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A Associação Nacional dos Transpor-
tadores de Passageiros sobre Trilhos 
(ANPTrilhos) é a voz institucional dos 
operadores do setor metroferroviário de 
passageiros. Fundada em 2010, em pou-
co tempo ganhou relevância ao passar a 
representar 100% das empresas públicas 
e de capital privado desse segmento, 
que se traduz por ser um modo rápido, de 
alta capacidade de transporte, seguro, 
ambientalmente limpo e de grande acei-
tação popular entre seus usuários.

Com administração arrojada e em sintonia com 
o que há de mais avançado em termos de mobili-
dade no Brasil e no mundo, a Associação defende 
medidas perenes para consolidar a segurança jurí-
dica e a sustentabilidade aos negócios envolvendo 
os operadores metroferroviários. Este compromis-
so é complementado pela bandeira defendida pela 
Associação de contribuir, efetivamente, para que o 
Brasil avance na implantação de redes de mobilida-
de urbana de alta qualidade e capacidade de trans-
porte, condizentes com a demanda apresentada 
por sua sociedade.

A ANPTrilhos
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ioAo longo dos anos, a Associação passou a se 

articular com prefeituras, governos estaduais e 
governo federal, além do Poder Legislativo, de 
modo a prestar contribuições técnicas à elabora-
ção de políticas públicas envolvendo os sistemas 
sobre trilhos. Foi a partir dessa atuação da ANPTri-
lhos que o Brasil passou a ter, portanto, melhores 
condições de estruturar ações de Estado voltadas 
ao transporte de passageiros, uma vez que os seto-
res público e privado passaram a interagir com mais 
intensidade e com mais qualidade, a partir da troca 
de experiências e de dados relacionados ao tema. 

Esta sinergia tem sido possível porque a Enti-
dade vai além da defesa dos interesses dos ope-
radores metroferroviários – a ANPTrilhos defen-
de, na verdade, o desenvolvimento da mobilidade 
urbana como um todo, ou seja, pela implantação, 
em todas as regiões metropolitanas brasileiras, 
de sistemas amplos de capacidade de transpor-
te, que integrem todos os modais, sejam sobre 
trilhos ou não. Esta é a forma como a ANPTrilhos 
age para que o passageiro seja, efetivamente, 
o personagem central das políticas públicas de 
mobilidade urbana.



caracterização de uma ‘cidade inteligente’ (smart 
city), que os municípios brasileiros poderiam pas-
sar a vivenciar em um futuro não muito distante.

PROPOSTAS PRIORITÁRIAS E 
5 EIXOS TEMÁTICOS ENGLOBAM 
AS PROPOSTAS DA AGENDA

A Agenda de Governo 2019-2022 está 
classificada em propostas prioritárias 
e cinco eixos temáticos, que são os 
grandes temas deste documento:

Esta Agenda de Governo é direcionada aos muni-
cípios, estados e à esfera federal; reúne um con-
junto de propostas elaboradas pelos operadores 
do setor metroferroviário de passageiros, tendo à 
frente a ANPTrilhos como coordenadora do traba-
lho. Ela traduz o esforço dos operadores metrofer-
roviários em estruturar propostas factíveis para a 
elaboração de políticas públicas durante o período 
compreendido entre 2019 e 2022, de modo a pro-
mover o desenvolvimento da mobilidade urbana, 
em plena aderência à realidade brasileira.

Além disso, esta Agenda apresenta reivindi-
cações setoriais que poderão resultar na melho-
ria de qualidade do serviço prestado a milhões de 
cidadãos, consolidar a segurança jurídica, bem 
como a sustentabilidade dos negócios do setor, 
abrindo espaço para a expansão do transporte de 
alta capacidade para ainda mais brasileiros. 

O grande problema de mobilidade vivenciada 
nos municípios e nas regiões metropolitanas é 
reflexo da elevada taxa de urbanização das cida-
des brasileiras, cada vez mais densas e interli-
gadas, aliada à deficiência de um planejamento 
integrado de transportes, que estruture os gran-
des fluxos, bem como à insistente dependência 
de sistemas de transporte baseados em com-
bustíveis fósseis. Projeções indicam que o aden-
samento urbano só irá aumentar nas próximas 
décadas, o que serve de alerta para a tomada de 
decisões neste momento.

MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA 
E TRANSFORMAR MUNICÍPIOS 
EM ‘CIDADES INTELIGENTES’

Tema comum às propostas reunidas nesta publi-
cação é a defesa da implantação, nos municípios e 
respectivas regiões metropolitanas, de um mode-
lo estruturante de transporte de alta capacidade, 
que tenha como protagonista o modal sobre trilhos 
(trem ou metrô, por exemplo), devidamente inte-
grado tarifária e fisicamente a outros modais, com 
modicidade tarifária. Cabe ao transporte sobre 
trilhos o papel de ocupar os corredores onde há 
maior demanda dos usuários por locomoção. Esta 
é outra característica desse modelo: os diversos 
modais não concorrem entre si, mas se comple-
mentam, racionalizando a gestão, os custos e os 
modos de deslocamentos, o que gera perspecti-
vas de redução do custo da tarifa para os cidadãos 
e também dos subsídios públicos ao transporte 
coletivo de uma maneira geral.

Os sistemas estruturantes aqui defendidos reú-
nem as condições ideais para que a gestão pública 
estabeleça uma agenda voltada à promoção de 
uma maior qualidade de vida aos cidadãos, prin-
cipalmente por reduzir sensivelmente o tempo 
gasto por eles nos deslocamentos; por integrar 
os segmentos econômicos; por facilitar o desen-
volvimento de inovações e a aplicação de novas 
tecnologias que facilitem a vida dos cidadãos 
(como o acesso aos serviços públicos essenciais, 
ao trabalho, ao lazer etc.), entre outros benefícios, 
que, juntos, proporcionam um cenário favorável à 
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PROPOSTAS LEVAM ISONOMIA 
DE DIREITOS AOS BRASILEIROS 
DE VÁRIAS PARTES DO PAÍS

A Agenda de Governo 2019-2022 busca, também, 
contribuir com propostas que possibilitem estender 
ao maior número de brasileiros os mesmos direitos 
por um transporte coletivo com todos os condi-
cionantes de modernidade, agilidade, segurança, 
conforto, economia e emissões ecologicamente 
alinhadas às boas práticas. Isso porque o transpor-
te metroferroviário está presente em apenas 13 
regiões metropolitanas, de um total de 63 de médio 
e grande porte. E, ainda assim, apresenta capaci-
dade de transporte aquém da demanda. Expandir 
esse direito aos cidadãos é o que a Política Nacional 
de Mobilidade Urbana (PNMU - Lei nº 12.587, de 3 de 
janeiro de 2012), busca resgatar e deve ter atenção 
total por parte dos gestores públicos.

Há, portanto, uma lacuna considerável a ser 
preenchida com muito planejamento, investimento 
e gestão em prol do desenvolvimento da mobilida-
de urbana. Esta Agenda pretende ser um marco da 
atuação desta ANPTrilhos voltada para a discussão 
nacional e construção de uma arrojada política de 
transporte de alta capacidade, que seja abraçada 
nas três esferas da administração pública, em prol 
do desenvolvimento urbano das cidades, individu-
almente, e também considerando sua inserção em 
todas as regiões metropolitanas. Ou seja, a inten-
ção da ANPTrilhos e de seus associados, com este 
documento, é estabelecer as bases para um amplo 

ser, efetivamente, a figura central dos sistemas 
de mobilidade pública nos municípios e nas res-
pectivas regiões metropolitanas. 

POLÍTICAS DE LONGO PRAZO E 
SUSTENTABILIDADE DOS SISTEMAS 
DE TRANSPORTE DE ALTA CAPACIDADE

Importante frisar que os sistemas estruturantes 
de alta capacidade são empreendimentos que 
devem ser planejados no âmbito de políticas de 
Estado, de longo prazo, e não circunscritas a um 
mandato governamental. Além disso, devem, 
preferencialmente, estar integrados a outros 
modais e devidamente geridos sob princípios da 
sustentabilidade empresarial e governança cor-
porativa. São condições que, quando seguidas 
à risca, geral alta satisfação entre a população, 
com índices que, geralmente, se aproximam dos 
84% de aceitação.

As parcerias entre poder público e iniciativa 
privada têm evoluído sobremaneira na concessão 
de serviços públicos, inclusive, no setor metro-
ferroviário brasileiro. Há modelos de parcerias 
público-privadas nesse segmento que são exem-
plares, de acordo com especialistas no assunto. 
Ao dispor de sólidas políticas de Estado – de lon-
go prazo, portanto – para destravar a mobilidade 
urbana, com segurança jurídica, via sistemas 
estruturantes de alta capacidade, é plenamente 
possível atrair grandes volumes de capital finan-

ceiro e humano para projetos de transporte de 
passageiros nas metrópoles brasileiras.

Este é um conteúdo importante deste docu-
mento, uma vez que circulam interpretações equi-
vocadas de que o investimento em trilhos para pas-
sageiros exerce muita pressão sobre a capacidade 
de desembolso financeiro do setor público e que 
não ofereceria retorno compatível com este esfor-
ço. Embora haja múltiplos casos de sucesso, no 
Brasil e em diversas nações, que enterram tais 
argumentos falaciosos, o fato é que, nas últimas 
décadas, o segmento de trilhos sobre passa-
geiros tem ficado relegado a segundo plano na 
estruturação dos sistemas de transporte coletivo 
em muitas localidades. 

O espírito que move os operadores metrofer-
roviários brasileiros, reunidos na ANPTrilhos, visa 
a melhoria da qualidade de vida dos brasileiros e da 
qualidade ambiental das cidades, via a expansão da 
oferta de serviços. Objetiva, ainda, proporcionar um 
cenário que permita evitar seguidos aumentos no 
preço da tarifa – e consequente pressão inflacioná-
ria – via a redução de custos operacionais do trans-
porte coletivo. Ou seja, como a tarifa costuma ser 
revisada anualmente, a flutuação dos custos opera-
cionais influencia significativamente a variação do 
valor da tarifa cobrada dos usuários. 

A formulação desta Agenda de Governo é con-
siderada um dos marcos da contribuição presta-
da ao longo dos anos pelo setor metroferroviário 
para o progresso do Brasil e dos brasileiros.

diálogo, que envolva municípios estados e a União, 
além de organizações representativas da socieda-
de civil, empresas etc. em prol da mobilidade urbana 
em todo o País, em um cenário de décadas à frente.

É sob esta ótica que a ANPTrilhos e seus ope-
radores entendem que o passageiro passará a 

DADO O ATUAL ESTÁGIO 
DE DESENVOLVIMENTO 
DO BRASIL,

não se pode mais pensar 

em transporte urbano 

de forma isolada. Os 

grandes centros estão 

evoluindo muito rápido 

e a população está cada 

vez maior. É preciso que 

os governantes tomem 

decisões para evitar 

o colapso iminente 

da mobilidade nas 

metrópoles.
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Propostas

Elaboração de um abrangente 
Plano de Estruturação 
Estratégica da Mobilidade 
Urbana Nacional, com foco 
no transporte de passageiros 
sobre trilhos (p.15)

Prioridades de investimentos 
no Plano de Mobilidade 
Urbana Nacional (p.17)

Fortalecer Marcos Regulatórios 
– Segurança Jurídica (p.19)

Incentivo para modernização 
e ampliação dos sistemas de 
transporte de passageiros 
sobre trilhos (p.20)

Instituição de taxas de 
financiamento mais atrativas 
para projetos estruturantes 
de transporte de passageiros 
sustentável (p.22)

1.

2.

3.

4.

5.
Elaboração de um abrangente 
Plano de Estruturação Estratégica 
da Mobilidade Urbana Nacional, 
com foco no transporte de 
passageiros sobre trilhos

PROPOSTA

Trata-se de uma iniciativa inédita e estratégica 
para o Brasil, com foco no transporte estruturante 
sobre trilhos, sendo os demais modais designados 
para o papel de alimentadores desse sistema.

1 .
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A proposta é que esse Plano Nacional se configure 
como um programa de Estado – de longo prazo, por-
tanto – e não de Governo, ou seja, voltado a atender 
apenas ao período de mandato governamental.

No momento, apesar de a Política Nacional de 
Mobilidade Urbana (PNMU) privilegiar o transporte 
em massa, em relação aos meios individuais moto-
rizados, o principal representante do transporte 
de alta capacidade – realizado sobre trilhos – está 
menosprezado na matriz de transporte nacional. 

O fato é que a mobilidade urbana está focada 
em demasia no transporte rodoviário, sobre pneus, 
quando este deveria ser tão somente alimentador 
de um sistema estruturante sobre trilhos, não o 
ator principal onde há elevada demanda presente e 
também projetada. Enquanto os meios rodoviários 
transportam 6,7 mil passageiros por hora/sentido, 
os modais sobre trilhos conduzem quase dez vezes 
mais: 60 mil por hora. Além disso, este último é con-
siderado ambientalmente sustentável por poluir 
muito pouco e utilizar, praticamente, energia limpa.

Na avaliação da ANPTrilhos, o Governo Fede-
ral deve liderar tal iniciativa, orientar os demais 
entes federativos, assegurando o caráter de lon-
go prazo dos projetos. Irá decidir, inclusive, inves-

timentos com recursos públicos aliados a outras 
fontes, em especial, advindas da iniciativa priva-
da, tanto do Brasil quanto do exterior.

A ANPTrilhos acredita que uma das medidas 
estratégicas mais prementes para o Plano, que 
merece análise governamental, é a interligação, 
via trilhos para passageiros, das 25 regiões metro-
politanas que possuem mais de 1 milhão de habi-
tantes cada. Em seguida, seria importante promo-
ver a mesma ação em relação às capitais e regiões 
do interior, consideradas polos econômicos.

