A união do sistema
metroferroviário nacional
em nome da mobilidade
dos brasileiros
The national metro rail
system unites on behalf of
the mobility of Brazilians

Quem somos
Who we are

Fundada em 2010, com o objetivo de promover o desenvolvimento e o aprimoramento
do transporte de passageiros sobre trilhos no país, a Associação Nacional dos Transportadores de Passageiros sobre Trilhos (ANPTrilhos) reúne em seu quadro de associados operadores, indústrias e outras entidades voltadas para o setor metroferroviário.
Representando 100% do setor, a ANPTrilhos trabalha de forma integrada, buscando
contribuir para o aumento da mobilidade do cidadão e da qualidade de vida nas cidades, através da disseminação e implantação do transporte sobre trilhos: um modo rápido, seguro e ambientalmente limpo.
Founded in 2010 with the purpose of promoting the development and enhancement of the transportation of passengers
on rails in the country, the National Association of Transporters of Passengers on Rails (ANPTrilhos) gathers in its frame
of associates the operators, industries and other entities aimed at the metro rail sector.
Representing 100% of the sector, ANPTrilhos works in an integrated manner, seeking to contribute for the increase of
mobility of the citizen and quality of life in the cities, through the use of rail transportation: a fast, safe and environmentally clean means.

Dados do setor
Industry data

O transporte de passageiros sobre trilhos no Brasil é responsável pelo deslocamento de 9,1 milhões de passageiros diariamente, sem considerar aqueles que
passeiam pelos trens turísticos e culturais. Atualmente, o país tem15 sistemas
urbanos de transporte sobre trilhos, instalados em 11 Estados brasileiros e no
Distrito Federal, somando um total de 1.030 km de extensão. Nossa frota supera 700 composições e a indústria brasileira
está preparada para atender com qualidade e tecnologia de ponta à demanda prevista para os próximos anos.
The transportation of passengers on rail in Brazil is responsible for the displacement of 9.1 million passengers daily,
without considering those who stroll by the touristic and cultural trains. Currently the country has 15 urban rail transportation systems, installed in 11 Brazilian states and in the Federal District, totaling 1,030km of extension. Our fleet
exceeds 700 compositions and the Brazilian industry is prepared to meet the cutting edge quality and technology to the
demand foreseen for the coming years.

Investimentos
Investments

O Brasil está investindo fortemente no sistema metroferroviário de passageiros. São
mais de R$ 100 bilhões em investimentos, ultrapassando 60 projetos, que preveem: implantação de novas linhas, expansão e modernização de linhas já existentes,
aquisição de novos carros, construção e reforma de estações e modernização de
sistemas. E os investimentos estão sendo realizados nos mais diversos campos. São metrôs, trens metropolitanos, trens regionais, trens turísticos e até o nosso primeiro Trem de Alta Velocidade.
Brazil is strongly investing in the passenger metro rail system. There
is more than R$ 100 billion in investments, surpassing 60 projects,
which consist of: implantation of new lines, expansion and modernization of already existing lines, acquisition of new cars, construction and renovation of stations and modernization of systems. And
the investments are being made in the most diverse fields. In metro,
metropolitan trains, regional trains, touristic trains and even our first
High Speed Train.
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Benefícios dos trilhos
Rails benefits
A implantação de sistemas de transporte de passageiros sobre trilhos
é uma excelente alternativa para aumentar a mobilidade nos centros
urbanos, incrementando a qualidade, segurança e regularidade do transporte público para toda a população. O transporte sobre trilhos é um sistema limpo e ambientalmente correto. Não gera resíduos, não contribui com
a poluição sonora e, quando comparado com os
padrões dos diversos sistemas de transporte no mundo, aqueles sobre trilhos chegam a
emitir cerca de 60% menos gases de efeito estufa (GEE) do que os automóveis e 40%
menos do que os ônibus, contribuindo com a qualidade ambiental e a qualidade de vida
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The implantation of transportation systems of passengers on rails is an excellent alternative to increase mobility in the urban centers, enhancing quality,
safety and regularity of public transportation for the whole population. The
rail transportation is a clean and environmental correct system. It does not
generate residues, does not contribute for noise pollution and, when compa*Gases de Efeito Estufa / Greenhouse gases
red to the standards of the several transportation systems in the world, the
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and 40% less than the buses, contributing
for environmental quality and quality of life in the cities throughout the world.
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Nosso pleito
Our plead

