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F

O BRASIL
NOS TRILHOS

Foto: Ricardo Botelho

elipe Fernandes Queiroz é o novo Secretário Nacional de Transportes Terrestres do Ministério da Infraestrutura. Ele assumiu o cargo em maio
deste ano no lugar de Marcello da Costa
Vieira. Na posse, o ministro Marcelo Sampaio reforçou a importância da infraestrutura para o desenvolvimento:
“O país que quer retomar o crescimento precisa de infraestrutura. Nosso esforço
é seguir na missão de provê-la para esse
gigante que é o Brasil. Com essa equipe,
nós vamos continuar entregando”.
Ele fala do momento crucial por que
passa o setor, notadamente no que tange
o transporte ferroviário, por conta de seu
novo marco legal e pelo lançamento do
Pro Trilhos - Programa de Autorizações Ferroviárias, que promete revolucionar esse
modal no Brasil.
Em entrevista exclusiva para a Sobretrilhos, o novo Secretário faz um balanço
das ações até o momento e revela como o
novo programa estimula investimentos e
o desenvolvimento do transporte ferroviário no país.

O novo Secretário Nacional de Transportes Terrestres do Ministério
da Infraestrutura, Felipe Fernandes Queiroz, conta em entrevista
exclusiva os avanços do Pro Trilhos, que promete revolucionar o
transporte ferroviário do Brasil
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Lançado pelo Ministério da Infraestrutura em agosto de 2021 para permitir
a ampliação da malha ferroviária pela
iniciativa privada, em pouco mais de
três meses o programa federal Pro Trilhos recebeu 21 pedidos de ferrovias
próprias pelo novo modelo, e agora
já são mais de 80. Estima-se mais de
10 mil km em novos trilhos e R$ 102
bilhões de investimentos privados
neste ano, podendo chegar a R$ 250
bilhões nos próximos três. Isto prova
o acerto do programa e o interesse do
capital privado nesse setor?
Sem dúvida. O Programa de Autorizações
Ferroviárias foi criado pela Medida Provisória nº 1.065, de 30 de agosto de 2021, que
instaurou a outorga por autorização para o
setor, permitindo que o interessado particular possa projetar, construir e operar ferrovias, ramais, pátios e terminais ferroviários
no país. É um modelo que simplifica o fardo regulatório ao possibilitar que empresas
desenvolvam segmentos próprios, com recursos 100% privados. É menos burocrático

e mais célere do que as tradicionais concessões, ainda realizadas pelo Governo Federal.
Durante a vigência da MP 1.065/2021,
entre 30 de agosto de 2021 e 6 de fevereiro de 2022, o Pro Trilhos teve números
expressivos: foram 80 pedidos de 32 diferentes empresas particulares interessadas
no novo regime de autorizações de projetos ferroviários. Somados, eles podem injetar R$ 244,6 bilhões no modal e agregar
21,1 mil km em novos trilhos à malha nacional, cruzando 17 estados e o Distrito Federal – todas as regiões do Brasil tiveram
solicitações nessa modalidade.
Essas propostas atendem demandas
históricas do transporte ferroviário quanto à provisão de novas rotas e inclusão de
mais operadores na oferta de trilhos para
escoamento de cargas minerais, agrícolas
e por contêineres pelo país. Dos 32 solicitantes, 27 estreiam no setor. São empresas de outros segmentos com interesse
em operar ferrovias para garantir o transporte de suas cargas, ou que vislumbraram bons negócios no setor. A projeção
é que essas 80 propostas resultem em 3
mil novos postos de trabalho diretos, indiretos e efeito-renda nas regiões beneficiadas.
Até o momento, já são 27 contratos
assinados entre empresas e o Governo Federal para a implantação de novas estradas de ferro por autorização. A projeção de
recursos privados nesses empreendimentos autorizados soma R$ 133,24 bilhões e
9,92 mil km de novos trilhos em 15 unidades da Federação.
Com a extinção da MP 1.065/2021,
em fevereiro, a apreciação de demandas
não concluídas e de novos requerimentos
seguirá a Lei nº 14.273, de 23 de dezembro de 2021, que mantém a possibilidade
de construção de novas ferrovias e exploração de trechos não implantados, ociosos
ou em processo de devolução ou desativação por meio do regime de autorização.
Pelos números, nota-se a grande demanda represada por projetos no modal, que
veio à tona pela instituição legal da possibilidade de construir e operar por autorização, indicando o acerto do MInfra em
estabelecer tal mecanismo.