Tais ações se justificam pela situação presen-
te e pelo que se projeta para o futuro. Atualmente, 
85% da população brasileira vivem e circulam 
nos centros urbanos. Essa multidão precisa 
frequentar tais regiões, consideradas ‘bolsões’ 
concentradores de serviços sociais, onde as pes-
soas buscam trabalho, acesso à justiça, à saúde, 
ao lazer etc. Essa situação provoca enormes e 
demorados deslocamentos diários de uma gran-
de massa, criando dificuldades excessivas para 
a qualidade de vida nas regiões metropolitanas.

A expectativa é que a adoção de tal Plano pro-
voque uma evolução no patamar de transporte 
coletivo urbano em todo o País.

Prioridades de investimentos 
no Plano de Mobilidade Urbana 
Nacional, com envolvimento 
direto dos agentes de fomento 
federais e internacionais.

PROPOSTA

Diversos são os casos exitosos de países que conseguiram 
desenvolver a mobilidade urbana bem próxima das 
expectativas da sociedade, todos estruturados a 
partir de uma matriz que evidencia o transporte de alta 
capacidade, como é o caso de trens, metrôs e VLTs. 

2 .
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Em suas cidades, o transporte de passageiros sobre 
trilhos responde por um percentual de 40% a 45% 
dos deslocamentos diários da população, enquan-
to no Brasil os trens e metrôs são responsáveis por 
menos de 7%, um gap substancial, portanto.

Enquanto toda a rede brasileira de transporte 
sobre trilhos consolida pouco mais de 1.000 km 
de extensão, cidades como Londres (Inglaterra) 
ou Nova Iorque (EUA) têm redes superiores a 400 
km cada uma, sem falar na expansão acelerada 
da implantação de trilhos pelos países asiáticos. 
Um pouco mais próximo da realidade nacional, a 
Cidade do México, que teve a sua rede de metrô 
inaugurada no mesmo ano daquela da cidade 
de São Paulo, possui mais de 220 km em trilhos, 
enquanto que a rede paulista não chega a 100 km. 

A solução para estabelecer melhores condi-
ções de mobilidade à população é conhecida e o 
Brasil detém tecnologia, capacidade industrial 
instalada e know-how de projetos bem-sucedidos 
em Parcerias Público-Privadas (PPP) e de con-
cessões públicas para sistemas de transporte de 
passageiros sobre trilhos, que podem contribuir 

de forma rápida para mudar a qualidade da mobi-
lidade nacional. 

Para que isso, efetivamente, aconteça é 
necessário que os projetos definidos no Plano de 
Estruturação Estratégica da Mobilidade Urbana 
Nacional (veja as páginas 15 e 16) tenham execu-
ção prioritária no âmbito do Governo Federal, e 
sejam executados, majoritariamente, com a par-
ceria do setor privado. 

Quanto à questão dos investimentos, a ANPTri-
lhos acredita que o governo brasileiro conta com 
agentes de fomento competentes para desenhar 
todo um cronograma de desembolsos adequado, 
como BNDES e CAIXA, podendo contar, ainda, com 
alguns bancos de fomento internacionais.

Com todas essas ferramentas em mãos, bas-
ta vontade política e equipe comprometida para 
que o governo possa colocar o Brasil no caminho 
da igualdade com as grandes nações mundiais, 
fazendo com que mais cidadãos brasileiros pos-
sam usufruir os benefícios de uma mobilidade 
urbana de qualidade, atualmente restrita a uma 
pequena parcela da população.

midas pela Administração Pública no projeto. As 
partes devem prever garantias sólidas ao cumpri-
mento da contraprestação assumida pelo Poder 
Público no projeto, o que certamente contribuirá 
para o sucesso da parceria. Aliás, essa é uma 
questão de fundamental importância que tem 
sido amplamente discutida pelo mercado. A liqui-
dez das garantias vislumbradas pelo legislador 
parece ser condição essencial para a atratividade 
dos projetos.

Este ‘pacote’ de medidas prevê, ainda, a pro-
fissionalização das agências reguladoras – e 
também assegurar sua atuação autônoma e 
alheia às forças políticas –, a manutenção dos 
dispositivos estabelecidos nos contratos e a ins-
tituição de marcos regulatórios fortes e estáveis. 
É a sinalização que o Brasil precisa emitir para 
destravar as grandes obras que beneficiarão 
milhões de cidadãos.

Fortalecer marcos regulatórios –  
Segurança jurídica

PROPOSTA

O sucesso dos projetos de longa maturação está 
intimamente ligado à definição clara dos Marcos 
Regulatórios setoriais, não apenas para a segu-
rança do investidor privado, mas também para 
o próprio planejamento das diversas atividades 
por ele abarcadas. Por esta razão, a proposta ora 
apresentada complementa as duas anteriores ao 
assegurar o fortalecimento das condições neces-
sárias para atrair investimentos e interesse de 
operadores do transporte sobre trilhos, brasilei-
ros e estrangeiros. Ou seja, ela busca consolidar 
a ‘segurança jurídica’ para negócios de infraestru-
tura e transporte de massa no Brasil.

Evidentemente que nem todas as questões 
serão resolvidas pelas normas reguladoras. Nes-
se contexto, os instrumentos contratuais passam 
a ser determinantes para a garantia do êxito dos 
projetos. Não menos importante, revelam-se as 
garantias do adimplemento das obrigações assu-

3 .
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Ele é o resultado de uma política de incentivo fiscal 
para o setor portuário brasileiro e possibilita a aqui-
sição, no mercado interno ou externo, por meio de 
importações, de bens específicos do setor, com 
suspensão do pagamento de tributos. Foi instituído 
pela Lei nº 11.033, de 21 de dezembro de 2004 e regu-
lamentado pela Instrução Normativa nº 1.370, da 
Receita Federal, em 28 de junho de 2013.

Nesse sentido, o setor metroferroviário, ten-
do à frente a ANPTrilhos, defende a adoção, por 
meio de lei, do Regime Tributário para Incentivo à 
Modernização e a Ampliação da Estrutura de Mobi-
lidade Urbana sobre Trilhos – REMOBI. Este novo 
regime tributário é, ainda, uma proposta, que tem 
como princípio reduzir tributos incidentes sobre 
os insumos nos serviços de transporte de passa-
geiros sobre trilhos, para promover a redução das 
tarifas cobradas dos usuários, objetivando esta-
belecer preço justo e qualidade na mobilidade. 

Em geral, o REMOBI prevê a suspensão do 
Imposto sobre Produtos Industrializados, da Con-
tribuição para o PIS/Pasep, da Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social e, quando for 
o caso, do Imposto de Importação. As vendas e as 
importações de máquinas, equipamentos, peças 
de reposição e outros bens, no mercado interno, 
quando adquiridos ou importados diretamente 

pelos beneficiários do REMOBI e destinados ao 
seu ativo imobilizado para utilização exclusiva na 
execução de serviços relacionados a toda a ope-
ração de transporte de passageiros sobre trilhos.

A ANPTrilhos está convicta, e quer que os 
Governos Federal e Estadual compartilhem desta 
convicção, que o novo enfoque de investimento 
governamental nos sistemas sobre trilhos, como 
espinha dorsal de uma ampla rede integrada com 
outros modais, será capaz de ampliar em pouco 
tempo os horizontes da mobilidade nas médias 
e grandes cidades e nas regiões metropolitanas 
brasileiras. Ao mesmo tempo, abrirá caminho 
para que as pequenas cidades efetivamente pos-
sam planejar suas redes de transporte com esse 
enfoque de eficiência e compromisso com a sus-
tentabilidade ambiental.

Com a instituição da proposta ora defendida, 
será possível não só modernizar e ampliar os sis-
temas de transporte de passageiros sobre trilhos 
no Brasil, mas também transformar e ampliar o 
atendimento à população, tão dependente dos sis-
temas de transporte público. Outro ponto positivo 
da adoção do novo regime tributário é que ele será 
capaz de estimular o aquecimento da indústria 
metroferroviária nacional, que foi praticamente 
desmobilizada ao longo dos últimos três anos.

Incentivo para a modernização  
e ampliação dos sistemas de 
transporte de passageiros 
sobre trilhos

PROPOSTA

Esta proposta tem origem no regime tributário 
diferenciado autorizado para o setor de portos, o 
Regime Tributário para Incentivo à Modernização 
e à Ampliação da Estrutura Portuária – REPORTO. 

4 .
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Em cumprimento ao que estabelece a PNMU, por-
tanto, é necessário considerar a instituição de 
taxas de financiamento diferenciadas para que 
seja vantajoso investir em sistemas sustentáveis, 
em relação ao investimento em modais conside-
rados poluentes. 

A paralisação dos serviços prestados pelas 
empresas de transporte por caminhões, que acon-
teceu em 2018, teve como reflexo uma crise de 
abastecimento de combustível e, por consequên-
cia, uma crise de mobilidade, mostrando o quan-
to o transporte urbano ainda é dependente dos 
combustíveis fósseis, seja no setor de cargas, seja 
no setor de transporte de passageiros. Este movi-
mento de paralisia afetou diretamente o transpor-
te de cargas, porém, impactou negativamente a 
mobilidade urbana, afinal, proporcionou restrição 
ao abastecimento de combustível, com majoração 
acelerada de preços, durante um certo período.

Com o tamanho e o adensamento dos centros 

urbanos não se pode mais pensar em mobilidade 
de forma isolada, tendo como, praticamente, úni-
ca alternativa os sistemas rodoviários. É preciso 
avançar com as soluções viabilizadas pelo setor 
de trilhos, certos de que a mobilidade sustentável 
e estruturada é o caminho para guiar um salto de 
qualidade no transporte público coletivo.

Mas o Brasil não irá conseguir quebrar velhos 
padrões se não incentivar essa mudança por parte 
dos diversos setores econômicos, que envolvem 
desde o planejamento até a operação de trans-
porte. É fundamental sinalizar a prioridade ao 
transporte sustentável pela adoção de linhas de 
financiamento específicas e mais atrativas a esse 
segmento, ou mesmo, do incentivo ao desenvolvi-
mento desse setor econômico. 

É preciso colocar o Brasil nos trilhos do futuro, 
dotando a Nação de uma verdadeira rede de infraes-
trutura de mobilidade, tecnológica e sustentável, que 
esteja a serviço de todos os cidadãos brasileiros. 

Instituição de taxas de 
financiamento mais 
atrativas para projetos 
estruturantes de transporte 
de passageiros sustentável

PROPOSTA

Embora a Política Nacional de Mobilidade 
Urbana (PNMU) confira prioridade ao transporte 
coletivo de alta capacidade e que este seja 
sustentável, a orientação não esteve refletida 
nos programas dos governos passados.

5 .
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O Setor Metroferroviário Brasileiro entende que é 
fundamental manter um ambiente institucional estável e 
previsível à atividade investidora e empreendedora para o 
desenvolvimento da mobilidade urbana brasileira e o avanço 
dos investimentos no setor metroferroviário.

Sob o Tema “Ambiente Institucional e Regulatório”, a 
ANPTrilhos apresenta um conjunto de doze propostas que 
buscam melhores condições para a tomada de decisões 
voltadas esses a objetivos, promovendo condições favoráveis 
ao desempenho e ao aprimoramento desse importante setor.

AMBIENTE 
INSTITUCIONAL 

E REGULATÓRIO

T
E

M
A

A



Criar a Autoridade Metropolitana 
de Transporte (p.27)

Incentivar a formação de Consórcio Público 
para o desenvolvimento de projetos 
estruturantes de mobilidade urbana (p.30)

Eliminar a tributação sobre o aporte 
de recursos ou sobre os recursos 
repassados pelo Governo Federal e 
demais entes públicos às PPP (p.35)

Segregar vias de transporte 
metroferroviário urbano entre 
carga e passageiros (p.38)

Estabelecer contratos de gestão para a 
operação pública metroferroviária (p.40)

Outorgar frequência dedicada que 
possibilite o avanço tecnológico das 
comunicações metroferrovárias 
de passageiro (p.42)

Vincular políticas habitacionais 
com políticas de transportes 
sobre trilhos (p.45)

Recomendar ao MEC a incorporação 
do ensino de tecnologias de sistemas 
sobre trilhos a grade escolar de 
graduação e pós-graduação (p.48)

Incentivar e financiar a criação 
e o desenvolvimento de Escolas 
Metroferroviárias (p.49)

Criar instrumentos de apoio e estímulo 
à capacitação de Estados e municípios 
para a gestão urbana de transporte (p.51)

Apoiar o fortalecimento e a 
competitividade do parque industrial 
brasileiro metroferroviário (p.52)

Propostas

6.
7.

8.

9.

10.

12.

13.

14.

15.

16.
11.

T
E

M
A AMBIENTE 

INSTITUCIONAL 
E REGULATÓRIO

A
Criar a Autoridade 
Metropolitana de Transporte

PROPOSTA

Nas últimas décadas o Brasil observou grande 
desenvolvimento de suas cidades principais. À volta 
delas, enormes conurbações de cidades se formaram, 
tornando muito complexas as relações entre elas.

6 .
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Essas verdadeiras manchas urbanas vieram a cons-
tituir Aglomerados Urbanos ou até mesmo Regiões 
Metropolitanas, dotadas de uma notável quantidade 
de fluxos circulatórios que ultrapassam os limites 
geográficos e políticos de cada município. Além dis-
so, problemas de outras ordens e também de cará-
ter essencial, passaram a depender de ações públi-
cas que escapavam à competência constitucional 
de cada município, embora fundamentais para a 
sua sobrevivência. E, por outro lado, interesses 
extramunicipais, de ordem estadual ou nacional, 
causados pelo peso político e econômico específi-
co gerado por essas macro aglomerações, vinham 
deixando de ser satisfeitos, tendo em vista as difi-
culdades institucionais originadas da insuficiente e 
desatualizada consideração exarada seja na Consti-
tuição da República, nas Constituições Estaduais e 
nas Leis Orgânicas Municipais.

