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2020 foi um ano no qual a humanidade sofreu os terríveis 
impactos e os desafios da pandemia da Covid-19 e com 
a população brasileira não foi diferente. A busca pela 
preservação de vidas e a mitigação da disseminação do 
vírus foi o maior desses desafios, que, paradoxalmente, 
também exigiu a manutenção das condições mínimas das 
atividades econômicas para viabilizar tanto o combate e 
o tratamento dos efeitos da doença, quanto o provimento 
dos suprimentos e recursos básicos para a sociedade 
como um todo.

Diante da pandemia, o setor metroferroviário brasileiro, 
que é uma atividade essencial, se mostrou imprescindível 
para a garantia dessas condições mínimas da sociedade e 
da economia, em especial nas grandes metrópoles, onde 
a população necessita vencer grandes distâncias em seus 
deslocamentos diários. 

A Associação Nacional dos Transportadores de Passageiros 
sobre Trilhos (ANPTrilhos) apresenta o Balanço do Setor 
Metroferroviário Brasileiro 2020/2021, mostrando esses 
impactos na mobilidade urbana sobre trilhos, que teve forte 
retração na demanda de passageiros. 

A teoria econômica indica que quando a demanda se 
retrai de forma significativa, como ocorreu na pandemia, 
os setores produtivos reagem reduzindo a produção ou a 
oferta de serviços, a lei da Oferta e da Procura. O setor de 

transporte sobre trilhos, no entanto, atuou de forma 
totalmente inversa, mantendo os níveis de oferta de 
trens e lugares para propiciar as melhores condições 
sanitárias possíveis preservando as preciosas vidas 
de seus passageiros e colaboradores, mesmo sem 
qualquer apoio econômico ou financeiro do Estado.

Ressaltamos a resiliência que o setor demonstra 
ao manter, neste momento de crise, os padrões 
de qualidade dos serviços prestados à população, 
não negligenciando em nenhum momento as 
condições da operação, manutenção e conservação 
dos trens, estações, sistemas e equipamentos. Para 
garantir essas condições, o setor acumulou em 
2020 um déficit da ordem de R$ 8 bilhões, somente 
com receita tarifária, o que ocasionou um forte 
desequilíbrio econômico-financeiro. 

O setor está buscando os devidos mecanismos 
legais para a reparação dos danos ocasionados por 
essa grave crise econômica e financeira e todos os 
colaboradores e dirigentes das empresas devem 
ser parabenizados por não pouparem esforços e 
dedicação aos sistemas nesse momento tão difícil.
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Importância social e 
econômica do setor

A qualidade de vida das pessoas nas grandes metrópoles e a eficiência das atividades econômicas estão 
diretamente relacionadas com o adequado funcionamento de seus sistemas de transportes. A economia nos 
tempos de deslocamento das pessoas, a eficiência energética, a baixa emissão de poluentes e a sua função 
estruturante são as grandes vantagens que o transporte sobre trilhos proporciona à população e às cidades.

A essencialidade do serviço de transporte público sobre trilhos foi reconhecida no decreto presidencial 
de calamidade pública e a inclusão dos colaboradores do setor no grupo prioritário de vacinação contra 
a Covid-19 mostra a importância desses profissionais, que atuam na linha de frente para a garantia do 
transporte do cidadão brasileiro.
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1,6 milhões 
800 milhões DE TONELADAS DE REDUÇÃO 

NA EMISSÃO DE POLUENTES 
NA ATMOSFERA

ECONOMIA DE 

DE LITROS DE 
COMBUSTÍVEL FÓSSIL

DE HORAS/ANO

REDUÇÃO 
DE TEMPO NOS 

DESLOCAMENTOS
1 bilhão

Benefícios 
Socioeconômicos

A utilização dos sistemas de metrô, trem urbano e Veículo 
Leve sobre Trilhos (VLT) proporcionou à sociedade:

CURIOSIDADE

TREM
1

ÔNIBUS
25

AUTOMÓVEIS
750ouEm média,

transporta a quantidade 
de passageiros 

correspondente à

R$ 22 
bilhões 

DEVOLVEU 

À SOCIEDADE 
EM TERMOS DE 

QUALIDADE DE VIDA

R$ 7
bilhões 

GEROU UMA 
ECONOMIA DE

COM A RETIRADA DE ÔNIBUS 
E CARROS DAS RUAS

R$ 283
milhões 

CONTRIBUIU COM 
A REDUÇÃO DE 

EM CUSTOS COM 
ACIDENTES

Em valores de retorno social, o setor metroferroviário:
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Ações dos Operadores 
na Pandemia 

• Limpeza e higienização dos equipamentos de contato com os 
passageiros, como catracas, corrimãos, interior dos trens;

• Utilização de tecnologias e equipamentos de sanitização; 

• Campanhas e orientação sobre o uso de máscaras e higienização 
constante das mãos;

• Instalação de comunicação visual específica para indicar distanciamento; 

• Acompanhamento e controle das taxas de ocupação de trens 
e estações;

• Disponibilidade de álcool em gel e equipamentos de proteção individual 
para as equipes;

• Trabalho remoto para áreas não-operacionais e grupos de risco; e 

• Treinamento dos funcionários para atendimento ao público diante 
da pandemia.