Alguma empresa já está colocando
algum projeto em operação nesse
novo modelo?
A elaboração de um projeto ferroviário
demanda um notável tempo de maturação entre fase conceitual, requisição de licenças e elaboração de projetos básico e
executivo, até chegar ao início efetivo das
obras. No momento, os requerentes que
já tiveram suas propostas autorizadas estão desenvolvendo seus projetos, requerendo as licenças necessárias ou criando
arranjos institucionais para implantação
da ferrovia.
Novas ferrovias demandam altos investimentos, com retorno a muito
longo prazo. A legislação também
tem esse caráter de garantir segurança jurídica para que essas novas
linhas férreas possam ser concretizadas?
Sim. A inovação jurídica trazida pela Lei nº
14.273/2021 prevê em seu artigo 19 um
prazo mínimo de exploração de 25 anos
e máximo de 99 anos, podendo ser renovado sucessivamente, a pedido do requerente. Esse expediente permite que o
investidor possa amortizar o investimento realizado em tempo correspondente
ao vulto do empreendimento. Ao mesmo
tempo, oferece um grau de liberdade para novos investimentos, com a possibilidade de renovação sucessiva do prazo
para exploração do serviço de transporte
ferroviário. Isso diminui o risco do investimento, dando maior prazo ao autorizatário para diluir os custos. Mas devemos
lembrar que, neste modelo, todo o risco
de implantação do empreendimento é do
requerente.
Em relação à malha ferroviária existente, que não chega a 30 mil km e
ainda por cima está ociosa, com um
terço sem operação... O Pro Trilhos
pode revitalizar esses ramais?
Sem dúvida. Dentre as modalidades
de autorização trazidas pela atual lei,
há o chamamento público e as novas
destinações à infraestrutura ferroviária
ociosa. Além do transporte de carga, o
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O Pro Trilhos
teve 80 pedidos
de 32 empresas
particulares
interessadas no
novo regime de
autorizações
de projetos
ferroviários.
Somados, eles
podem injetar R$
244,6 bilhões no
modal e agregar
21,1 mil km em
novos trilhos à
malha nacional

segmento pode ter uso turístico, para transporte
de passageiros ou destinação urbanística,
com a possibilidade de desafetação de bens
operacionais.
Como fica a relação e os contratos vigentes com as atuais concessionárias do modelo de concessão?
Os atuais contratos de concessão seguem vigentes, e há a oferta ao concessionário da transição para o regime de autorização. Isso é estabelecido no artigo 64 da Lei 14.273/2021.
Com a possibilidade de os atuais concessionários migrarem para o novo modelo, temos
asseguradas as condições para competição de
mercado.
Parece que 12 empresas dos setores de
transporte de carga, armazenagem, logística, agronegócio e mineração já enviaram solicitações para assumir trechos
ferroviários. Pelo visto, o agronegócio e
a mineração tendem a ser os maiores interessados...
Um dos grandes atrativos do modal ferroviário
é seu custo competitivo para o transporte de
commodities, condizente com a vocação produtiva do Brasil atual, em que agronegócio e
mineração geram as maiores divisas. Assim, é
natural que essas áreas apresentem a maior

parte dos pedidos por ferrovias autorizadas.
O chamado marco legal das autorizações viabiliza a demanda por novas ferrovias, construídas pelo próprio setor produtivo para atender
suas necessidades e diminuir seus custos com
transportes. Isso também desperta o interesse
de empresas de outros segmentos, como fábricas de celulose e operadores portuários, por
exemplo.
O Pro Trilhos pode fazer com que as ferrovias diversifiquem mais o portfolio de
produtos carregados e se interessem até
pelo transporte de passageiros?
Um dos objetivos do programa é aumentar
o modo ferroviário nos transportes de cargas
e de passageiros. Quando da vigência da MP
1065/2021, num curto espaço de tempo foram recebidos requerimentos de autorizações
de setores diversificados (celulose, granéis líquidos, aço, terminais de transbordo e transporte de passageiros). Logo, fica evidente o
potencial de o regime de autorizações ferroviárias impulsionar novos tipos de cargas a serem transportadas, além de ampliar a oferta de
transporte ferroviário de passageiros.