A Carta Magna de 1988, apesar de ter ante-
cipado alguns dispositivos legais para permitir 
o trato compartilhado dos interesses comuns 
dos municípios (estabelecimento de consórcios 
municipais para o uso da água, o tratamento do 
lixo, a constituição de serviços de transporte, o 
regramento do trânsito etc.), carecia de um novo 
marco legal, de âmbito nacional, atinente à admi-
nistração dessas complexas relações. O recém-
-promulgado Estatuto da Metrópole veio cobrir 
parte das lacunas institucionais até agora exis-

tentes, passando a depender, agora, apenas das 
medidas práticas necessárias para levar adiante 
o espírito dessa lei. E este pleito da ANPTrilhos 
refere-se especificamente ao caráter executivo 
que a desejada legislação de caráter metropolita-
no veio a possibilitar.

A dinâmica metropolitana, do ponto de vista da 
gestão dos transportes, ressente-se da ausência 
de articulação do planejamento, projeto e opera-
ção dos modais, suas integrações, racionalização e 
soluções tarifárias, e em relação os planos de urba-
nização e de ordenamento do uso do, institucional-
mente, segmentado território metropolitano.

Com efeito, os fluxos circulatórios que carac-
terizam esses enormes aglomerados de pessoas 
impõem necessidades que somente são passí-
veis de ser tratadas por iniciativas conjuntas de 
vários entes federados. Por exemplo, a prestação 
de serviços públicos de transporte coletivo – que 
possui caráter essencial, segundo o Art. 30,V da 
CF – pode vir a ser enormemente facilitada se tra-
tada por iniciativas coletivas de municípios vizi-
nhos, assim como dos demais entes federados 
envolvidos em cada situação.

Dada a relevante função social que possuem 
os serviços de transporte, a não resolução do 
“vácuo institucional” aqui descrito ocasiona gran-
des prejuízos não só para a economia (o transpor-
te é fator fortemente indutor de desenvolvimento 

e garantidor da circulação de insumos em geral), 
como para como para a garantia plena do direito 
de ir e vir, a integração territorial e a realização do 
acesso irrestrito a todas as facilidades e oportu-
nidades que as cidades oferecem.

Muitas das vezes, os serviços públicos se distri-
buem por territórios muito amplos, os quais se tor-
nam inacessíveis por conta da inexistência de trans-
porte de qualidade, preço e facilidade compatíveis.

Evidencia-se assim a necessidade de articu-
lação dos interesses locais transcendentes aos 
respectivos limites territoriais dos municípios, 
visando promover sintonia com os de caráter 
metropolitano ou extramunicipais, não obstante 
sua segmentação institucional.

Nesse contexto propõe-se instituir, em cada 
região metropolitana, um organismo público 
extramunicipal, com personalidade jurídica e 
administrativa, estruturado em parceria entre 
os municípios aderentes e o Estado, todos com 
articulação e relacionamento com seus demais 
congêneres, conforme atribuições e competên-
cias específicas, definidas em legislação com-
partilhada, aprovada pelas respectivas Câmaras 
Municipais e Assembleia Legislativa.

Para essas novas instituições aponta-se a 
denominação de “Agência de Mobilidade Urbana 
da Região Metropolitana”, visando expressar o 

sentido de sua atuação, qual seja de atuar como 
instrumento das ações previstas nos respectivos 
Planos Metropolitanos de Mobilidade - PMM, cujas 
diretrizes e programas devem ser por elas cons-
truídos, sendo efetivamente praticados pelas 
partícipes que a constituem.

Cabe ressaltar que a denominação sugerida, 
especialmente em relação ao sentido do termo 
“Agência”, difere quanto às competências das atu-
ais agências reguladoras, estas voltadas ao regra-
mento e controle de contratos de concessão.

Assim, a “Agência de Mobilidade Urbana da 
Região Metropolitana” deve ser entendida como 
instituição voltada para a execução associada 
das competências dos governos dos vários entes 
federados nos territórios metropolitanos, como 
instrumento do relacionamento institucional e 
administrativo com as entidades das respectivas 
estruturas de governo envolvidas.

Sua estrutura deverá ser concebida sob o 
conceito fundamental da cooperação e articula-
ção dos interesses das políticas governamentais, 
estaduais e municipais, no que se refere à mobili-
dade, com intensa participação dos respectivos 
organismos técnicos, em consonância com as 
diretrizes gerais de planejamento e gestão do 
Estatuto da Cidade, da Política Nacional de Mobili-
dade Urbana e do Estatuto da Metrópole.
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As cidades estão cada vez mais densas e interliga-
das. Já não há mais fronteiras físicas entre elas. 
Não se fala mais em cidades isoladamente, mas 
em regiões metropolitanas, o que enseja um maior 
esforço de planejamento e integração entre os 
órgãos e agentes governamentais, em busca da 
concepção eficiente das redes de transporte.

O grave problema de mobilidade vivenciada 
pela sociedade é reflexo dessa elevada taxa de 
urbanização, aliada a outros dois fatores: a) defi-
ciência de planejamentos integrados de transpor-
tes, que estruturem os grandes fluxos nas regiões 
metropolitanas; b) a intensa dependência de siste-
mas de transporte (coletivo e individual motoriza-
dos) baseados em combustíveis fósseis, que con-
tribuem para os congestionamentos e, portanto, 
para estrangular o deslocamento de cidadãos.

As soluções no Brasil devem apontar para 
o desenho de redes de transporte integradas 
em mais de um município em suas respectivas 
regiões metropolitanas. E para garantir a fluidez 
desses muitos deslocamentos diários há que se 
estruturar os grandes fluxos, organizando-os 
em corredores de alta capacidade, capazes de 
dar agilidade ao transporte, com regularidade e 
segurança. E esses corredores, essencialmente 
metroferroviários – porque têm maior capaci-
dade de transporte por viagem –, devem estar 
interligados com os demais modos de transporte, 
desde a primeira até a última linha, perpassando 
municípios em regiões metropolitanas, buscando 

criar uma verdadeira rede inteligente e eficiente 
de mobilidade.

A existência dessa rede integrada e interligada 
gera benefícios a todos os municípios servidos, 
possibilitando partilhar a alocação de investimen-
tos e reduzir o subsídio ao transporte público, ain-
da mais onde ele se mostra ineficiente.

GESTORES DEVEM SEGUIR O 
QUE PRECONIZA A PNMU

A Política Nacional de Mobilidade Urbana (PNMU 
- Lei nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012) em seu 
artigo 17 prevê o Consórcio Público de Municí-
pios. A PNMU é o marco regulatório que orienta os 
tomadores de decisão a uma visão mais integrada 
da mobilidade urbana, tendo como premissas: 
a prioridade dos serviços de transporte público 
coletivo sobre o individual motorizado; a inte-
gração entre os modais e serviços de transporte 
urbano; e a preferência por projetos de transpor-
te público coletivo estruturadores do território e 
indutores do desenvolvimento urbano integrado.

Atender ao que preconiza a PNMU, de modo 
a combater de forma inexorável as ineficiências 
da rede de transporte público exige vontade polí-
tica e inteligência de gestão. Os resultados dire-
tos são: aumentar a efetividade do transporte e 
garantir o maior retorno de produtividade e bem-
-estar social pelos investimentos e custeio dos 
entes públicos.

Incentivar a formação
de Consórcio Público 
para o desenvolvimento 
de projetos estruturantes 
de mobilidade urbana,

PROPOSTA

considerando o modelo metroferroviário como 
protagonista em um sistema efetivamente integrado 
aos demais modais, sob o conceito fundamental da 
cooperação e articulação dos interesses das políticas 
governamentais, estaduais e municipais, no que se refere 
ao planejamento e gestão urbana do transporte coletivo.

7 .
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CONSÓRCIO PÚBLICO PODE 
IMPRIMIR GESTÃO MODERNA 
PARA TRANSPORTE PÚBLICO

Nos casos em que há efetiva ou projetada deman-
da por transporte intermunicipal, o Consórcio 
Público de Municípios é o caminho para imprimir 
ao sistema de transporte uma gestão moderna, 
de forma unificada entre os municípios de uma ou 
mais regiões metropolitanas.

O consórcio traz vantagens à gestão pública 
de transporte urbano, tais como: 

 � mantém o poder municipal à frente das deci-
sões (com ou sem a participação dos gover-
nos estaduais, a depender do modelo a ser 
adotado); 

 � gera benefícios à qualidade de vida das popu-
lações e estimula a economia e o desenvolvi-
mento urbano de toda uma região; 

 � exerce maior interesse para a destinação de 
verbas do governo federal e de emendas par-
lamentares, entre outras fontes, em compa-
ração a projetos individuais por município;

 � soluciona questões de carência de profis-
sionais capacitados e dedicados a planejar 
e a executar projetos voltados a aprimorar a 
eficiência do transporte coletivo; 

 � permite dividir os custos entre os municípios 
e eventuais outros integrantes do consórcio;

 � estabelece gestão compartilhada por meio 

de um conselho gestor, com racionalização 
de investimentos e maior poder de negocia-
ção em eventuais políticas de concessão de 
serviços públicos à iniciativa privada.

Para tornar efetiva essa medida, de modo que o 
setor público – inclusive em parceria com a inicia-
tiva privada – possa agilizar as ações para concre-
tizar investimentos sólidos na mobilidade urbana 
de hoje e do futuro, a ANPTrilhos propõe a regula-
mentação da PNMU para prever que projetos de 
transporte estruturante, oriundos de Consórcios 
Públicos, tenham prioridades para: a análise pelos 
órgãos públicos; a liberação de Orçamento Geral 
da União; e a liberação de Financiamentos Gover-
namentais (BNDES/ CEF).

Esse benefício se limitaria ao transporte estru-
turante, uma vez que ele é grande indutor de desen-
volvimento, sendo o único com capacidade para 
organizar os grandes fluxos e permitir maior regu-
laridade e agilidade dos deslocamentos diários. 
Exatamente por essas razões, o investimento em 
transporte estruturante, por meio de trilhos, é visto 
como um dos principais caminhos para transformar 
a realidade do País em um cenário mais favorável e 
benéfico aos cidadãos.

Com a adoção dessa medida, espera-se:
 � Estimular a formação de Consórcios Públi-

cos Municipais para o desenvolvimento de 
projetos estruturantes de transporte;

 � Resgatar o planejamento integrado de trans-
portes, pela união dos municípios da Região 
Metropolitana;

 � Ampliar os benefícios da implantação do sis-
tema de transporte, tendo em vista que os 
projetos oriundos de Consórcios Públicos 
integrarão uma maior área de influência e 
atenderão a uma maior parcela da população;

 � Melhorar a estrutura do transporte urbano 
nos municípios consorciados, pela previ-
são de integração do projeto alvo com os 
demais modos de transporte dos municí-
pios envolvidos; 

 � Contribuir para a eficiência do custeio dos 
sistemas de transporte do município, pela 
integração das redes existentes ao transpor-
te estruturante proposto através do Consór-
cio público;

 � Reduzir o tempo de deslocamento do cida-
dão, favorecendo o aumento da qualidade 
de vida;

 � Estimular a geração de emprego e renda, pelo 
aquecimento da economia local ligada à nova 
infraestrutura de transporte proposta.

Buscando, ainda, evitar eventuais distorções 
com a adoção da medida recomendada e obter os 
bons resultados esperados, sugerem-se alguns cri-
térios para que os projetos estruturantes de trans-
portes, oriundos de Consórcio Público, sejam enqua-

drados para a obtenção das prioridades previstas na 
sua regulamentação. Nesse caso, recomenda-se 
que os projetos apenas recebam o benefício se aten-
derem aos seguintes requisitos obrigatórios:

 � Atenda à região de influência de mais de um 
município e de todos os municípios consor-
ciados;

 � Gere benefício à população de todos os muni-
cípios consorciados;

 � Promova a integração física do projeto estru-
turante proposto com os demais modos de 
transporte público existentes em todos os 
municípios consorciados. 

POLÍTICA PERENE 
DE MOBILIDADE DE ESTADO X 
POLÍTICA TEMPORÁRIA 
DE GOVERNO

A regulamentação do Consórcio Público, ora pro-
posta, é de fácil adoção, podendo ser formatada e 
editada pelo próprio Executivo Federal, por meio 
de decreto. Vale ressaltar que a regulamentação 
não traz qualquer tipo de imposição às demais 
esferas governamentais, mas, tão somente, 
beneficia aquelas que decidirem por sua adoção.

A ANPTrilhos defende que o planejamento 
integrado dos transportes não deve estar condi-
cionado às políticas de governo, que são de curto 
prazo. O ponto principal é que este planejamento 
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deve se subordinar às políticas de Estado, de for-
ma a assegurar o seu desenvolvimento contínuo, 
sua execução e sua operação. Esse planejamen-
to deve estar pautado, ainda, segundo objetivos 
de longo prazo, que promovam desenvolvimento 
social e obedeçam aos princípios norteadores da 
prestação de serviços públicos de qualidade. 

Seguir o que está estabelecido na PNMU e 
concretizar a formação de consórcios entre muni-
cípios é um excelente rumo para melhorar sobre-
maneira as premissas que permitam ao Brasil 
superar seus principais entraves à mobilidade 
urbana e que esta seja plenamente satisfatória 
aos anseios da população.

Eliminar a tributação sobre o 
aporte de recursos ou sobre os 
recursos repassados pelo Governo 
Federal e demais entes públicos às 
Parcerias Público-Privadas (PPP),

PROPOSTA

de modo a evitar que essa incidência continue a encarecer os 
projetos e a gerar um efeito circular no sentido de onerá-los 
e torna-los mais dependentes dos mesmos recursos. 

