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Energia Metroferroviária: Necessidades e Desafios 

Joubert Flores – Presidente da ANPTrilhos 
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Nosso Setor 

Serviço Público e Social 

O setor metroferroviário é 

caracterizado por ser um 

serviço público, de cunho social 

e de caráter essencial. 

16 sistemas urbanos 

São 16 sistemas de 

passageiros sobre trilhos, 

distribuídos em 11 Estados 

e mais o Distrito Federal  

80% da operação pública 

Os sistemas são operados 

por 16 empresas, das quais 

apenas 3 estão em regime de 

concessão 

9,3 milhões de passageiros diários 

Transportamos 9,3 milhões de passageiros todos os dias e 

contribuímos com a retirada de 1,1 milhão de carros e mais 16 

mil ônibus diariamente das ruas 
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O setor metroferroviário é fundamental para a 

mobilidade urbana no Brasil, mas existem obstáculos 

que impedem  

o aumento da eficiência na prestação do serviço. 

Para superar esses desafios, é necessário adotar 

políticas públicas para redução dos custos 

operacionais e investir  

na modernização da infraestrutura metroferroviária. 

As propostas da ANPTrilhos têm o objetivo de mobilizar  

o governo federal, os estados e os municípios para 

estimular a melhoria do transporte de passageiro 

sobre trilhos. 

Unidos pela mobilidade urbana 
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Custo da Operação Metroferroviária 

Energia 
Quanto maior a rede 

metroferroviária, maior a 

necessidade de energia 

para a tração dos trens. 

Entretanto, o peso da 

energia no custo total 

pode ser reduzido com 

medidas de estímulo e 

de eficiência energética 

permanente. 

Pessoal e 

Manutenção 
Operação 

Matroferroviária 
Quanto maior a rede e a 

operação metroferroviária, 

maior a necessidade de 

investimentos nesses dois 

setores 

DENTRO DO PILAR DOS PRINCIPAIS CUSTOS PARA A OPERAÇÃO 

METROFERROVIÁRIA, A ENERGIA ELÉTRICA É ONDE AS POLÍTICAS PÚBLICAS 

TERÃO MAIOR EFETIVIDADE. 
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Sistema Metroferroviário Eletrificado 

 METRÔRIO 
(Rio de Janeiro) 

 SUPERVIA 
(Rio de Janeiro) 

 METRÔ SP  
(São Paulo) 

 CPTM 
(São Paulo) 

   METRÔ BH 
  (Belo Horizonte) 

  METROREC 
 (Recife) 

 TRENSURB 
(Porto Alegre) 

  METRÔ DF 
 (Brasília) 

- Operadoras brasieliras eletrificadas: 

 VIAQUATRO 
(São Paulo) 

 METRÕ BAHIA 
(Salvador) 
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- Participação das operadoras no consumo de energia elétrica: 

Operadora 
Consumo 2013 

(GWh) 

METRÔ SP 498 

CPTM 517 

VIAQUATRO 56 

TRENSURB 57 

METRÔ RIO 210 

SUPERVIA 231 

METRÔ DF 62 

METRÔ BH 46 

METROREC 7 

Total  1.684 

Sistema Metroferroviário Eletrificado 

(0,4% do consumo nacional) 
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- Participação do custo de energia elétrica no custo operacional: 

Dados: ANPTrilhos 

Sistema Metroferroviário Eletrificado 

  SUPERVIA   25,5% 

  METRÔRIO   18,0% 

  CPTM    16,1% 

  METRÔ SP      7,3% 

 METRÔ DF     7,3% 

 TRENSURB              10,5% 

  METRÔ BH     9,8% 

  METROREC      6,0% 

PEGAR DADOS MAIS ATUALIZADOS  

– ESTES SE REFEREM À 2002!!! 
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 Modo Metroferroviário 

    O Custo com Energia Elétrica - 7% a 26% do custo operacional 

- Consumo médio de energia por passageiro: 

Fonte: Política de Transportes x Política Energética - Prof. Adriano Murgel Branco 
          Dados relativos a Setembro/2003 

MODO Consumo (kWh) 
METRÔ SP  0,8 

CPTM  0,96 

Trólebus 1,2 

Ônibus Diesel 2 

Automóvel 13,13 

Sistema Metroferroviário Eletrificado 
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Os operadores metroferroviários brasileiros representados pela 

Associação Nacional dos Transportadores de Passageiros sobre Trilhos 

(ANPTrilhos) apresentam uma proposta para o estímulo ao investimento 

e à melhoria do transporte de passageiros sobre trilhos: 

 

 

 O REESTABELECIMENTO DO DESCONTO NA TARIFA DE ENERGIA 

ELÉTRICA COBRADA DOS OPERADORES METROFERROVIÁRIOS.  

  

 

A proposta defendida pela ANPTrilhos considera o resgate do desconto 

anteriormente aplicado ao valor da tarifa de energia elétrica cobrada dos 

operadores de transporte público eletrificado, justificado pela 

essencialidade do serviço e por seu caráter público e social. 

 

A proposta considera que o Governo Federal volte a adotar o desconto 

de 75% na tarifa de energia elétrica aplicada ao transporte sobre trilhos, 

fazendo com que o percentual desonerado seja revertido, na sua 

totalidade, em investimentos para a modernização dos sistemas.  

Pleito dos operadores metroferroviários 
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Para tornar os Estados e Municípios parte integrante desse Pacto 

Federativo pela Mobilidade Urbana, a Associação Nacional dos 

Transportadores de Passageiros sobre Trilhos (ANPTrilhos) propõe 

ainda: 

 

- REDUÇÃO À ZERO DO ICMS COBRADO SOBRE A VENDA DE 

ENERGIA ELÉTRICA POR PARTE DOS ESTADOS; E 

 

- REDUÇÃO À ZERO DO ISS COBRADO DOS MUNICÍPIOS SOBRE 

OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE. 

  

Contribuição ao Setor Metroferroviário 
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• Redução de um dos principais itens de custeio das 

empresas 

• Ampliação da capacidade de investimento 

• Modernização dos sistemas 

• Redução perene do consumo energético dos sistemas 

• Geração de emprego e renda 

• Capacitação/especialização de mão-de-obra  

• Aumento da qualidade do serviço de transporte 

prestado, contribuindo com a qualidade ambiental das 

nossas cidades e com a qualidade de vida do cidadão 

Principais Benefícios da Medida 

Principais benefícios esperados com a redução da tarifa de 

energia elétrica aplicada à operação metroferroviária: 
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União em Prol da Mobilidade Urbana 

O transporte metroferroviário é 

essencial para a mobilidade das 

cidades e dos brasileiros. 

 

Por essa razão, a Associação Nacional 

dos Transportadores de Passageiros 

sobre Trilhos (ANPTrilhos) trabalha de 

forma integrada com entidades, 

operadores dos sistemas e com a 

indústria metroferroviária, defendendo, 

como ponto central, a ampliação do 

investimento no setor. 
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Contatos 
 

ANPTrilhos  

Associação Nacional dos Transportadores  

de Passageiros sobre Trilhos 

Brasília, SAS Quadra 01, Bloco J 

Edifício CNT, Sala 510 

Fone/fax: (61) 3322-3158  

Twitter: @ANPTrilhos 

 

Facebook: Anp Trilhos 

 

contato@anptrilhos.org.br 

www.anptrilhos.org.br 
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