A grande preocupação com 
a mitigação da contaminação 
dos passageiros pela Covid-19 
e o cuidado com a saúde 
dos seus colaboradores 
motivaram diversas ações 
dos operadores. Isso se deu 
na forma de implantação de 
novos processos e na melhoria 
e intensificação das atividades 
de limpeza e desinfecção 
de trens e estações. Entre 
as medidas adotadas com a 
pandemia, destacamos:
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Panorama 2020

dos seus passageiros, 
comparado ao mesmo 
período de 2019.

Passageiros 
Transportados

A queda na quantidade 
de passageiros 
transportados em 2020, 
na comparação com o 
ano anterior, no período 
de 12 meses, foi a maior já 
identificada no transporte 
de passageiros sobre 
trilhos no Brasil, batendo 
o recorde negativo 
de -46,7% dos seus 
passageiros, em relação 
à demanda de 2019.

A perda de passageiros 
transportados em 2020 foi de 

-55,9%
5,8

MILHÕES DE PASSAGEIROS
TRANSPORTADOS/DIA/ÚTIL

2020 2019

1,7 3,3
BILHÃO DE 

PASSAGEIROS
TRANSPORTADOS/ANO

BILHÕES DE 
PASSAGEIROS

TRANSPORTADOS/ANO

março a dezembro 2020

-55,9%
DE PASSAGEIROS TRANSPORTADOS 

DURANTE A PANDEMIA

-1,6 BILHÃO 

2020

a população do Brasil.

o que corresponde a 

7x

Entretanto, considerando 
o período de pandemia, 
de março a dezembro 
de 2020, a situação 
se mostra ainda mais 
alarmante ao apontar 
uma redução de demanda

CURIOSIDADE
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São Paulo

Rio de Janeiro

Nordeste

-55,4%

-57,0%

-52%

de passageiros 
transportados durante 
a pandemia, março a 
dezembro/2020.

de passageiros 
transportados durante 
a pandemia, março a 
dezembro/2020.

de passageiros 
transportados durante 
a pandemia, março a 
dezembro/2020.

Não estão considerados no levantamento do período de pandemia os dados dos sistemas do Metrofor (CE), de Teresina (PI) e do VLT da Baixada Santista (SP).

1,3

252,6

146,3

BILHÃO DE PASSAGEIROS
TRANSPORTADOS/ANO

MILHÕES DE PASSAGEIROS
TRANSPORTADOS/ANO

MILHÕES DE PASSAGEIROS
TRANSPORTADOS/ANO

2020

2020

2020
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Impacto Econômico 
da Pandemia

-R$ 8
bilhões

Estimativa de perda de 
receita tarifária de março 

a dezembro/2020

A expressiva redução da demanda teve como 
consequência imediata a perda de R$ 8 bilhões 
em receitas tarifárias, o que, por sua vez, foi 
impossível de ser acompanhada por uma redução 
proporcional nos custos da operação, tendo em 
vista a necessidade de manter o serviço prestado 
à população. Esse desequilíbrio na relação das 
receitas com os custos proporcionou a maior 
crise econômico-financeira já vivida pelo setor de 
transporte de passageiros sobre trilhos no Brasil, 
atingindo todos os operadores, sem exceção.

O déficit de 
receita tarifária 
registrado na 
pandemia é 

equivalente ao 
PIB da cidade de 

Palmas, capital do 
Tocantins.  

CURIOSIDADE

Balanço do Setor Metroferroviário 2020  2021

8



Resiliência 
do Setor

Assim como os demais setores da economia, o setor metroferroviário foi fortemente impactado pela 
pandemia e, mesmo diante da sua maior crise, os operadores dos sistemas de metrô, trem urbano e VLT 
mantiveram suas operações, sustentando a oferta de trens e intensificando as medidas de combate à 
proliferação do coronavírus. 

Para atender à demanda de passageiros, respeitando a taxa de ocupação determinada pelos órgãos 
governamentais, o transporte sobre trilhos operou com uma oferta de 600 mil lugares/hora nos 
horários de pico, em média, durante a pandemia, para atender uma demanda inferior a 350 mil 
passageiros/hora. Isso demonstra os esforços do setor metroferroviário para contribuir em um 
momento tão difícil para a sociedade. 

DE TRABALHO PARA A 
MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS

MIL LUGARES
600

MILHÕES
DE HORAS13

corresponde aA oferta de 7,5x  a lotação do Estádio 
do Maracanã, por hora!

CURIOSIDADE
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Recursos 
Humanos

Os operadores dos sistemas de transporte de passageiros sobre trilhos fizeram um grande esforço para 
manter sua força de trabalho, mesmo frente à maior crise setorial de todos os tempos. Esse esforço é 
comprovado por um índice de menos de 3% de redução de pessoal durante todo o ano, considerando 
todos os operadores.