de exploração de uma área, que pode ser
solicitada por outros interessados.
Trechos ferroviários pouco interessantes comercialmente, mas atrativos para integrar regiões ou promover economias locais, podem
receber alguma atenção ou compensação pelo programa?
O MInfra pode estabelecer condições para o fomento do setor ferroviário em áreas nessas condições, mas é fundamental
que o setor privado avalie a conveniência
e a oportunidade de assumir essas operações. A análise de mercado e de risco não
compete ao Ministério.
Como fica agora a participação do
Estado na operação dos novos trechos e dos contratos de concessão
ainda vigentes?
O papel do Estado neste novo momento é de facilitador da implementação de

infraestrutura, cabendo ao regulador ferroviário – no caso, a Agência Nacional de
Transporte Terrestre (ANTT) – o papel de
anuência e supervisão dos atos durante
toda a autorização. Como diz o novo instrumento jurídico, o setor se autorregulará, seguindo os preceitos estabelecidos
em lei. Do mesmo modo, as autoritárias
poderão se reunir em associação para
contribuir com a regulação do setor. Por
sua vez, as concessões vigentes seguem o
rito da regulação já existente.
Muitos Estados têm legislações próprias de autorização nos moldes do
Pro Trilhos. Haverá conflito de interesses com as administrações estaduais e municipais? Como funcionará essa integração?
O MInfra não vê problemas na coexistência de legislações estaduais e do marco
ferroviário recém-estabelecido. Caberá ao
requerente escolher a legislação que me-

lhor lhe atenda, ressalvada as competências de cada ente.
Como será a integração dos trechos
novos aos já existentes? Haverá legislação específica de direito de passagem e regras para desapropriação
dos terrenos por onde passarão trilhos futuros?
A legislação já prevê situações de compartilhamento da malha nas concessões.
Nas ferrovias autorizadas, o uso conjunto
se dará por iniciativa das partes privadas.
O novo marco legal prevê a possibilidade de emissão de Declaração de Utilidade Pública (DUP), um ato administrativo
pelo qual o Poder Público manifesta interesse em intervir compulsoriamente em
uma propriedade privada, tornando-a de
interesse coletivo, para que ali seja desenvolvido serviço federal de transporte.
A emissão da DUP seguirá regras já estabelecidas pela ANTT.

Como o Ministério da Infraestrutura está cuidando para que o processo tenha
transparência e seja mais desburocratizado do que o modelo tradicional de
concessão?
Em relação à transparência, o MInfra entende
que não há problema no modelo de concessão ferroviária já existente. Do ponto de vista
da desburocratização, o espírito do marco legal
ferroviário é possibilitar que o investidor privado possa construir sua ferrovia com recursos
próprios, sem depender de esforços da União
para viabilizar seu projeto.

Foto: Divulgação

O que acontece se mais de uma empresa pleitear o mesmo trecho? Isso implicaria em se abrir uma licitação nos moldes anteriores? Há ainda a possibilidade
de uma empresa ou um grupo solicitar
diversas autorizações, deixando poucas
opções para as demais interessadas?
Se o lugar permitir a implantação concomitante dos projetos, será outorgada a autorização a
ambos requerentes, sem precisar de licitação.
Da mesma forma, uma empresa pode requerer diversas autorizações sem ter exclusividade
Foto: Divulgação
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O Ministério estimou que essa nova política de fomento gerará benefícios ao transporte, à logística e à
produção, como redução dos custos
de frete. Qual o impacto esperado?
Estima-se que, com o impulso da autorização ferroviária, a participação desse
modo na matriz nacional de transportes
subirá dos atuais 20% para mais dos 40%
previstos no Plano Nacional de Logística
(PNL) 2035. Isso certamente terá efeito
imediato nos custos de transporte de carga. A entrada em operação dessas propostas – seja em parte ou na totalidade – dará
novo equilíbrio à logística de transportes
do país e contribuirá com a redução das
emissões de CO2, visto que o modo ferroviário é mais sustentável que o rodoviário, pelo qual a maior parte da carga é
transportada hoje no Brasil. A implantação de estradas de ferro também resultará na criação de novos postos de trabalho,
tanto em sua construção quanto em serviços em sua área de influência, como restaurantes, hotéis e comércios.

