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MELHORIA NA GESTÃO DO SISTEMA

Investimentos em Modernos Centros de Controle 

Operacional

• Metrô

• Supervia
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Contrapartidas e Investimentos
• Metrô e Supervia

RENEGOCIAÇÃO DOS
CONTRATOS  DE CONCESÃO

• R$ 15 Bilhões em 
investimentos em 
Transportes Publico de 
Passageiros no Estado 
do Rio de Janeiro
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AUMENTO NA OFERTA DE TRANPORTES

Conjunto de 
investimentos do 
Governo do Estado e 
das Concessionárias

Investimentos na 
compra de 120 trens 
para a Supervia

• Reforma das Estações da Supervia
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CHOQUE DE MOBILIDADE

Construção da Linha 4, 
ligando a Barra da 
Tijuca à Zona Sul

Investimentos na 
compra de 117 trens 
para o Metrô-Rio

• Construção da Linha 1A - Metrô
• Estação Uruguai - Metrô
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INOVAÇÃO

Construção do teleférico do Alemão:
• 2 milhões de passageiros em nove 

meses de operação

O sistema conecta o alto do morro 
à estação de trens de Bonsucesso, 
com 3,5 km e seis estações.
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INOVAÇÃO

Elevador Rubem Braga
• Liga a Estação Cantagalo do 

Metrô ao alto do Morro
• 10 mil pessoas beneficiadas
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Proposta de
Redução das Tarifas de Energia

para Trens e Metros

“Conservação de Energia e 
Geração de “Funding” para
Atualização Tecnológica das

Frotas das Operadoras” 



Transportes Urbanos Sobre Trilhos com Tração Elétrica

Maior eficiência energética, com menor consumo de energia
por passageiro transportado;

 Transporte de alta capacidade, com forte contribuição na
redução dos congestionamentos nas Regiões Metropolitanas;

Maior Capacidade de Transporte com menor ocupação do solo
urbano, pois transportam pelo menos 25 vezes mais passageiros
numa mesma viagem que sistemas operando com ônibus
convencional;

 Ambientalmente corretos, pois consomem energia renovável;

 Algumas operadoras apresentam déficit operacional (custeio)
devido ao alto custo de energia.



Consumo Médio de Energia por Passageiro

Modal Consumo kwh/passageiro

Trens Urbanos 0,80

Metro 0,96

Ônibus Convencional 2,00

Automóvel 13,10

Consumo médio por modo de transporte 
Fonte: Política de Transportes x Política Energética - Prof. Adriano Murgel Branco
Comparação média entre composições de trem e metro e ônibus urbano convencional

Trens e Metros gastam 
metade da energia dos ônibus

para Transportar um passageiro

Mas ainda assim 
pagam uma tarifa de energia 

que está entre as mais caras do mundo



Proposta  em Curso do Governo Federal
A redução dos encargos:
CCC – Conta Consumo de 

Combustível
RGR – Reserva Global de Reversão
CDE – Conta de Desenvolvimento 

Energético  

A questão do valor da  tarifa de energia A questão do valor da  tarifa de energia 
para as operadoras de trens e metros para as operadoras de trens e metros 

merece ser incluída no “pacote do merece ser incluída no “pacote do 
governo”governo”

Negociar  com os Estados
Redução do ICMS

A redução dos Tributos
PIS/COFINS – Zero de 
Alíquota



Histórico de Tarifa de Energia de Tração                         
(para Trens e Metros)

 Decreto Federal no 62.724 de 17/05/68 – institui redução na tarifa de energia de tração a ser 
fixada pelo DNAEE ;

Portaria DNAEE nPortaria DNAEE no o 095 de 23/08/79 estabeleceu desconto 095 de 23/08/79 estabeleceu desconto 
de 75%;de 75%;

 Portaria DNAEE no 025 de 05/02/85  estabeleceu desconto de 40%;

 Portaria DNAEE no 153 de 26/11/86  estabeleceu desconto de 58,3%;

 Portaria DNAEE no 027 de 11/03/87  estabeleceu desconto de 50,6%;

 Portaria DNAEE no 137 de 08/10/87  estabeleceu desconto de 40%;

 Portaria DNAEE no 152 de 11/11/87  estabeleceu desconto de 20%;

 Portaria DNAEE no 203 de 12/12/87  estabeleceu desconto ZEROZERO.