8 .
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TRIBUTO APORTE DE RECURSOS
CONTRAPRESTAÇÃO 
PECUNIÁRIA

IRPJ&CSLL Diferido para o regime de caixa Diferido para o regime de caixa

PIS/COFINS Alíquota zero Alíquota zero

CPRB
2% – diferido pelo prazo 
de concessão

2% – diferido para o 
regime de caixa

ISSQN Não aplicável
Nos projetos de transporte 
municipal, de 2% a 5%

ICMS Não aplicável

Nos projetos de transporte 
intermunicipal, geralmente isento 
pelo Convênio ICMS nº 37/89 ou 
por Convênios específicos

IRPJ&CSLL
Imposto de Renda Pessoa 
Jurídica/Contribuição 
Social sobre o Lucro Líquido

PIS/COFINS
Programa de Integração 
Social/ Contribuição 
para Financiamento da 
Seguridade Social

CPRB
Contribuição Previdenciária 
sobre a Receita Bruta

ISSQN
Imposto Sobre Serviços 
de Qualquer Natureza

ICMS
Imposto sobre a Circulação 
de Mercadorias e Serviços

A tributação sobre ambos os recursos encarece 
os projetos e gera um efeito circular no senti-
do de onerá-los e torná-los mais dependentes 
dos mesmos recursos. Atualmente, constam os 
seguintes tributos:

A tributação sobre tais recursos encarece os 
projetos. Esse custo adicional: 

 � reduz a capacidade dos entes públicos 
desenvolverem projetos de mobilidade;

 � impõe maior necessidade de garantias públi-
cas;

 � torna os entes públicos – Estados e Muni-
cípios, especialmente – mais dependentes 
da transferência de recursos do Governo 
Federal.

Além disso, peculiaridades do sistema tribu-
tário nacional criam riscos adicionais que devem 
ser alocados contratualmente, tais como diver-
gências entre Estados e Prefeituras sobre a tri-
butação de ISSQN ou ICMS sobre o transporte de 
natureza metropolitana.

A evolução das leis tributárias mais recentes 
pode ser considerada contraditória no sentido 
da desoneração dos projetos de mobilidade. Por 
exemplo, se, por um lado, foi instituída a redução 
a zero do PIS/COFINS sobre a receita tarifária e 

a contraprestação pecuniária (sendo que, mais 
recentemente, foi reconhecida que a alíquota zero 
também se aplica à parcela do aporte de recur-
sos), por outro lado, o Governo Federal insiste na 
cobrança de 2% a título de CPRB sobre a contra-
prestação pecuniária e sobre o aporte de recursos.

Neste particular, tem-se que, durante a tra-
mitação das Medidas Provisórias nº 627, 651 e, 
atualmente, 656, houve pleitos no sentido de que 
a CPRB não seja cobrada sobre tal parcela, visto 
que a receita auferida pelo parceiro privado ao 
receber tal recurso tem a natureza de um reem-
bolso do custo incorrido para a aquisição ou cons-
trução de bens reversíveis.

Entende-se como relevante que a legislação 
avance no sentido de reconhecer a não incidência 
(ou alíquota zero) da CPRB sobre tais parcelas, 
especialmente sobre o aporte de recursos, uma 
vez que onerá-las significa gravar, indiretamente, 
os próprios entes concedentes.

A ANPTrilhos considera que a adoção desta 
reivindicação representaria uma ação do poder 
público com reflexos positivos significativos para 
abrir caminho para a expansão de empreendi-
mentos de infraestrutura, assim como aqueles 
do setor metroferroviário por meio de uma maior 
atração do capital privado para futuras PPP.

APORTE DE RECURSOS, DESTINADO AO CUS-
TEIO DO INVESTIMENTO NA CONSTRUÇÃO 
OU AQUISIÇÃO DE BENS REVERSÍVEIS; 

CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, DEVIDA 
PELOS SERVIÇOS PRESTADOS E TAMBÉM 
COMO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS 
REALIZADOS MEDIANTE CAPITAL DO PRÓ-
PRIO PARCEIRO PRIVADO.

Duas são as naturezas 
dos recursos 
repassados às PPP nos 
projetos de transporte 
metroferroviários: 
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Segregar vias de
transporte metroferroviário 
urbano entre carga 
e passageiros,

PROPOSTA

com o objetivo de minimizar problemas decorrentes 
do compartilhamento de malha ferroviária entre 
carga e passageiros, garantindo a implantação 
de modernos sistemas metroferroviários para o 
transporte de pessoas.

9 .

Dentre os entraves ao crescimento da participa-
ção da ferrovia na matriz nacional de transporte, 
seja de cargas ou de passageiros, destaca-se o 
compartilhamento de vias para suprir deficiên-
cias de infraestrutura, em especial nos territórios 
que abrigam polos econômicos, não por acaso, 
também demográficos.

O compartilhamento de vias que, sob o enfo-
que operacional constitui-se possibilidade para 
assegurar flexibilidade e melhor aproveitamento 
da infraestrutura ferroviária, revela-se perverso, 
quando, em razão da deficiência dessa mesma 
infraestrutura, para prover maior oferta de trans-
porte no atendimento prioritário da demanda de 
passageiros, implica-se impor restrição para a 
operacionalização do transporte de carga. Essa 
impedância, além de prejudicar ambos os siste-
mas, é especialmente grave nas regiões dos polos 
econômicos e também demográficos, principais 
atores do processo de desenvolvimento nacional.

Assim, a busca do equilíbrio leva à necessi-
dade de empenho firme e continuado na implan-
tação de infraestrutura, concentrando esforços 
com visão sistêmica e atuando estrategicamente 
com ações que permitam avançar na produtivida-
de dos setores, valorizando os aspectos de conti-

nuidade, confiabilidade, segurança e racionalida-
de, tanto para o transporte de cargas quanto para 
o de passageiros nessas regiões.

Considerando a alternativa de relocação dos 
eixos de transporte ferroviário de carga (ferro-
anel, desvios e pátios ferroviários), a priorização 
de soluções sistêmicas de infraestrutura, com-
patíveis com as características técnicas e tecno-
lógicas dos sistemas, propicia reduzir impactos 
físicos, operacionais e ambientais nos centros 
urbanos e metropolitanos, ao mesmo tempo em 
que permite o uso do território e instalações rema-
nescentes, para a implantação de outros serviços 
próprios do transporte de passageiros sobre tri-
lhos, nos eixos urbanisticamente adensados.

A ANPTrilhos defende a segregação por com-
preender que os investimentos direcionados 
especificamente para o transporte urbano de 
passageiros sobre trilhos seriam otimizados e o 
retorno sobre o capital muito mais viável, o que 
é um componente importante para atrair inves-
tidores. Além disso, estariam asseguradas as 
premissas que classificam o transporte de passa-
geiros sobre trilhos no tocante à eficiência e alta 
qualidade – reconhecidas em seguidas pesquisas 
de satisfação com usuários.
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Estabelecer contratos de 
gestão para a operação 
pública metroferroviária,

PROPOSTA

visando assegurar aos operadores metroferroviários 
a remuneração integral pelos serviços de 
transporte prestados à população.

10 .

Tradicionalmente, a tarifa paga pelos usuários 
dos serviços de transporte público é diretamen-
te identificada como remuneração do custo do 
serviço prestado pelo transportador, indepen-
dentemente de essa remuneração corresponder 
ou não ao montante dispendido pelo operador 
para realizar o serviço. Esse quadro, evidente-
mente, gera desestímulo na provisão de maior 
eficiência, eficácia e efetividade, porquanto os 
investimentos que podem propiciar a melhoria 
do padrão de qualidade da oferta de transporte 
não encontram compatibilidade com a remune-
ração estabelecida.

Para superar os entraves decorrentes dessa 
postura, a remuneração dos serviços de trans-
porte deveria ser integralmente assegurada ao 
transportador, desde que respeitados os padrões 
de atendimento estabelecidos e estar assegura-
da em montante compatível.

A política tarifária deveria ser responsável 
pela definição de mecanismos que propiciem 

a fruição dos benefícios sociais ao passageiro 
estabelecidos em lei, como as gratuidades e tari-
fas diferenciadas.

Esse conceito está presente, por exemplo, 
nos contratos de concessão por meio de Parceria 
Público-Privada (PPP), nos quais a remunera-
ção do Concessionário (identificada como tarifa 
técnica ou de remuneração) está vinculada ao 
cumprimento de parâmetros de desempenho dos 
serviços submetidos a critérios de avaliação pre-
viamente definidos, sendo dissociada do valor da 
tarifa pública, que é definida pelo Poder Conce-
dente no contexto das políticas públicas.

Assim, recomenda-se que a gestão pública 
adote contratos de gestão de serviços com as 
empresas públicas, definindo valores de remune-
ração, independentemente das tarifas públicas, 
mas vinculados a indicadores de desempenho 
predefinidos para os serviços, como confiabilida-
de, regularidade, continuidade, eficiência, segu-
rança e atualidade.
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Outorgar frequência dedicada 
que possibilite o avanço 
tecnológico das comunicações 
metroferrovárias de passageiro,

PROPOSTA

independente da contratação de terceiros, para 
a cobertura contínua, tanto ao longo do percurso 
das linhas como em áreas externas, superando 
gargalos que afetam as operações de transporte.

11 .

Os sistemas metroferroviários ao longo de seus 
túneis, estações, pátios e trens, dentre outros 
locais, necessitam de alta disponibilidade de 
comunicação, tanto física quanto móvel. A infraes-
trutura de comunicação é distribuída no território 
onde os sistemas operam e é composta por equi-
pamentos de alta complexidade e disponibilidade 
cabeados e sem fio. Tais localidades são interli-
gadas via backbones óticos e são conectadas aos 
seus Centros de Controle Operacionais (CCO).

A essa rede física deve-se interligar uma rede 
sem fio (wireless), de forma a prover as facilidades 
de comunicação indispensáveis à operação, como 
aquela denominada ‘terra X trem’ e a comunicação 
entre a rede física e os aparelhos portáteis opera-
cionais das equipes de operação e de manutenção 
(TPD – terminais portáteis de dados e notebooks).

É fundamental a obtenção de uma cobertura 
contínua, tanto ao longo do percurso das linhas 
como em áreas externas, como no entorno das 
estações e nos pátios, de forma que sempre seja 
possível atingir os equipamentos móveis dos 
agentes operacionais e de manutenção. Também 
é imprescindível se ter comunicação móvel entre 
trem e estações e CCO durante a movimentação 
dos trens (comunicação ‘terra X trem’), de tal forma 
que a comunicação seja mantida mesmo durante 
as operações de handover – (expressão que sig-
nifica a transferência da responsabilidade de um 
para outro, podendo ser de máquinas ou sistemas).

A Internacional Union of Railways (UIC) reco-
menda duas tecnologias para a comunicação 
entre trens e sistemas de terra, assim como a 
comunicação entre sistemas diversos que com-
põem um empreendimento metroferroviário. A 
primeira delas denominada Global System for 
Mobile Communications – Railway (GSM-R) é a 
mais utilizada nas plantas ferroviárias do mundo. 
Ela é dedicada à transmissão de voz e de dados 
de sinalização. 

A segunda tecnologia é denominada Long 
Term Evolution (LTE), baseada em tecnologia 
Wireless 4G. Atualmente as soluções disponíveis 
implicam a divisão dos sistemas em duas classes: 
sistemas operacionais e sistemas de segurança e 
serviços aos passageiros. Essa é a posição reco-
mendada pela UIC, que reúne ferrovias e metrôs 
de diversas partes do mundo e trabalha em coo-
peração com organismos para a unificação e a 
padronização dessas tecnologias a partir de 2028.

Nesse sentido, para que não se limite a evo-
lução tecnológica no campo das comunicações 
operacionais ligadas ao setor metroferroviário de 
passageiros, é fundamental buscar a destinação 
de uma faixa de frequência de comunicação que 
possibilite a implantação das tecnologias GSM-R 
e/ou de 4ª geração passíveis de serem aplicadas 
à comunicação metroferroviária, com um nível de 
banda suficiente para atender às necessidades 
operacionais de seus sistemas. 
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Com essa tecnologia implantada e a faixa de 
frequência apropriada, os operadores metro-
ferroviários brasileiros poderão cobrir as áreas 
externas, as vias, as estações, os pátios, os CCO e 
os trens, dentre outras instalações, estejam elas 
a céu aberto ou em túnel, assim como solucionar 
o problema de handover na comunicação entre 
instalações fixas e móveis.

Outro ponto essencial trata do avanço dos 
projetos brasileiros de trens regionais. Sem uma 
frequência de comunicação dedicada e adequada 
à instalação não apenas de comunicação contí-
nua ao longo de todo trajeto, mas que também 

permita a implantação do sistema de sinalização 
desses trens, o que se verificará é a limitação do 
desenvolvimento de novos projetos por falta de 
regulamentação do avanço das comunicações 
do setor.

É fundamental que o legislador e os órgão 
regulamentadores se atentem para a necessidade 
de desenvolvimento do País, fazendo com que os 
avanços das políticas de comunicação alcancem 
não só setor de passageiros sobre trilhos, mas 
sirva, através dele, ao avanço das Smart Cities e 
aos serviços em prol da conectividade do próprio 
cidadão.

Vincular políticas 
habitacionais com políticas 
de transportes sobre trilhos,

PROPOSTA

de modo a diminuir o impacto de externalidades negativas 
de um setor sobre os demais, considerando-se 
a capacidade de resposta que o transporte 
metroferroviário tem para fortes demandas, bem 
como, para promover o reordenamento territorial.

12 .
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cas e com o reordenamento do uso do território, 
não se corresponde com qualquer contrapartida, 
apesar da previsão constitucional da incidência 
passível do tributo de Contribuição de Melhoria.