30,6 mil

38,4 mil

7,8 mil
PRÓPRIOS

FUNCIONÁRIOS

TERCEIRIZADOS

Se fôssemos colocar todos os 
nossos funcionários embarcados 

no sistema metroferroviário, 
seriam necessários

de passageiros cada.

TRENS
31 com 5

CARROS

CURIOSIDADE
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Rede

Em 2020, a rede metroferroviária brasileira se manteve estável, não apresentando incremento em termos 
de quilometragem ou número de linhas em relação à 2019.

LINHAS
EM 2020

QUILÔMETROS
DE EXTENSÃO

A extensão total da rede metroferroviária 
brasileira corresponde à distância entre 
as cidades do Rio de Janeiro e Brasília.

481.116,5

CURIOSIDADE
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Estações

Dessas, 3 estações foram 
inauguradas em 2020, todas no DF.

que passaram a contar com o 
sistema metroferroviário como 

opção de mobilidade.

O sistema metroferroviário brasileiro 
fecha o ano de 2020 com

Com a abertura dessas novas estações 
foi possível beneficiar cerca de627ESTAÇÕES

16 mil PESSOAS

As estações 
metroferroviárias de 
todo o Brasil atendem 
à 71 municípios, 
localizados em 
11 Estados e no 
Distrito Federal. 

MG
RJ

RS

DF

PE
AL

PB
RN

BA

SP

CE

CURIOSIDADE
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Apesar do percentual geral de 
incremento da frota em 2020 ser 
pequeno, por volta de 1%, ressalta-se 
que foram disponibilizados 104 novos 
carros de passageiros para o aumento de 
frota da CPTM, garantindo a manutenção 
dos investimentos em tecnologia, 
modernidade e conforto ao passageiro. 

No ano de 2020, os operadores metroferroviários brasileiros 
consumiram 1.600 GWh de energia, que equivale ao 
consumo anual de uma cidade do porte de Osasco (SP).

Fonte: Anuário de Energéticos por Municípios do Estado de São Paulo 2020 / Ano base: 2019

Frota

Energia

1.600 GWh
CONSUMO DE ENERGIA

5.324
CARROS DE PASSAGEIROS 

OPERACIONAIS EM 
DEZEMBRO DE 2020

Se fossemos enfileirar todos os carros de passageiros, 
um atrás do outro, teríamos aproximadamente 117km de extensão

2020

CURIOSIDADE

CURIOSIDADE
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Projetos e programas

Em 2020, mesmo diante da crise causada pela pandemia, o setor metroferroviário registrou 08 obras em 
andamento, que totalizam 54,1 km de linhas em construção. Além disso, foi iniciada a nova concessão, 
através de Parceria Público-Privada (PPP), para substituição e ampliação da linha de trem do subúrbio por 
2 linhas de monotrilho na Região Metropolitana de Salvador e foi aberta a licitação para a construção de 
novo trecho da Linha 15-Prata de São Paulo e da expansão da Linha Branca da CBTU Natal.

SP

CE

BA

Linha Leste

OBRAS EM ANDAMENTO

Tramo 3 da Linha 1

Linha 2-Verde

Linha 4-Amarela

Linha 6-Laranja

Linha 15-Prata

Linha 17-Ouro

Linha 9-Esmeralda

metrô trem 
urbanomonotrilhoLEGENDA:
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A ANPTrilhos está otimista com a retomada de investimentos no setor metroferroviário brasileiro, 
mas ressalva que o setor ainda estará em crise ao longo de 2021, já que não há expectativa de 
retomada expressiva da demanda de passageiros em curto prazo. 

Para este ano, há perspectiva de investimentos com a continuidade das obras em São Paulo, Bahia, 
Ceará e Distrito Federal e com o início das obras do monotrilho de Salvador; do trecho 2 do VLT da 
Baixada Santista e da expansão da CBTU Natal.

Em relação às inaugurações, estão previstos para 2021 um 
novo trecho com 1,5 km de vias e 1 estação (Vila Sônia) na 

Linha 4-Amarela; outro de 1,8 km e 1 estação (Jardim Colonial) 
na Linha 15-Prata; e 2,5 km e 1 estação (Mendes - Vila Natal) 

na Linha 9-Esmeralda, todas em São Paulo, totalizando:

Perspectivas 2021

5,8 3
quilômetros estações
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Concessões

Além dos investimentos advindos das obras já citadas, que devem se concretizar ao longo deste 
ano, existem projetos de novas concessões previstos para 2021 e que devem contribuir para o 
desenvolvimento dos serviços e a ampliação da rede de transporte de passageiros sobre trilhos. 

Linhas 8-Diamante e 
9-Esmeralda da CPTM 

Trem Intercidades 
de São Paulo

Metrô-DF

VLT da W3 de Brasília 

SP

DF
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