Demandas para o Transporte Público (tração elétrica)

Estender para o setor de transporte as reduções de
Encargos eTributos Federais sobre a energia;

Prevalecer o Decreto Federal no 62.724 (não
revogado), retornando o desconto de 75% aplicável as
parcelas de demanda e consumo da conta de energia
de tração;

Vincular os valores resultantes da aplicação da redução
de tarifa de energia, para geração de recursos para
investimentos na renovação da frota de trens.
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Dados de Consumo de Energia Dados de Consumo de Energia -- Setor de Transporte Setor de Transporte 
Urbano (Dados Consumo AnualUrbano (Dados Consumo Anual--2011)2011)

O consumo das operadores de Transporte Público 
Movido a energia de tração elétrica representa cerca 

de 0,5% do consumo total no País

Operadora Consumo
(GWh)

Metro SP 561 

CPTM 541 

SuperVia 213 

MetroRio 195 

CBTU Recife 60 

CBTU Belo Horizonte 51 

Trensurb 48 

TOTAL 1.669 



Possibilidades 
com a Redução do Custo de 

Energia



O Impacto da Conta de Energia O Impacto da Conta de Energia 
Peso da Conta de energia (Base: jun-2011 jul-2012)

Tarifa – bilhete unitário em R$

Na média 14 % do valor da passagem corresponde ao custo de 
energia 

A economia pode ser uma importante fonte de recursos
para investimentos em novas tecnologias,  segurança,

aumento da oferta de transporte com qualidade

Operadora Tarifa de Transporte Valor da Parcela de Energia 

Metro SP 3,00 8%

CPTM 3,00 11%

SuperVia 2,90 15%

MetroRio 3,20 17%

CBTU Recife 1,60 19%

CBTU Belo Horizonte 1,80 12%



Impacto da renovação da Frota de Trens na         Impacto da renovação da Frota de Trens na         
Economia de Energia Economia de Energia 

Menor consumo de energia - trens antigos com motores de
corrente contínua (CC), têm baixa eficiência energética, e
maior consumo por passageiro transportado;

Maior eficiência no consumo de energia - a Troca para
trens com motores de corrente alternada (CA), gera uma
economia significativa considerando o quantitativo de trens
no país, implicando na:

 Redução dos recursos a serem aplicados no setor de
energia decorrente da menor geração e consumo de
energia;

 Redução do déficit operacional no sistema de
transportes decorrente do menor custo da energia de
tração para trens e metros.



Estimativa de Geração Anual de Recursos (R$ milhões)        
- Rio de Janeiro 

6,61 5,68

39,98 12,45

0,81 0,25

SuperVia – R$ 48,4   (a) MetroRio – R$ 20,7     (b)

Encargos Federais

0,88 2,33

PIS/COFINS

ICMS

Tarifa 75% 
Desconto

As operadoras do Rio de Janeiro podem ter disponibilizados
recursos da ordem de R$ 69 MM/ano num Fundo

a ser gerido pelo BNDES para investimentos  
numa frota mais moderna  (conservação de energia) 

Fonte: (a) SuperVia   (b) Metro



Estimativas de Quantitativo de Frota a Renovar Estimativas de Quantitativo de Frota a Renovar 

Trens com motores de tração em corrente alternadaTrens com motores de tração em corrente alternada
possibilitam uma economia de consumo de energia possibilitam uma economia de consumo de energia 

de até 35% em relação aos atuais em operaçãode até 35% em relação aos atuais em operação
(salvo os  últimos modelos de recente aquisição)

Operadora Aquisição/
Remotorização

Metro SP 15

CPTM 65

SuperVia 103

MetroRio 30

CBTU Recife 25

CBTU Belo Horizonte 25

Trensurb 25
Frota: Trens de 4 a 6 carros dependendo da configuração / padrão da operadora

Total 
de 288
Trens



O que fazer com a economia obtida com o Governo O que fazer com a economia obtida com o Governo 
Federal Federal ((tração elétricatração elétrica) ) 

 Vincular os valores da conta de energia resultante da
aplicação de uma tarifa de menor nível, para geração de
recursos para investimentos (compra e/ou remotorização)
em trens com motor de tração de corrente alternada, via
BNDES, com financiamento dos investimentos para a
renovação da frota de trens;

 Criar metas para cada operadora relacionada aos recursos
gerados e seu compromisso de renovação de frota;

 Facilitar a compra de equipamentos fabricados no Brasil,
ou com índices mínimos de nacionalização, a serem
estabelecidos, compatíveis aos critérios praticados pelo
BNDES para financiamento.
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Obrigado!

 delmopinho@gmail.com
 55 21 2333-8643