De fato, o forte poder indutor de desenvolvi-
mento econômico e social que possui o transpor-
te metroferroviário gera externalidades positivas 
para todos os demais setores (como a valorização 
fundiária e econômica dos empreendimentos), 
sem que isto se reverta para este setor. E, no 
âmbito metropolitano, considerados os polos 
urbanos e regionais, onde se propicia maior 
número de oportunidades de negócios e servi-
ços, a estruturação de eixos de transporte sobre 

trilhos é essencial para o ordenamento do uso e 
da ocupação do território.

Nesse contexto, destaca-se a importância 
da gestão integral dos empreendimentos públi-
cos, tendo como referência os instrumentos do 
planejamento urbano municipal e metropoli-
tano, abrangendo a qualificação dos modos de 
transporte em sintonia com as demandas atuais 
e futuras, assim como a consolidação de uma 
rede de transporte integrada e estruturada, com 
potencial para atendimento da locomoção das 
populações, que venham a ocupar futuros proje-
tos habitacionais, urbanísticos, socioambientais 
e de desenvolvimento econômico.

A formulação de projetos de transporte sobre 
trilhos necessita ser associada a outros tipos de 
intervenções públicas, decorrentes de políticas 
setoriais específicas, como de educação, saúde, 
lazer, segurança, assim como daquelas voltadas 
para o desenvolvimento tecnológico, agrícola, 
industrial e urbano, vinculadas ao uso e ocupação 
do território focalizado.

O ideal é compatibilizar os corredores estru-
turantes com a política de uso e ocupação do 
solo. Os itinerários sobre trilhos não são mutáveis 
como os de outros modos de transporte, o que 
facilita o planejamento urbano e as intervenções 
do setor público e privado nas localidades. O 
gestor público pode implanta-los em direção às 
localidades onde poderão ser instalados polos 
de interesse de viagem, como shopping centers, 
conjuntos habitacionais, indústrias, parques, 
hospitais etc. Este é um fator racional de equilí-
brio do fluxo de passageiros hora/sentido. 

Esta conectividade, ágil e de qualidade, propor-
cionada por sistemas estruturantes de transporte, 
tendo por espinha dorsal o modelo metroferroviário 
interligado aos demais modais, é essencial para 
o desenvolvimento e evolução das pessoas, das 
comunidades, dos municípios e do próprio Brasil; 
é a resposta que a gestão pública deve prestar à 
sociedade, pois permite assegurar a sustentação 
de projetos essenciais para atender aos anseios da 
população por mais qualidade de vida.

Este sistema estruturante, que prioriza o trans-
porte de alta capacidade nos corredores de maior 
fluxo de usuários das cidades e das regiões metro-
politanas e deixa em segundo plano, portanto, os 
modais individuais motorizados, como o automóvel, 
obedece ao que preconiza a Política Nacional de 
Mobilidade Urbana (PNMU), que deve ser seguida 
pelos gestores públicos.

Além disso, as políticas públicas ainda vene-
ram o transporte coletivo via modal rodoviário em 
situações em que o modelo sobre trilhos deveria 
prevalecer, em razão de questões diversas, como 
alta demanda (inclusive a projetada), velocidade 
de deslocamento, capacidade de usuários por 
hora/sentido, potencial poluidor etc.

O fato é que o Brasil ainda carece de que as 
políticas de cada setor sejam conduzidas em 
comum acordo com as dos demais setores. A 
existência de planejamento matricial (a formula-
ção simultânea de planos tanto setoriais quanto 
intersetoriais) diminuiria o impacto de externali-
dades negativas de um setor sobre os demais.

Essas diretrizes aplicam-se com maior inten-
sidade ao se considerar a capacidade de resposta 
que o transporte metroferroviário tem para fortes 
demandas, bem como de promover o reordena-
mento territorial.

Aos resultados positivos desse impacto, que 
agregam valor aos investimentos privados, os 
quais são potencializados com as inversões públi-
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de modo a oferecer mais opções de formação 
educacional para profissionais que possam se 
interessar em desenvolver projetos para a área de 
transporte de passageiros sobre trilhos.

Na perspectiva de prover mobilidade às pes-
soas e fluidez ao escoamento de bens e produtos 
nacionais, entende-se como oportuno e essen-
cial fortalecer a presença da disciplina “Trans-
porte”, com foco nos sistemas sobre trilhos, na 
formação educacional de profissionais nas áreas 
da engenharia, civil, de produção, elétrica, ele-
trônica e mecânica, entre outras. Esta seria uma 
importante fonte de conhecimento para capa-
citar jovens profissionais, de modo que possam 
vencer os desafios que se colocam à frente do 
desenvolvimento nacional nesse segmento. 

Assim, tendo em vista o amplo espectro tecno-
lógico que caracteriza o setor, o profissional téc-
nico ou de engenharia, assim formado, contribuirá 
decisivamente para o desenvolvimento do próprio 
setor metroferroviário, bem como para a evolução 
da vasta gama de necessidades tecnológicas de 
ponta que o Brasil anseia.

Nessa perspectiva, a ampliação da pesquisa 
e do conhecimento estimulará a concepção de 
novos produtos e serviços, planos e projetos, 
bem como o desenvolvimento de novas tecnolo-
gias, o aperfeiçoamento do debate e da produção 
de regulamentos e legislação específicos, o inter-
câmbio com organismos nacionais e internacio-
nais, em benefício do desenvolvimento econômi-
co e social do País.

Recomendar ao Ministério da 
Educação a incorporação do ensino 
de tecnologias de sistemas sobre 
trilhos nas grades escolares de 
graduação e de pós-graduação,

PROPOSTA

13 . Incentivar e financiar a criação 
e o desenvolvimento de 
Escolas Metroferroviárias

PROPOSTA

para o maior desenvolvimento do conhecimento 
técnico de transporte sobre trilhos e maior 
competitividade do modal frente ao crescimento 
das cidades, como solução integrada para o avanço 
na qualidade da mobilidade urbana no país.

14 .
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O transporte sobre trilhos é um serviço público de 
cunho social, que exerce papel fundamental para os 
deslocamentos dos cidadãos brasileiros. A melho-
ria dos serviços prestados e a ampliação das redes 
de transporte são desafios constantes, que devem 
ser superados com a implantação de políticas públi-
cas eficientes e a implementação de Escolas Metro-
ferroviárias, com a escolha do melhor modo para 
atender às necessidades e demandas da localidade 
onde for implantada, e, principalmente, a adoção 
de práticas padrão que garantam o requisito funda-
mental de segurança e agilidade.

O transporte requer alguns princípios tais como: 
ética, alto grau de profissionalismo, infraestrutura 
adequada, logística e carros/trens adequados. 

Além disso, é fundamental garantir continua-
mente:

 � Promoção do Desenvolvimento Profissional 
(qualificação, capacitação e treinamento);

 � Promoção da Gestão do Conhecimento Orga-
nizacional (Biblioteca e Banco de Talentos/ 
identificar know how);

 � Ampliação do Programa de Incentivo a Qua-
lificação - PIQ (latu sensu e stricto sensu) e 
publicações científicas;

 � Promoção de Intercâmbio/boas práticas 
– aprimoramento profissional e troca de 
conhecimento;

 � Implantação de Laboratório de Inovação 
Metroferroviária;

 � Promoção de Visitas Técnicas/Institucio 
nal – público externo;

 � Promoção e desenvolvimento de eventos 
técnico-científicos.

A implantação de Escolas Metroferroviárias jus-
tifica-se pela especificidade dos conhecimentos 
relativos ao setor de transporte sobre trilhos, cujos 
treinamentos necessários à formação de mão de 
obra especializada não são encontrados no mercado. 

As Escolas Metroferroviárias são responsá-
veis, ainda, pelo fomento à pesquisa e pela dis-
seminação de novas tecnologias, trazendo solu-
ções para a mobilidade urbana, contribuindo para 
o desenvolvimento sustentável do país e melho-
rando a qualidade de vida da população usuária do 
transporte público.

com o objetivo de equilibrar a oferta de profissionais 
capacitados em gestão urbana de transporte para 
fazer frente a expectativa de aumento na implanta-
ção de projetos nacionais de infraestrutura metro-
ferroviária ao longo das próximas décadas.

O Brasil ressente-se da falta de formação 
de quadros especializados em circulação urba-
na e regional. As universidades, que poderiam 
apresentar um histórico de experiências exi-
tosas, infelizmente, não foram estimuladas 
quanto a tal propósito. Os órgãos de fomento e de 
financiamento têm encontrado obstáculos, por 
vezes instransponíveis, ao desenvolvimento dos 
projetos nacionais de infraestrutura metroferro-
viária. Há dificuldades imensas quanto ao plane-
jamento, a elaboração do projeto, à construção, à 
operação e à manutenção dos empreendimentos 

pretendidos. E, entre as razões básicas para tal situ-
ação, está a falta de quadros técnicos de alta qualifi-
cação, que possam gerar, como contrapartida aos 
investimentos, os resultados mais profícuos.

O Brasil se ressente da criação imediata de um 
Programa de Formação de Quadros, que se valha 
dos técnicos ativos ou daqueles recém-retira-
dos da vida ativa, para levar adiante um esforço 
nacional de treinamento e acompanhamento 
de técnicos de todas as empresas de transpor-
te de passageiros sobre trilhos. Para tal, esse 
programa deveria contar com a participação 
dos quadros com maior experiência adquirida e 
desenvolvida em empresas que possam servir 
de benchmarking. As entidades representativas 
de técnicos e engenheiros de metrôs e ferrovias 
deveriam ser engajadas nesse intento.

Criar instrumentos de apoio e 
de estímulo à capacitação de 
estados e municípios para a 
gestão urbana de transporte, 

15 .
PROPOSTA
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A indústria metroferroviária brasileira passa por 
uma séria crise, com 75% de ociosidade (dados 
de 2018) considerando apenas o segmento volta-
do à fabricação de equipamentos e peças para o 
transporte de passageiros, segundo a Associa-
ção Brasileira da Indústria Ferroviária (ABIFER). 
As dificuldades enfrentadas para obter enco-
mendas em 2019 podem elevar esta ociosidade 
ainda mais, estrangulando o parque industrial já 
bastante fragilizado.

Nos últimos anos, fábricas demitiram e fecha-
ram as portas, em função da alongada crise eco-
nômica dos últimos anos, da inanição apresenta-
da em projetos metroferroviários de passageiros 
no País e do ‘Custo Brasil’, que mina a competitivi-
dade por contratos para exportação em relação a 
players de outros países.

De 2010 a 2017, a indústria metroferroviária 
entregou, em média, 334 carros de passageiros 
ao ano. Em 2018, esse total decaiu para 298. Os 10 
mil postos de trabalho em 2017 foram reduzidos 
pela metade em 2018 e a expectativa é manter 
apenas 2.500 trabalhadores em 2019.

Os grandes jogos que foram sediados no Brasil, 
como o Pan Americano (2007), a Copa do Mundo 
(2014) e as Olimpíadas (2016), motivaram políticas 
governamentais de expansão dos investimentos 
em sistemas de trilhos voltados ao transporte de 
passageiros: metrô, trens, Veículo Leve sobre Tri-
lhos (VLT) etc. 

A indústria de bens de capital é sensível às 
condições de escala estabelecidas por volumes 
de fornecimento mínimos e regulares e o gover-
no sinalizava com este cenário promissor, ainda 
mais que o Brasil apresenta imensa demanda 
reprimida por sistemas de transporte de alta 
capacidade por viagem, que somente o modal 
sobre trilhos pode ofertar.

Além disso, havia a possibilidade de cap-
tar financiamento junto ao BNDES por parte 
de indústrias ferroviárias que contassem com 
capital nacional (mesmo que com participação 
de capital externo). Assim, marcas atuantes no 
exterior, como Alston e Hyundai, entre outras, 
implantaram fábricas no Brasil; outras, como a 
CAF, expandiram suas plantas.

No entanto, devido a diversos fatores, os pro-
jetos de mobilidade metroferroviária vivenciaram 
seguidos atrasos no cronograma de implanta-
ção, o que gerou um caos nas expectativas do 
segmento industrial de material rodante, peças, 
trens e outros equipamentos. As encomendas 
simplesmente minguaram, à exceção de eventu-
ais contratos pontuais de exportação, como as 
direcionadas aos Estados Unidos, Chile, África do 
Sul, entre outros países.

Depois de anos de um grande esforço gover-
namental para atrair investidores estrangeiros e 
criar um ambiente propício à formação de um par-
que industrial ferroviário no Brasil, a frustração 

Apoiar o fortalecimento e a 
competitividade do parque 
industrial brasileiro 
metroferroviário,

PROPOSTA

gerando benefícios em toda a cadeia econômica 
do setor e de várias cadeias produtivas.

16 .
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pelo descumprimento da agenda de implantação 
de projetos de mobilidade sobre trilhos para pas-
sageiros e o fechamento de fábricas, a expectati-
va é que os novos governantes enxerguem neste 
segmento industrial o potencial expressivo de 
responder rapidamente com a geração de empre-
gos e renda e aquecimento da economia, a partir 
da retomada de uma política voltada ao estímulo à 
atividade industrial metroferroviária.

A tomada de decisão governamental pela 
adoção das propostas contidas nesta Agenda de 
Governo seria um grande avanço para contribuir 
decisivamente para a retomada de uma importan-
te fonte de geração de empregos, renda e divisas. 

A indústria metroferroviária brasileira tem 
primado por desenvolver, entre outros quesitos, 

inovação tecnológica em seus equipamentos 
e componentes, sejam eles veículos, sistemas 
de via permanente, de eletrificação, de contro-
le e automação e muitos outros produtos que 
compõem sua cadeia produtiva. É amplamente 
conhecido o papel inovador que essa cadeia teve 
e ainda vem tendo, não só absorvendo tecno-
logias de ponta, como as desenvolvendo, bem 
como à mão de obra altamente especializada que 
a caracteriza.