Apesar do bom cenário, o transporte de passageiros sobre trilhos no Brasil ainda é carente de investimentos, os recursos governamentais são escassos e o país ainda não possui
um sistema que atenda, com qualidade, à população. Por essa razão, a ANPTrilhos defende, como ponto central, a ampliação e aplicação contínua de investimentos no setor,
buscando seu desenvolvimento 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 a mobilidade urbana brasileira.
Despite the good scenario, rail passenger transportation still lacks investments, the governmental resources are scarce
and the country does not have yet a system that serves the population with quality. For this reason, ANPTrilhos defends,
as key point, the amplification and continuous application of investments in the sector, aiming at its development in an
integrated and adequate vision to the reality of the Brazilian urban centers.
Though we have a long way to go until we endow our country of a metro rail system compatible with its dimension and
complexity, similar to what already exists in the most developed nations, we must preserve this premise, since the rail
systems present themselves as a concrete alternative for the Brazilian urban mobility.
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Empresas e organizações associadas
Operadores
Criada em 1984, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), empresa vinculada ao Ministério das Cidades, é a
responsável pela operação de passageiros nas capitais de: Belo Horizonte/MG; João Pessoa/PB; Maceió/AL; Natal/RN;
e Recife/PE. Com sede na cidade do Rio de Janeiro, a missão da CBTU é atender às necessidades de deslocamento da
população, contribuindo para a melhoria da sua qualidade de vida, e integrar o transporte no contexto do desenvolvimento
urbano, social e econômico. Os desafios assumidos pela Companhia configuram a possibilidade de um novo modelo de
atuação, evoluindo em termos de planejamento, estudos e projetos.
Fundada em 1992 a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), vinculada à Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos, assumiu processo de contínua modernização e expansão com novos padrões de serviços. A CPTM,
com suas 89 estações operacionais, atende hoje 22 municípios e se apresenta como uma moderna alternativa para atenuar
o problema da mobilidade na Região Metropolitana de São Paulo. Como uma das principais prioridades do Governo do
Estado, a Companhia está investindo e estruturando-se para transportar 3,5 milhões de usuários por dia em 2014.
A Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (Metrô DF) é uma empresa pública, vinculada ao governo do Distrito
Federal, criada em 1993 com a missão de operar o novo modal de transporte na capital federal. A operação do METRÔ-DF
começou em 2001, com a inauguração do trecho que liga Samambaia ao Plano Piloto. Além do sistema de metrô, o METRÔ-DF é responsável pela coordenação técnica da implantação do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), que terá papel fundamental
na distribuição de passageiros em Brasília.
O Metrô Rio foi inaugurado em 1979 com cerca de 4,3 km de trilhos, ligando cinco pontos da cidade. Sua expansão teve
início em 1997, quando foi concedido ao Consórcio Opportrans o direito de explorar o serviço metroviário da cidade do Rio
de Janeiro. Atualmente o Metrô Rio administra 40,9km de linhas, distribuídos em 35 estações. Com a missão de prover
soluções completas de deslocamento urbano, o Metro Rio tem como principal objetivo aumentar o número de pessoas
atendidas diariamente pelo sistema, buscando chegar a 1,1 milhão clientes/dia.
Constituída em 1968, a Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô) tem a missão de prover transporte público
com rapidez, segurança, confiabilidade e sustentabilidade ambiental. Para isso, o Metrô São Paulo trabalha com o
objetivo de expandir o sistema metroviário do Estado, modernizar os sistemas e as instalações existentes e aperfeiçoar
a gestão do metrô. Em 2010, o Metrô de São Paulo ultrapassou a marca de 20 bilhões de passageiros transportados
desde a sua inauguração em 1974, destacando-se mundialmente pelos resultados obtidos na produção e na qualidade do serviço de transporte público de passageiros sobre trilhos.
A SuperVia Concessionária de Transporte Ferroviário S.A. iniciou suas operações no sistema metroferroviáro da Região
Metropolitana do Rio de Janeiro em 1998. Nessa época, a empresa atendia a 11 importantes municípios da região metropolitana. Hoje, a SuperVia aumentou sua capacidade de atuação e opera 270Km de malha ferroviária, passando por 12
cidades. A concessionária tem como missão oferecer serviços de transporte de passageiros na Região Metropolitana do Rio
de Janeiro, a preço compatível, com segurança, rapidez, confiabilidade e simpatia. A empresa tem com objetivo transportar
1 milhão de passageiros por dia útil até 2015.
A Trensurb – Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre foi criada em 1980, com o objetivo de implantar e operar a
linha de trens urbanos na Região Metropolitana de Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul. Atualmente, a malha
ferroviária possui 39 quilômetros de extensão e transporta milhares de pessoas por dia, entre os municípios de Porto
Alegre, Canoas, Esteio, Sapucaia do Sul, São Leopoldo e Novo Hamburgo. A missão da empresa é oferecer soluções
em mobilidade urbana com segurança, pontualidade e responsabilidade socioambiental, a partir da gestão pública
eficiente, transparente, estruturada e moderna.
A ViaQuatro é a concessionária responsável pela operação e manutenção da Linha 4-Amarela do metrô de São Paulo,
o primeiro contrato de Parceria Público-Privada assinado no País. Integrada ao sistema metroferroviário da cidade, a
Linha 4-Amarela está equipada com o que há de mais moderno em operação metroviária utilizando, inclusive, a tecnologia driverless, que permite a operação dos trens sem condutor, a partir do Centro de Controle Operacional (CCO).

