RS; Implantação do aeromóvel de Porto Alegre/RS; Implantação da Linha Sul do Metrô de 
Fortaleza/CE; Aquisição de trens para o metrô de Recife/PE; e ampliação do Metrô de Recife.
Já o PAC da Mobilidade, garantirá R$18 bilhões em investimentos para melhorar a infraestrutura 
de transporte público em 24 cidades. Foram contempladas, na área metroferroviária, as cidades 
de Belo Horizonte/MG, Curitiba/PR, Porto Alegre/RS, Salvador/BA, e Fortaleza/CE.
Visando a Copa do Mundo de Futebol e os jogos Olímpicos de 2016, o Brasil tem investido pesada-
mente no setor sobre trilhos, buscando garantir a mobilidade durante a realização dos jogos e, mais 
importante do que isso, deixar um legado que contribuirá para melhorar a infraestrutura urbana e 
para otimizar a qualidade de vida da população nas cidades-sede. Além de uma gama de investi-
mentos que estão sendo realizados para a ampliação e modernização do sistema metroferroviário da 
cidade do Rio de Janeiro/RJ, outras capitais também estão trabalhando: há projeto de Veículos Leves 
sobre Trilhos (VLT) para Brasília/DF, Cuiabá/MT e Fortaleza/CE. Por outro lado, as cidades de São Paulo/
SP e Manaus/AM estão implantando trabalhando com a implantação de projetos de monotrilhos.

Panorama metroferroviário naCional
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Os problemas relacionados à mobilidade das pessoas e das mercadorias nos centros urbanos afe-
tam diretamente a qualidade de vida da população. Entre 1977 e 2005, o percentual da população 
que utilizava transporte público encolheu, de 68% para 51%. Como consequência, muitas cidades 
e regiões metropolitanas passaram a apresentar problemas, com impactos negativos na vida das 
pessoas. Pode-se citar, como exemplo, o incremento dos congestionamentos, que eleva o tempo 
de deslocamento, o aumento no consumo de energia, no volume de acidentes de trânsito e nos 
níveis de poluição.
Esses fatores, aliados ao crescimento populacional, levaram ao esgotamento da capacidade operacional 
dos sistemas existentes. Nesse sentido, a implantação de sistemas de transporte de passageiros sobre 
trilhos, como metrôs, trens metropolitanos, veículos leves sobre trilhos (VLT) e monotrilhos, é uma exce-
lente alternativa para aumentar a mobilidade, incrementando a qualidade, segurança e regularidade do 
transporte público.
Atualmente, há no Brasil 10 cidades com mais de 1,5 milhão de habitantes. Nossa malha metro-
ferroviária total não passa de 1,5 mil km, enquanto apenas as cidades como Londres, Nova York e 
Sidney dispõem, cada uma, de redes superiores a 400 km. Todos os sistemas sobre trilhos de nossas 
cidades não chegam a transportar oito milhões de passageiros por dia útil, carregamento próximo 
ao efetuado, no mesmo período, apenas em Xangai ou Pequim.
Nesse sentido, o maior gargalo do setor, hoje, passa necessariamente pela questão do investimen-
to, considerando: a necessidade de implantação do sistema nas cidades brasileiras; a expansão da 
malha já existente; a modernização da frota de trens.
Aliado ao investimento que precisa ser feito, é necessário incentivar a população a utilizar o trans-
porte coletivo como meio de transporte principal. Dessa forma, teremos uma rede de transporte 
efetivamente estruturante, que contribuirá para a mobilidade urbana e para elevar a qualidade de 
vida da população nas cidades.