O segmento industrial metroferroviário, é, 
portanto, uma solução que o Brasil precisa para 
movimentar a produção industrial, a exportação, 
a economia, a geração de empregos e ainda con-
tribuir decisivamente para melhorar a oferta de 
mobilidade de alta qualidade à população.
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REDUÇÃO 
DO CUSTO 

OPERACIONAL

T
E

M
A

BTendo em vista que o transporte de passageiros sobre trilhos 
é um serviço público, de cunho social e essencial à mobilidade 
urbana, é necessário que as políticas públicas avancem além 
da implantação de novas redes para alcançar a modernização 
e a melhoria da operação dos sistemas existentes. Com esse 
objetivo, os operadores metroferroviários brasileiros reunidos 
na ANPTrilhos apresentam duas propostas para reduzir o custo 
da operação metroferroviária, buscando o seu reinvestimento 
na modernização dos sistemas atuais, garantindo e ampliando 
a qualidade do serviço prestado ao cidadão, e condições para 
oferecer uma tarifa módica, que reflita o equilíbrio do sistema.



T
E

M
A

REDUÇÃO DO CUSTO 
OPERACIONAL B

Eliminar cobrança da 
TUSD encargos para o 
setor metroferroviário 
de passageiros (p.59)

Criar um pacto federativo 
pela redução do custo 
do transporte (p.62)

17. 18.

Propostas Eliminar cobrança da
TUSD-Encargos para o setor 
metroferroviário de passageiros

PROPOSTA

O serviço de transporte público coletivo sobre trilhos, por 
meio de tração elétrica, é de extrema importância para a 
mobilidade urbana, notadamente, nos grandes centros 
e regiões metropolitanas. Este modal movimenta mais 
de 10 milhões de passageiros ao dia, contribuindo de 
forma decisiva para sua mobilidade e inclusão social.

17 .
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Atualmente, o setor metroferroviário brasileiro é 
responsável pelo consumo de 1.819 GWh de energia 
elétrica, o que representa menos 0,4% do consu-
mo energético nacional. É pouco, considerando a 
matriz elétrica nacional, mas, significa muito para 
o custo da operação e para o custo do transporte.

Mesmo sendo um serviço público e um direito 
constitucional, de tão elevada importância para o 
desenvolvimento das cidades brasileiras, o trans-

porte de passageiros sobre trilhos é impactado 
fortemente pela cobrança da ‘TUSD-Encargos’, a 
Tarifa de Uso dos Sistemas Elétricos de Distribui-
ção. Ela onera o setor com a justificativa da alo-
cação de recursos para a CDE – Conta de Desen-
volvimento de Energia, que tem como finalidade, 
entre outras, a promoção da universalização do 
serviço de energia elétrica em todo o território 
nacional, medida de cunho social.

Porém, a ANPTrilhos entende que a aplica-
ção deste encargo ao setor de transporte sobre 
trilhos penaliza, principalmente, o usuário de 
baixa renda gerando, assim, uma dicotomia, pois 
subverte a lógica, fazendo com que o favoreci-
do pague diretamente por parte substancial do 
benefício que irá usufruir.

As tarifas praticadas pelo setor metroferro-
viário têm forte impacto inflacionário, especial-
mente porque pesa diretamente no bolso do cida-
dão brasileiro de média e de baixa renda. Por essa 
razão, a ANPTrilhos também defende junto ao 
poder público a inclusão do setor, de forma prio-
ritária, nas políticas públicas que visam a modici-
dade tarifária e, consequentemente, a melhoria 
da qualidade de vida do cidadão; este vê a cada 
dia deteriorar sua capacidade de locomoção e de 
mobilidade devido, em grande parte, aos aumen-
tos periódicos das tarifas, embora sejam cruciais 
para manter o equilíbrio financeiro das operações 
de transporte.

Neste contexto, dada a importância da energia 
e do transporte sobre trilhos para a mobilidade 
urbana, a ANPTrilhos propõe a extinção da aplica-
ção da TUSD-Encargos para o setor metroferro-

viário. Isso significaria uma redução de cerca de 
R$ 95 milhões nos custos operacionais anuais, os 
quais poderão ser revertidos para a redução do 
valor das tarifas, ou redução do impacto do seu 
aumento, quando da revisão dos reajustes tarifá-
rios, o que irá beneficiar diretamente a população  
mais carente.

Quando se considera, valendo-se de um racio-
cínio de políticas transversais, que o uso de meios 
de transportes públicos suficientemente atra-
tivos em relação ao uso de meios de transporte 
individual, implica em reduções significativas 
de externalidades negativas, como acidentes de 
trânsito, poluição, congestionamentos etc., per-
mitindo que o custo público dessas vicissitudes 
todas venha a ser mitigado das contas da União, 
dos estados e dos municípios, pode-se, por esse 
raciocínio, entender a abrangência de uma medi-
da como a aqui pretendida.

Demais benefícios sociais, com certeza, advi-
rão como resultado de uma medida de pequeno 
impacto para as contas do Governo Federal, mas, 
com uma dimensão positiva inequívoca para o 
bolso do cidadão brasileiro, o aquecimento da 
economia e a redução da pressão inflacionária.
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Criar um pacto federativo 
pela redução do custo do 
transporte e consequentemente 
modicidade tarifária,

PROPOSTA

com o objetivo de regulamentar o direito à imunidade 
tributária da prestação de serviços pelos operadores 
metroferroviários, por esta não se caracterizar como 
atividade de exploração econômica no sentido usual.

18 .

O transporte público de passageiros sobre trilhos, 
ao ser de titularidade exclusiva do Estado, mesmo 
que exercido por sociedade de economia mista, 
não se caracteriza como atividade de explora-
ção econômica no sentido usual. Prepondera, 
em seus objetivos primordiais, a prestação de 
serviço público de caráter essencial para prover 
a mobilidade da população e a acessibilidade 
integral ao território e às oportunidades nele ins-
taladas, de modo a atender ao desenvolvimento 
social e econômico da sociedade, em especial 
nos centros urbanos.

Sendo de natureza estatal, a prestação desse 
serviço fica sujeita ao regime jurídico do direito 
público, do que se entende conferir à entidade 
delegada condição para o reconhecimento do 
direito à imunidade tributária recíproca (artigo 150. 
inciso VI, “a” da Constituição Federal), aplicada à 
propriedade, bens e serviços voltados ao atendi-
mento dos objetivos constitucionais determina-
dos ao Estado e por este realizado, seja direta ou 

indiretamente, por delegação (artigo 158, parágra-
fo único da Constituição do Estado de São Paulo.

O reconhecimento desse perfil no âmbito 
tributário implica atribuir-lhe a aplicabilidade do 
que expressa o artigo 150, inciso VI, “a”, que inibe 
o surgimento dos respectivos fatos geradores a 
essas empresas operadoras. Por decorrência, 
considera-se inaplicável a cobrança de impostos 
das esferas de governo municipal (IPTU e ISS), 
estadual (ICMS), bem como federal (IPI). Ressalte-
-se que os montantes correspondentes às deso-
nerações integram potencial de recursos para 
aplicação obrigatória nos próprios sistemas.

Assim, valoriza-se a oportunidade de efetiva 
participação conjunta dos governos na ação polí-
tica de redução dos custos de transporte e em 
prol da melhoria da mobilidade, em face da essen-
cialidade de sua provisão para a sustentabilidade 
das demais atividades econômicas e sociais, que 
impulsionam o desenvolvimento e a dinâmica 
econômica do País.
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As isenções tributárias aqui 
sugeridas devem ser avaliadas 
em prol de se estabelecer o prin-
cípio da isonomia com outros 
modais de transporte e sob o 
aspecto de proporcionar melho-
res condições aos operadores 
para a prestação de serviços de 
transporte à população, a partir 
da redução de seus custos. 

REDUZIR A ZERO A ALÍQUOTA DO IMPOSTO SO-
BRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (FEDERAL) 
NOS CASOS DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS; 

REDUZIR A ZERO A ALÍQUOTA DE IMPOSTO SO-
BRE A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SER-
VIÇOS (ESTADUAL) REFERENTE À VENDA DE 
ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA À TRAÇÃO DOS 
SISTEMAS PÚBLICOS DE TRANSPORTE DE PAS-
SAGEIROS SOBRE TRILHOS; 

ISENTAR A INCIDÊNCIA DO IMPOSTO PREDIAL 
E TERRITORIAL URBANO (MUNICIPAL) SOBRE A 
SERVIDÃO DAS VIAS FÉRREAS URBANAS, PÁTIOS 
DE MANOBRAS E MANUTENÇÃO DO SISTEMA, 
ESTAÇÕES E TERMINAIS DE PASSAGEIROS, BEM 
COMO DA ALÍQUOTA DE IMPOSTO SOBRE SERVI-
ÇOS (MUNICIPAL), EM CASOS ESPECÍFICOS.

Assim, quando aplicáveis às atividades 
operacionais desses sistemas, propõe-se: 
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FINANCIAMENTO 
E VIABILIZAÇÃO 

DE PROJETOS

T
E

M
A

CCom o acelerado crescimento da população brasileira e 
uma taxa de urbanização próxima a 86%, concentrada 
nas grandes e médias cidades, planejar e expandir a 
malha metroferroviária de passageiros é fundamental 
para contribuir com a melhoria da qualidade de vida 
dos brasileiros, ampliar a qualidade ambiental das 
cidades e inserir o Brasil no rol das grandes nações. 
Por essa razão, a ANPTrilhos apresenta três propostas 
não apenas para o surgimento de novas linhas, mas 
para adequar a capacidade do sistema atual à sua 
demanda e incentivar o investimento público e privado 
na expansão das redes de atendimento à população.



Promover o financiamento sustentável 
do transporte público (p.69)

Priorizar investimentos públicos em 
sistemas estruturantes de transporte de 
alta capacidade de passageiro (p.74)

Instituir linha de financiamento, 
a fundo perdido, para o 
desenvolvimento de projetos 
voltados para o fortalecimento 
institucional do setor de 
transporte sobre trilhos (p.77)

Propostas

19.
20.

21.

T
E

M
A FINANCIAMENTO 

E VIABILIZAÇÃO 
DE PROJETOS

C
Promover o 
financiamento sustentável 
do transporte público,

PROPOSTA

concomitantemente ao duro combate às ineficiências 
dos sistemas atuais, que drenam recursos públicos 
e fragilizam o potencial investidor do Estado. 

19 .
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Entre os maiores desafios dos gestores públicos 
está o de elaborar a equação que permita asse-
gurar a sustentabilidade de projetos essenciais 
para atender aos anseios da população por mais 
qualidade de vida. O entendimento de que recur-
sos financeiros para a Saúde, a Segurança, a 
Educação e o Transporte públicos são escassos 
se devem, em boa parte, às ineficiências. Estas 
sugam recursos materiais, humanos e financei-
ros do Estado como um todo.

A lacuna de investimentos metroferroviários 
no Brasil, ao longo das décadas, por exemplo, aca-
bou por provocar gastos excedentes e crescentes 
do Estado para fazer frente à elevação constante 
da demanda por outros tipos de transporte cole-
tivo. Além disso, as políticas públicas não inibiram 
a expansão do uso do transporte individual moto-
rizado; algumas até estimulam a preferência dos 
cidadãos pelo automóvel.

Muitos governos, portanto, passaram a pror-
rogar soluções para os problemas alimentadores 
do desequilíbrio na oferta de transporte, que pas-
sam pela adoção de políticas voltadas à implan-
tação, manutenção e expansão dos sistemas 
estruturantes de alta capacidade de transporte 
de pessoas. Ocorre que essas administrações 
públicas direcionam recursos financeiros de 
forma contínua e crescente para manter modais 
de menor capacidade de transporte de usuários, 
situação que prejudica sobremaneira a compo-

sição de caixa para planejar e executar futuros 
investimentos em ações primordiais de implanta-
ção, manutenção e expansão dos sistemas sobre 
trilhos para fazer frente à real demanda da socie-
dade por transporte coletivo de qualidade.

Estabelecer um modelo de financiamento 
sustentável – que assegure fluxo contínuo de 
recursos – para o transporte coletivo passa, pri-
meiro, pela compreensão, por parte dos gestores 
públicos, da necessidade de haver planejamento 
técnico de qualidade, que resulte em projetos de 
mobilidade devidamente estruturados, de acordo 
com a demanda presente de usuários e a projeta-
da décadas à frente. Em complemento, tal plane-
jamento deve priorizar o transporte de alta capa-
cidade nos corredores de maior fluxo de usuários 
das cidades e das regiões metropolitanas. 

Modelos nacionais e estrangeiros que apre-
sentam resultados eficientes e eficazes de mobi-
lidade sustentável são traduzidos pelos sistemas 
metroferroviários integrados e em consonância 
– e não concorrência – com os demais modais, 
tais como ônibus, VLT, monotrilho, entre outros, 
inclusive os modelos mais recentes, como trans-
porte por aplicativos, bicicletas e patinetes com-
partilhados. Ficam para segundo plano, portanto, 
os modais individuais motorizados, como o auto-
móvel – como preconiza a Política Nacional de 
Mobilidade Urbana (PNMU), que deve ser seguida 
pelos gestores públicos.

ESTIMULAR O USO DO 
TRANSPORTE PÚBLICO

Cabe aos gestores públicos tomar iniciativas que ini-
bam o uso do transporte individual. Uma alternativa 
é estabelecer mecanismos que direcionem recursos 
financeiros dos modais individuais motorizados para 
financiar o sistema coletivo integrado em benefício 
de toda a sociedade. Isso significa inverter o quadro 
atual, que faz com que os que usam o transporte 
individual motorizado causem muitos dos principais 
problemas que afligem a mobilidade da sociedade 
como um todo – os imensos congestionamentos e a 
poluição atmosférica são dois exemplos marcantes.