Empresas e organizações associadas
Empresas

pantone

A Alstom é uma empresa líder mundial em infraestrutura para geração e transmissão de energia e transporte ferroviário,
além de referência em tecnologias inovadoras. Há 55 anos no Brasil, a Alstom possui sete unidades instaladas nos
Estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rondônia, desenvolvendo soluções para o transporte metroferroviário, incluindo desde a parte de material rodante, fabricação de carros, soluções em transmissão de informações,
sinalização e controle, além de serviços de manutenção, renovação e modernização de trens de passageiro.
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A Bombardier fabrica soluções inovadoras em transporte, estabelecendo novos padrões em mobilidade sustentável. Com
sede central em Berlin (Alemanha), a Bombardier Transportation está presente em cerca de 60 países. No Brasil, disponibiliza o largo leque de produtos ferroviários. Além da modernização de trens, da fabricação de monotrilhos e do fornecimento
de sistemas de sinalização, a empresa propõe adaptações dos veículos ferroviários que melhor se adequem às necessidades
e ao desenvolvimento do país, desde veículos leves, monotrilhos, metrôs, trens metropolitanos até trens de alta velocidade.
Criada em 1860, a espanhola Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) é uma empresa líder de mercado na concepção, fabricação, manutenção e fornecimento de equipamentos e componentes para sistemas ferroviários. A CAF se destaca
por sua versatilidade, flexibilidade e disponibilidade para se adaptar às necessidades dos clientes, em áreas como: trens de
alta velocidade, locomotivas, trens regionais, metrôs, bondes e trens ferroviários rápidos. No Brasil, a empresa possui uma
fábrica instalada na cidade de Hortolândia/SP, que está em plena operação para atender ao mercado nacional.
Fundada no Brasil em 1964, a GE Transportation oferece soluções para as indústrias ferroviária, marinha e mineração. Com fabrica instalada na cidade de Contagem (MG), produz locomotivas de grande porte para a América do
Sul e países da África. Em 2012, a GE Transportation comemorou 50 anos de Brasil e cerca de 1.300 locomotivas
entregues. Com foco no desenvolvimento de soluções inteligentes e novas oportunidades de negócio, a companhia
está investindo em instalações e capacidades para expandir sua presença no mercado.
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A IAT Fixações Elásticas LTDA foi fundada em 1962, dedicando-se à produção de metalurgia de componentes. Em
1977 passou a realizar a manufatura de fixações elásticas e desde 1997 dedica-se exclusivamente à produção de fixações elásticas para vias férreas. A ampliação da atividade comercial de itens ligados às ferrovias, aconteceu à associação
com os grupos Pandrol e Railtech. A IAT participa hoje de um grande número de projetos de vias férreas no Brasil e no
mundo, já tendo vendido mais de 100.000.000 milhões de grampos.
Fundada em 1988, com matriz na cidade do Rio de Janeiro, a MPE tem sua origem na cisão de um Setor da GE General Eletric
do Brasil S/A. Herdeira de toda a bagagem técnica e de trabalho da GE, a MPE cresceu e se consolidou através desses 23 anos
nos segmentos de engenharia, indústria e agronegócio. No segmento de transporte metroferroviário, a MPE– Projetos e Montagens
Especiais S/A busca o aperfeiçoamento e desenvolvimento de métodos modernos e seguros para soluções globais e integradas.
Presente no Brasil há mais de cem anos, as atividades desenvolvidas pela Siemens estão focadas em quatro setores: Infrastructure & Cities, Industry, Energy e Healthcare. Em Infrastructure & Cities destacam-se as atividades voltadas para o
setor de transportes, onde a empresa utiliza uma abordagem de Complete Mobility, buscando interligar vários sistemas de
transporte a fim de possibilitar a movimentação eficiente de pessoas e mercadorias, combinando sistemas operacionais
para tráfego e eletrificação ferroviária de veículos sobre trilhos para transportes de massa, regionais e de longa distância.
Fundada em novembro de 1997, a Trans Sistemas de Transportes S.A. – T´TRANS, atua no segmento metroferroviário nas
áreas de energia, sinalização e controle, telecomunicações, bilhetagem eletrônica e material rodante, apresentando as mais
modernas soluções para reforma e fabricação de trens de passageiros por meio de sua unidade fabril, na cidade de Três
Rios, estado do Rio de Janeiro. Desde a sua fundação, a política é implementar ações voltadas para a responsabilidade
social, comprometida com a ética e a qualidade de vida de seus colaboradores.
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