ExPaNsãO Da malha E DifusãO DOs sisTEmas 
Nas ciDaDEs brasilEiras

Atualmente os sistemas metroferroviários estão restritos a apenas 12 Regiões Metropolitanas, res-
pondendo 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 700 km. En-
quanto que a maior rede urbana brasileira, instalada no Estado de São Paulo, chega próximo a 330 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 mobilidade.

mODErNizaçãO Da frOTa, DOs sisTEmas E Da iNfraEsTruTura

Não só é necessário expandir a rede metroferroviária no país, mas, tão importante quanto, é moder-
nizar o sistema, a infraestrutura e a frota de trens.

gargalos a serem sUPerados
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gargalos a serem sUPerados

A modernização busca garantir ao passageiro mais conforto e comodidade, além de promover a ade-
quação 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 de ponta, vi-
sando garantir padrões de excelência em questão de segurança, velocidade das composições, 
aumento de produtividade do sistema e ampliação da capacidade instalada.
A modernização dos sistemas, infraestruturas e dos equipamentos deve ser prioridade visando 
garantir a regularidade do transporte, o conforto e a segurança dos passageiros.

iNcENTiVO à uTilizaçãO DOs sisTEmas

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. Os objetivos dessa modicidade são 
traçadas buscando, como fator primordial, o incentivo à utilização dos transportes coletivos, 
em detrimento ao individual, e a inclusão social da população através do seu acesso ao sistema 
de transporte.
Segundo IPEA (2011), o transporte público coletivo urbano atende majoritariamente a pes-
soas de média e baixa renda no Brasil, o que torna o valor da tarifa desses serviços um ins-
trumento 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 co-
letivo por outros modos individuais, auxiliando na deterioração da situação de trânsito nas 
cidades. Além de estimular o uso do transporte individual, contribuindo para o agravamento 
dos problemas de mobilidade nas cidades, segundo IPEA (2011) o elevado valor das tarifas do 
transporte dificultam o acesso de usuários de baixa renda ao transporte público, levando ao 
agravamento da exclusão social. Este problema, embora não dependa apenas do sistema de 
transporte público em si, é de extrema gravidade para o desenvolvimento social e econômico 
das metrópoles brasileiras e mundiais.
Como a energia é um dos insumos básicos para a operação dos sistemas metroferroviários, 
representando 75% dos gastos das operadoras com energia elétrica, logo, um excelente meio 
de baratear as tarifas é através da redução do custo de energia.
Tendo em vista o apelo de essencialidade do serviço, a partir de 1968 havia, para o transporte 
metroferroviário de passageiros, um desconto na tarifa de energia elétrica previsto no Decreto 
nº 62.724/1968.  Ao longo dos anos, entretanto, esse percentual de desconto foi sendo reduzi-
do através de Portarias do Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica (DNAEE), até que 
chegou a zero. Entretanto, outros serviços também classificados como “essenciais” pela legisla-
ção vigente, tais como abastecimento de água, serviços de esgoto e de saneamento, continuam 
sendo beneficiários do mesmo desconto na tarifa de energia. 
Nesse sentido, torna-se imperioso equilibrar essa equação, buscando reestabelecer o anti-
go desconto nas tarifas de energia cobradas dos operadores metroferroviários, visando a 
redução das tarifas de transporte, o estímulo à utilização dos sistemas e a inclusão social de 
milhares de brasileiros.
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PaUta legislativa da anPtrilHos BUsCa a moBilidade dos Brasileiros

a favor da moBilidade

1 – redução da tarifa de energia elétrica metroferroviária - PlC 310/2009 - Institui o 
Regime Especial de Incentivos para o Transporte Coletivo Urbano e Metropolitano de Passa-
geiros (REITU)P, condicionado à implantação do bilhete único temporal ou de rede integrada 
de transportes.