A medida teria o efeito positivo de atrair cada 
vez mais pessoas para o transporte público, o que 
irá contribuir, decisivamente, para aumentar o 
giro de recursos financeiros no âmbito da mobi-
lidade coletiva. O objetivo é que tais recursos 
sejam exclusivamente direcionados para finan-
ciar a construção, a manutenção e a expansão 
de sistemas estruturantes de alta capacidade de 
transporte ao longo dos anos.

Várias propostas podem ser avaliadas, desen-
volvidas e adaptadas à realidade do País e de sua 
população. Todas demandam ações contínuas 
para se constituírem em um projeto de Estado e 
não meramente de um mandato. Trata-se de uma 
decisão política importante e de alto impacto posi-
tivo na vida dos cidadãos e das futuras gerações.

A própria implantação e/ou expansão de siste-
mas de transporte sobe trilhos é um fator motivador 
para a geração de recursos. Eles tendem a impul-
sionar a atividade econômica local e no entorno, 
valorizar imóveis, gerar mais arrecadação e outros 
benefícios.

O impacto é sempre muito positivo nas finan-
ças públicas quando é possível ‘carimbar’ tais valo-
res gerados para serem investidos exclusivamente 
nos sistemas de transporte estruturantes, em 
vez de dispô-los em caixa único para fazer frente 
a compromissos diversos do governo. Esta é uma 
das ferramentas de gestão financeira a ser utiliza-
da pelas autoridades metropolitanas contra even-
tuais déficits do sistema de transporte público.

A busca por recursos para financiar a operação 
de transporte coletivo fez surgir parcerias entre 
Estado e iniciativa privada. Em São Paulo, no Rio 
de Janeiro e em Salvador (Bahia), por exemplo, 
há modelos de Parceria Público-Privada (PPP) no 
metrô, em que Estado e operadores particulares 
dividem obrigações. Linhas privadas e as controla-
das apenas pelo Estado operam em consonância e 
resultam em um transporte coletivo de qualidade. 
O investimento estatal é necessário sob a ótica de 
que ele é o estruturador da economia. E a partir des-
se investimento, surgem as externalidades, como 
ganhos de produtividade, de eficiência, a redu-
ção da poluição, o aumento da qualidade de vida  
dos usuários.
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Na visão da ANPTrilhos, há como estabelecer 
no Brasil políticas que melhorem as condições 
de transporte para o presente e o futuro em plena 
aderência ao que deseja a sociedade, em termos 

de qualidade. Combater as ineficiências de cada 
modal de transporte de passageiros, integrá-los 
tarifária e fisicamente são condicionantes dos 
projetos a serem financiados a partir de agora.

Os projetos de mobilidade urbana coletiva e 
pública devem ser tecnicamente sadios; a popula-
ção tem que ser atendida em termos de comodida-
de, segurança, conforto, custo e tempo de desloca-

mento; todos os operadores do transporte coletivo 
devem observar retorno financeiro adequado aos 
investimentos. Esta é uma receita de sucesso para a 
evolução da mobilidade urbana brasileira.

 � a cobrança de pedágios urbanos – caso de 
Londres (Inglaterra), de Estocolmo (Suécia) e 
de diversas outras cidades da Europa – para 
trafegar em determinadas áreas da cidade,

 � com variações no valor de acordo com a 
taxa de emissão de gases poluentes;

 � cobrança pelo estacionamento de veículos 
automotores em todas as áreas públicas;

 � o cerceamento de acesso de carros a localidades 
específicas, mas com maior oferta de mobilidade coletiva 
ou individual não poluente (ciclovias, por exemplo);

 � a implantação de tarifas de estacionamento 
inibidoras ao uso de automóveis em excesso;

 � criação de taxas sobre o preço de combustíveis 
fósseis e desoneração do preço de energia elétrica 
utilizada pelo transporte sobre trilhos;

 � criação de taxa sobre o preço de venda do automóvel (caso 
da China) e comprovação de número mínimo de vagas de 
garagem para liberação da venda de carros (como no Japão).

Há várias formas de 
direcionar recursos do 

transporte individual 
motorizado para o 

coletivo e financiar os 
meios de transporte 

estruturantes, tais como:

 � ganho de escala nos sistemas de transporte;
 � são mais pessoas se beneficiando dos deslocamentos;
 � há justificativas econômico-financeiras para se manter e 

expandir as linhas de
 � trem e metrô (alta capacidade de transporte de usuários por 

hora/sentido);
 � as necessidades de eficiência por parte do sistema ficam 

mais evidentes;
 � a gestão de trânsito permite mais fluidez para o transporte 

público do que para automóveis;
 � com a frequência de mais cidadãos, há expectativa de 

maior poder de reivindicação da sociedade por melhorias 
da qualidade dos serviços de transporte público, algo 
importante para ‘quebrar’ o sentimento de que o transporte 
público é alternativa de ‘segunda categoria’ 
na comparação com os individuais motorizados.

Quando o gestor 
público consegue a 

migração de usuários 
para o transporte 

coletivo há efeitos 
positivos, tais como:
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Esta Agenda de Governo enfatiza em suas pro-
postas que melhorar a mobilidade urbana nos 
municípios e em suas respectivas regiões metro-
politanas passa, necessariamente, pelo inves-
timento público e privado em sistemas estrutu-
rantes de alta capacidade, tendo o modal sobre 
trilhos como responsável por ocupar os corredo-
res de maiores fluxos de passageiros, integrado a 
outros meios de transporte coletivo e individuais.

Para ampliar a participação dos trilhos na 
matriz de transporte brasileira é preciso aumentar 
a oferta, implantar a integração física e tarifária 
com outros modais e adotar políticas públicas vol-
tadas a melhorar a qualidade do transporte público 
urbano, inclusive com novas fontes de financia-
mento. A realidade é que municípios, estados e a 
União têm capacidade limitada para o planejamen-
to e o investimento em sistemas estruturantes de 
alta capacidade de transporte de passageiros.

A busca de parcerias com o setor privado, 
via PPP ou modelos de concessão de serviços 
públicos, se faz necessária. Recursos do Orça-
mento Geral da União (OGU) poderiam vir a ser 
instrumentos para estimular municípios e esta-
dos a implantarem os sistemas estruturantes e a 
firmarem parcerias com a iniciativa privada para 
operar e gerir os sistemas.

Embora um tanto restritos, os recursos por-
ventura disponíveis no OGU poderiam ser destina-
dos para, prioritariamente, financiar tais sistemas 
estruturantes e integrados, cujo arranjo local (inte-
gração física e tarifária entre os modais, por exem-
plo) poderia ser feito por municípios e estados. Des-
sa forma, o governo federal assume o papel efetivo 
de indutor do planejamento de longo prazo para o 
transporte coletivo e também de financiador, ainda 
que parcial, do transporte de alta capacidade. 

Em paralelo, os gestores públicos poderiam 
analisar a adoção de medidas de incentivo à 
qualificação do transporte coletivo urbano. Uma 
alternativa é a desoneração de tributos e encar-
gos que facilitem a aquisição de equipamentos 
para o setor metroferroviário.

As propostas de políticas públicas para incre-
mentar os investimentos na implantação, manuten-
ção e expansão da malha metroferroviária no País 
devem levar em conta as principais características 
desses sistemas: é um serviço de utilidade pública, 
de cunho social e essencial à mobilidade urbana. 
Sendo assim, quaisquer propostas a serem avalia-
das pelos gestores públicos devem prever:

 � a redução de custo de suas operações;
 � o incentivo ao reinvestimento na moderni-

zação dos sistemas atuais;

Priorizar investimentos públicos 
em sistemas estruturantes 
de transporte de alta 
capacidade de passageiros 

PROPOSTA

e destinar, prioritariamente, recursos oriundos do 
Orçamento Geral da União para tais sistemas.
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 � a garantia da melhoria da qualidade do ser-
viço prestado aos cidadãos;

 � as condições para a adoção de uma tarifa 
módica, que reflita o equilíbrio do sistema.

Ao serem adotadas, essas propostas serão con-
sideradas atitudes de gestão pública capazes de 

realmente transformar positivamente a realidade 
da mobilidade urbana nas cidades e regiões metro-
politanas em um horizonte de décadas. Poderia ser 
o fim da postergação ou abandono de projetos de 
mobilidade urbana por administrações públicas, em 
praças que carecem de políticas de transporte para 
o longo prazo.

Instituir linha de financiamento 
para o desenvolvimento de 
projetos voltados para o 
fortalecimento institucional do 
setor de transporte sobre trilhos,

PROPOSTA

com o objetivo de estimular a pesquisa relacionada 
às inovações do sistema de transporte de 
passageiros sobre trilhos, bem como a formação 
de gestores especializados nesse segmento.
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Durante décadas, o Brasil tem priorizado o trans-
porte individual em detrimento do coletivo, bem 
como tem adotado modelos de transporte coletivo 
sobre pneus em corredores que apresentam fluxo 
de usuários expressivos onde, portanto, deveriam 
ter sido implantados modais de maior capacida-
de, como os realizados sobre trilhos. Este cenário 
levou diversas cidades e regiões metropolitanas 
a apresentarem problemas de mobilidade, com 
impactos negativos na vida das pessoas e nos cus-
tos econômicos e ambientais para toda a socie-
dade. Os impactos estão à vista, como o aumento 
dos congestionamentos e das poluições sonora 
e atmosférica, o maior consumo de combustíveis 
de fontes não renováveis, o elevado tempo de des-
locamento, as mortes e a insegurança no trânsito. 

A implantação de sistemas metroferroviários, 
como metrôs, trens metropolitanos, VLT, mono-
trilhos etc., tem se tornado uma ótima alternativa 
para amenizar os efeitos citados, contribuindo 
para a qualidade de vida da população e do ambien-
te nas cidades. Esses sistemas são responsáveis 

diretamente pela retirada equivalente de 16 mil 
ônibus e 1,1 milhão de carros das ruas todos os dias.

Com o objetivo de valorizar essa modalidade 
de transporte e reduzir o lapso cultural sobre a 
importância do desenvolvimento e da utilização 
dos sistemas sobre trilhos como uma alternativa 
importante no planejamento urbano das cida-
des brasileiras, a proposta é criar um Fundo de 
Investimento para incentivar pesquisas no setor. 
Os projetos beneficiados por este fundo teriam 
como objetivo o fortalecimento institucional do 
setor metroferroviário, bem como o estímulo à 
formação dos gestores urbanos.

Com a adoção dessa medida, em poucos anos 
o Brasil, certamente, irá desenvolver uma série 
de estudos e projetos, que auxiliarão na forma-
ção e na qualificação do gestor urbano voltado ao 
transporte metroferroviário de passageiros. Será 
uma evolução necessária para efetivamente con-
tribuir para a expansão do setor no Brasil e, con-
sequentemente, para a melhoria da mobilidade 
nas cidades e da qualidade de vida dos cidadãos.
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MODICIDADE 
TARIFÁRIAD

Apoiar ações no sentido de 
tornar as tarifas públicas 
módicas para incentivar a 
implantação e a utilização do 
transporte público sobre trilhos 
nas cidades brasileiras (p.83)

22.

Proposta Apoiar ações para tornar as tarifas 
públicas módicas, no sentido 
de incentivar a implantação e a 
utilização do transporte público 
sobre trilhos nas cidades e 
respectivas regiões metropolitanas.

PROPOSTA

Vários são os predicados econômicos e sociais que levaram 
a ser adotado pela Constituição Federal (Art. 30, V) o caráter 
de essencialidade do transporte coletivo e público. 
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Primeiramente, o transporte é um forte indutor de 
desenvolvimento econômico e social. Além disso, 
é um garantidor do usufruto o mais pleno do direito 
de ir e vir, estabelecido explicitamente no Art. V da 
Constituição Federal; é, ademais, um instrumento 
de intermediação indispensável para a realização 
das mais diversas funções sociais: sem o trans-
porte urbano, outros serviços urbanos perdem em 
qualidade, especialmente, nas grandes cidades. 
É, também, um insumo essencial ao processo pro-
dutivo, já que, sem ele, qualquer tipo de produção 
pode vir a ser prejudicada; é um fator integrador do 
território e estimulador da cidadania, da urbanida-
de e da civilidade. Todas estas funções são indis-
pensáveis para o bom funcionamento de qualquer 
sociedade contemporânea.

Diante da exacerbação crescente dos fluxos 
urbanos, resultante do aumento vertiginoso que 
as trocas econômicas e sociais vêm tendo, o 
estímulo ao uso dos meios coletivos e públicos de 
locomoção visa dar sustentabilidade às cidades. 

De fato, os meios coletivos e públicos deman-
dam menores quantidades relativas de recur-
sos escassos em todo o mundo, como o espaço 
urbano, o tempo urbano, o ambiente urbano e 
as energias – todos eles essenciais para que as 
viagens possam se realizar. Em termos mais con-
cretos, há que se evitar a congestão das vias, o 
uso de combustíveis fósseis, a poluição ambien-

tal e as demais consequências negativas que o 
transporte urbano, individual ou coletivo, possa 
causar, como os acidentes, os males resultantes 
da contaminação aérea, as perdas de tempo nas 
viagens, cujos custos para o Brasil são enormes.

Assegurar a modicidade tarifária é um amplo 
desafio para gestores públicos e privados dos 
sistemas de transporte coletivo. A modicidade 
existe quando remunera adequadamente, consi-
derando os riscos do empreendimento, os custos 
e os investimentos realizados para prestar o ser-
viço em regime de eficiência, sendo suficiente 
também para viabilizar o repasse aos usuários de 
pelo menos parte dos ganhos da produtividade 
auferidos pelas empresas.

Como o transporte público se dá via conces-
são de serviço público, ele é altamente regulado 
e, anualmente, o valor da tarifa é revisado após 
se calcular as variações tanto dos custos quando 
das receitas acessórias obtidas pelos operadores 
(públicos ou privados). 

Dessa forma, é evidente que a modicidade 
tarifária é facilitada se há um consenso de que é 
conveniente tomar iniciativas que reduzam os 
custos operacionais dos operadores (conforme 
defendido nas propostas desta Agenda), bem 
como permitam a atração de receitas acessórias, 
tanto por parte dos próprios operadores, como 
pelo poder público. Convém frisar que o lucro do 

operador ou taxa de retorno já está previsto em 
contrato e essa combinação de reduzir custos 
operacionais e elevar receitas acessórias gera 
impacto na manutenção de uma tarifa mais aces-
sível ao público.

É preciso ter em vista que o custo do transporte 
público coletivo não pode ser arcado única e exclu-
sivamente pelo usuário direto, já que o fato gerador 
da maior parte das viagens diz respeito a toda a 
sociedade e não somente ao cidadão que viaja. 

Uma das formas de o poder público atrair 
recursos financeiros para investir nos sistemas 
de transporte coletivo, em especial os de alta 
capacidade de locomoção de passageiros hora/
sentido (chamados estruturantes), é provocar 
a transferência de recursos do segmento de 
transporte individual motorizado. Várias cidades 
estrangeiras tomam iniciativas nesse sentido, 
com pleno sucesso, como pedágios urbanos 
para carros, o cerceamento de acesso de carros 
a localidades específicas combinado com maior 
oferta de mobilidade coletiva e outras, conforme 
mencionado neste documento à página 69.

Os subsídios governamentais ao transporte 
coletivo constituem medida em voga em outros 
países e também no Brasil. Nos países mais 
desenvolvidos se faz o subsídio governamental 
direto ou indireto ao transporte público de cará-
ter coletivo, visando suportar parte substancial 

dos seus custos e, assim, incentivar seu uso. E, 
desse esforço, também participam os atores 
econômicos privados, de sorte a se fazer distri-
buir, de modo tripartite, os custos do transporte.

Nesse quadro, o estímulo ao uso dos meios de 
transporte coletivo eletrificados e sobre trilhos 
tem sido a solução mais indicada para superar as 
vicissitudes urbanas causadas pela insustentabili-
dade do transporte individual. Os ganhos econômi-
cos e sociais daí decorrentes beneficiam a produ-
tividade do trabalho, o melhor acesso à educação, 
a redução de custos dos sistemas de saúde e de 
previdência, vindo a compensar largamente o sub-
sídio em pauta, segundo o ver dos principais países 
que praticam políticas de modicidade tarifária.

As políticas de financiamento para realizar tais 
propósitos costumeiramente reúnem medidas de 
redução de custos dos insumos necessários à pro-
dução do transporte (folha de pagamento, energia, 
equipamentos, peças e componentes), redução de 
tributos incidentes sobre o uso e ocupação do solo 
urbano e redução de tributos incidentes sobre a 
prestação dos serviços.

Propõe-se, no caso brasileiro, a adoção de todo 
o conjunto das medidas indicadas nos itens ante-
riores, que se refletirão no incremento da quali-
dade dos serviços, tornando a tarifa de transporte 
mais justa e módica em relação ao serviço presta-
do. Ganha a população, ganha o Brasil.

8584 TEMA D
Modicidade Tarifária

TEMA D
Modicidade Tarifária



SUSTENTABILIDADE

T
E

M
A

EApesar de diversos estudos e pesquisas comprovarem as 
vantagens do transporte sustentável, esses ainda são a menor 
parcela de importância nos deslocamentos das principais 
cidades e regiões metropolitanas do País. Os modais que 
geram alto índice de poluição ainda têm a preferência na 
mobilidade urbana, em especial, os individuais motorizados, 
como os automóveis. Por essa razão, a ANPTrilhos incentiva 
essa mudança de comportamento no planejamento do 
transporte nas cidades, para que o Brasil qualifique, 
modernize e incentive a implantação de redes de transportes 
estruturantes mais sustentáveis nas cidades brasileiras. 



Estabelecer fundo de 
investimento para incentivo à 
utilização de energias renováveis 
no sistema metroferroviário (p.89)

Incentivo à implantação e 
expansão de projetos de 
transporte sustentável (p.92)

Propostas

23. 24.

T
E

M
A

SUSTENTABILIDADEE
Estabelecer fundo de investimento 
para incentivo à utilização 
de energias renováveis no 
sistema metroferroviário, 

PROPOSTA

de modo a garantir geração de energia alternativa, 
de forma sustentável, entre outras medidas.
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Os que habitam e/ou desenvolvem atividades nas 

médias e grandes cidades enfrentam dramas 

comuns diariamente, entre os quais, os conges-

tionamentos das vias públicas, os riscos de aci-

dentes, inclusive fatais, do trânsito, a poluição 

sonora e atmosférica, e também o desperdício 

de tempo em deslocamentos no transporte cole-

tivo. Estes fatores afetam a qualidade de vida de 

milhões de brasileiros.

Os gestores públicos têm pela frente o desafio 

de fazer avançar as soluções que minimizem e, se 

possível, resolvam os reflexos negativos dessas 

questões na vida dos cidadãos. O planejamento 

e a gestão da mobilidade urbana são alguns dos 

principais instrumentos para isso.

O que se espera é que os gestores públicos 

tomem atitudes proativas para evidenciar, nas 

políticas públicas, a implantação de sistemas de 

transporte de alta capacidade, ou seja, sobre tri-

lhos, nos principais corredores de fluxo de pesso-

as dos municípios e regiões metropolitanas. Que 

a estes se integrem os demais modais, coletivos 

e públicos, para que a sociedade possa, efetiva-

mente, vislumbrar uma redução significativa dos 

efeitos danosos dos problemas que a afligem.

Os transportes ambientalmente sustentáveis 

e de alta qualidade e capacidade de passagei-

ros, bem como o uso de tecnologias limpas são 

as soluções para equalizar um planejamento e 

respectivas ações que gerem como dividendos 

a satisfação da população e o reconhecimento 
desta sobre o desempenho da gestão pública.

Tais ações buscam a baixa emissão ou emissão 
zero de GEE; a poluição sonora mínima; a menor 
ocupação do solo urbano; a maior capacidade de 
transporte de passageiro por hora/sentido; o desin-
centivo ao uso do transporte individual motorizado.

Planejar e implantar projetos de mobilidade 
urbana tendo por base grandes corredores de 
transporte coletivo servidos por sistemas sobre 
trilhos (metrô, trem, VLT, monotrilho etc.), inte-
grados física e tarifariamente com outros modais 
(preferencialmente movidos a energia limpa), 
ciclovias, aplicativos de transporte individual 
etc., pode significar uma das mais importantes 
políticas públicas de promoção da qualidade de 
vida da população. É uma bandeira política que 
um gestor público deve empunhar e contará com 
apoio de grande parte da sociedade.

Há propostas, como as seguir relatadas, que 
podem ser avaliadas pelas três esferas de governo, 
aderentes ao que preconiza a Política Nacional de 
Mobilidade Urbana (PNMU), de modo que o setor 
público – inclusive em parceria com a iniciativa pri-
vada – possa agilizar as medidas para investir com 
solidez na mobilidade urbana para agora e o futuro, 
enfatizando o compromisso de incentivar a implan-
tação de sistemas de transporte ambientalmente 
sustentáveis e que, efetivamente, contribuam para 
melhorar a qualidade de vida dos cidadãos.

Criar fundo de investimento para incentivo 
à utilização de energias renováveis no sistema 
metroferroviário: este fundo deve possuir um 
caráter de bem público, o que significa que nin-
guém pode ser privado de desfrutar seus benefí-
cios sem compensação. Para estimular a geração 
de energia renovável é necessário que haja meca-
nismos de incentivo na política pública, e proposi-
ção de rubrica específica no fundo à promoção de 
“mudança de paradigma em direção ao desenvol-
vimento de baixa emissão”. 

As energias renováveis desempenham um 
papel fundamental na mitigação da mudança do 
clima e na garantia do fornecimento de energia no 
longo prazo. As preocupações com as alterações 
climáticas e a segurança energética podem com-
pelir os governos a fornecer incentivos à energia 
renovável. Estes podem tomar a forma, por exem-
plo, da redução de impostos a consumidores que 
comprem bens produzidos ou utilizem de servi-
ços a partir de fontes energéticas renováveis.

Linhas de financiamento: O governo federal, 
por meio de agentes como o Banco Central e a CAI-
XA, pode criar linhas de financiamento específicas 
para implantar sistemas de transporte sustentá-
veis, com condições diferenciadas para estimular 
este tipo de contratação por estados e municípios.

Equiparar benefícios de outros setores ao 
segmento metroferroviário: Outra medida seria 
conceder ao segmento metroferroviário benefí-
cios equiparáveis de políticas públicas voltadas 
a setores econômicos, como o transporte rodo-
viário e a indústria automotiva. Os veículos moto-
rizados individuais, como pontuado neste docu-
mento, não figuram entre as prioridades da PNMU, 
enquanto que essa mesma política determina o 
incentivo ao transporte público coletivo, em espe-
cial, o de alta capacidade, que é o caso dos trilhos.

Sendo assim, a redução no Imposto sobre 
Produtos Industrializados (IPI) para equipamen-
tos metroferroviários e mecanismos que mini-
mizem o custo de energia elétrica utilizada para 
mover os meios de transporte sobre trilhos pode-
riam ser alguns dos caminhos adequados para 
atender a PNMU. 

Além disso, o setor público premia com sub-
sídios o diesel, mas nada estabelece para reduzir 
o peso do custo da energia elétrica consumida 
pelos sistemas metroferroviários. 

Ainda há descontos no IPI, periódicos ou não, 
para determinados setores econômicos que inte-
gram estratégias de política industrial do gover-
no, mas, novamente, nada relacionado ao setor 
metroferroviário nesse mesmo sentido.
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Estes fatores afetam a qualidade de vida de milhões 
de brasileiros. De acordo com dados da Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS), cerca de 1,25 milhão de 
pessoas morrem, no mundo, por ano em acidentes 
de trânsito, e desse total metade das vítimas são 
pedestres, ciclistas e motociclistas.

Apesar de diversos estudos e pesquisas com-
provarem as vantagens do transporte sustentá-
vel, esses ainda são a menor parcela de importân-
cia nos deslocamentos das principais cidades e 
regiões metropolitanas do País. Os modais que 
geram alto índice de poluição ainda têm a prefe-
rência na mobilidade urbana, em especial, os indi-
viduais motorizados, como os automóveis.

Estes, por exemplo, são responsáveis por 
72,6% das emissões de gases efeito estufa (GEE) 
e respondem por 88% dos quilômetros rodados 
por veículos motorizados, embora conduzam 
poucas pessoas de uma vez (fonte Instituto de 
Energia e Meio Ambiente – São Paulo). Eles emi-
tem quatro vezes mais quantidades de material 
particulado, causadores de doenças cardiorres-
piratórias, do que os ônibus; até as emissões das 
motos superam as dos ônibus movidos a diesel 
em três vezes; já os ônibus respondem por 25% 
das emissões de poluentes. 

Os Governos Federal e Estadual têm pela frente 
o desafio de fazer avançar as soluções que minimi-
zem e, se possível, resolvam os reflexos negativos 

dessas questões na vida dos cidadãos. O planeja-
mento e a gestão da mobilidade urbana são alguns 
dos principais instrumentos para isso.

A Lei 12.587/12 institui as diretrizes para a Polí-
tica Nacional de Mobilidade Urbana (PNMU). Ela 
estabelece princípios, diretrizes e instrumentos 
para orientar os municípios a planejar o sistema de 
transporte e de infraestrutura viária para circula-
ção de pessoas e cargas, capaz de atender à popu-
lação e contribuir para o desenvolvimento urbano 
sustentável. Nesse sentido, prevê mecanismos 
para possamos garantir taxas de financiamentos 
mais atrativas para o transporte sustentável. 

Desta forma, para que possamos promover o 
transporte sustentável nas cidades a ANPTrilhos 
propõe que o Governo Federal por meio de agentes 
financeiros, para que criem linhas de financiamen-
tos específicas para implantar sistemas de trans-
portes sustentáveis, com condições diferenciadas 
para estimular este tipo de contratação por estados  
e municípios. 

A criação de dessa linha financiamento seria 
aplicada não só para elaboração de projetos de 
transportes, mas também para modernização do 
sistema, implantação de soluções mais susten-
táveis, como por exemplo uso de energia alterna-
tiva para alimentação dos sistemas sustentáveis. 

Transporte sustentável é uma prática que qua-
lifica a mobilidade e salvam vidas. Cidades que são 

Incentivo à implantação e 
expansão de projetos de 
transporte sustentável

PROPOSTA

Os que habitam e/ou desenvolvem atividades nas médias e 
grandes cidades enfrentam dramas comuns diariamente, 
entre os quais, os congestionamentos das vias públicas, os 
riscos de acidentes, inclusive fatais, do trânsito (somente 
em São Paulo são cerca de 40 mil óbitos anuais registrados), 
a poluição sonora e atmosférica, e também o desperdício 
de tempo em deslocamentos no transporte coletivo.
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adeptas do transporte sustentável e de outras práti-
cas que incentivam e melhoram a mobilidade urba-
na podem reduzir os gastos públicos com a saúde, 
uma vez que o número de acidentes é reduzido e a 
população ganha em qualidade de vida. 

A existência do sistema de transportes susten-
táveis nas cidades é responsável pela redução nas 
emissões de poluentes, diminuição de consumos de 
combustível fósseis, diminuição dos tempos de via-
gem e redução dos números de acidentes. Cidades 

que investiram na utilização desses modos viram 
aumentar a qualidade de vida das pessoas a partir de 
uma verdadeira transformação na mobilidade. 

A qualificação e a ampliação das redes de trans-
porte são desafios constantes, que devem ser 
superados com a implantação de políticas públicas 
eficientes, com a escolha do melhor modo para 
atender às necessidades e demandas da localida-
de onde for implantado, e, principalmente, a ado-
ção de projetos bem estruturados.
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