A ANPTrilhos acredita que a baixa mobilidade urbana reduz as oportunidades de emprego 
e dificulta o acesso aos serviços de saúde e educação reduzindo as perspectivas de cres-
cimento social dos mais carentes. Conforme previsto no PLC 310/2099, com o desconto 
mínimo de 75% nas tarifas de energia elétrica consumida na tração de veículos de trans-
portes público coletivo de passageiros, nos sistemas de metrôs, trens metropolitanos e 
trólebus, as tarifas desses serviços deverão ser reduzidas, contribuindo para estimular à 
utilização dos sistemas e a inclusão social de milhares de brasileiros. Afinal, sabemos que é 
fundamental oferecer à população brasileira um sistema de transporte de massa moderno 
e inteligente, para que um número maior de usuários opte pelo transporte público coleti-
vo, abrindo mão do transporte individual.

2 – desoneração da folha de pagamentos - Pl 957/2007 - Altera a Lei nº 8.212, de 24 de 
julho de 1991 e a Lei nº 8.870, de 15 de abril de 1994, para dispor sobre a desoneração da 
folha de pagamento das empresas de transporte urbano de passageiros.

A ANPTrilhos aprova as ações do PL 957/2007, tendo em vista que o elevado valor das tarifas 
do transporte dificultam o acesso de usuários de baixa renda ao transporte público, levando 
ao agravamento da exclusão social. A desoneração da folha de pagamentos é ponto impor-
tante para contribuir com a redução dos custos e, consequentemente, com a redução das 
tarifas do transporte. 

3 – modernização e ampliação das redes de transporte metroferroviário - Pl 
516/2011 - Altera a Lei nº 11.033, de 21 de dezembro de 2004, para incluir os bens destina-
dos ao serviço de transporte ferroviário de passageiros no Regime Tributário para Incentivo à 
Modernização e à Ampliação da Estrutura Portuária (REPORTO).

A ANPTrilhos defende a melhoria da mobilidade urbana brasileira. Para tanto, é funda-
mental que se inclua o sistema metroferroviário de passageiros no Regime do REPORTO, 
buscando com que a isenção da Contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social (COFINS) sobre a aquisição de vagões, locomotivas, 
trilhos e demais equipamentos do transporte de passageiros sobre trilhos, permita a re-
dução dos custos operacionais e de implantação desse modal. Com o aumento do inves-
timento, os benefícios serão sentidos diretamente pelos usuários dos serviços, que terão 
um  transporte mais moderno, seguro e confortável.
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4 – intensificação da produção metroferroviária - Pls 44/2009 - Concede isenção do 
Imposto sobre Produtos Industrializados aos veículos de passageiros e mistos movidos a tra-
ção elétrica.

A ANPTrilhos vislumbra, na isenção tributária, mecanismo capaz de impulsionar a produção 
e, assim, intensificar a implantação e a utilização de veículos elétricos no País. Incentivar 
a implantação de sistemas baseados em tecnologias não poluentes para o transporte de 
pessoas é o primeiro passo para prevenir a crescente deterioração da qualidade ambiental 
e dos congestionamentos, ambos em expansão nos grandes centros urbanos brasileiros. 

5 - renovação da frota metroferroviária - Pl 7770/2010 - Acrescenta ao art. 1º da Lei 
nº 10.866, de 04 de maio de 2004, o repasse da arrecadação do Imposto de Contribuição de 
Intervenção de Domínio Econômico (CIDE) para atender a renovação da frota de transporte 
público ferroviário, aquaviário e rodoviário.

Tão importante quanto investir na ampliação da rede de transporte é modernizar o sis-
tema que atende à população. A modernização da frota metroferroviária de passageiros 
busca alterar padrões tecnológicos já superados por outros de ponta, visando a excelên-
cia do serviço de transporte prestado à população, em questão de segurança, velocida-
de das composições, aumento de produtividade do sistema e ampliação da capacidade 
instalada. A renovação da frota de transporte metroferroviário deve ser prioridade visan-
do garantir a regularidade do transporte, o conforto e a segurança dos passageiros. A 
ANPTrilhos reconhece que a iniciativa em pauta representa um passo importante para a 
modernização do país.

 
6 - Priorização do transporte coletivo - 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 motorizados 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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