Quais os planos do Ministério da Infraestrutura até o fim do ano?
Além de avançarmos na regulamentação
em andamento do Pro Trilhos no âmbito
da ANTT, é prioridade do MInfra concluir
os processos de renovações antecipadas
das concessões da MRS, da Ferrovia Centro-Atlântica (FCA) e da Rumo Malha Sul
(RMS), bem como a construção da etapa 2
da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (FIOL
2, entre Catité e Barreiras - BA), e as obras
da Ferrovia de Integração Centro-Oeste (Fico, entre Mara Rosa - GO e Água Boa - TO).
É preciso destacar que a Fico é a primeira
ferrovia greenfield construída no país por
investimento cruzado: a obra é executada
pela Vale, como contrapartida pela renovação antecipada de suas ferrovias.
A carteira ferroviária do MInfra projeta R$
69,82 bilhões em investimentos a serem
contratados por meio de concessões (R$
28,5 bilhões), renovações de contratos
existentes (R$ 33,32 bilhões) e desestatização (R$ 8 bilhão) de ferrovias neste e
no próximo ano. Temos muito a executar
e avançar para modernizar de fato o transporte ferroviário e ampliar a oferta de trilhos em nosso país.

FELIPE FERNANDES QUEIROZ
O novo Secretário Nacional de
Transportes Terrestres do Ministério
é Mestrando em Economia
pela EESP-FGV, especialista em
Gestão Pública pela Ebape-FGV
e Geógrafo pela UnB. É servidor
público da carreira, tendo atuado
como Analista de Infraestrutura
no Ministério da Economia, no
IBGE e no Departamento Nacional
de Infraestrutura de Transportes
(DNIT). No extinto Ministério
dos Transportes, foi Chefe da
Divisão de Geoinformação e
Coordenador-Geral de Informação.
Foi Conselheiro de Administração
na Concessionária Aeroportuária
RioGaleão e Presidente do
Conselho Fiscal da Empresa de
Planejamento e Logística – EPL.
Antes de assumir o cargo, Queiroz
foi Chefe de Gabinete da Secretaria
Executiva do Ministério da
Infraestrutura (MInfra).

Foto: Divulgação

O Ministério planeja também promover uma maior integração entre
os demais modais com as ferrovias?
Sim. Um dos pontos-chave do novo marco legal é a promoção da intermodalidade, viabilizando inclusive terminais de
transbordo e acessos ferroviários a portos.
Recebemos vários requerimentos dessa
natureza para terminais e acessos portuários, o que evidencia o grande interesse
do mercado na integração dos modais e
na verticalização da cadeia logística em
nosso país.

Quer dizer que o Pro Trilhos provocará um impacto econômico na
cadeia das commodities agrícolas
brasileiras, sem falar na redução do
consumo de diesel e dos danos ambientais, com a diminuição da dependência do transporte por caminhões?
Exato. Um dos principais objetivos do novo marco é promover o reequilíbrio da
matriz de transportes, estabelecendo novas rotas e fomentando uma logística sustentável.
10 | SOBRETRILHOS JULHO DE 2022 |
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I

Inovações tecnológicas foram de grande
valia para as ferrovias atingirem um elevado
grau de competitividade aumentando sua
eficiência e reafirmando sua importância
para o desenvolvimento do país
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INDÚSTRIA
FERROVIÁRIA
BRASILEIRA, ESTRATÉGICA
PARA O BRASIL

nstalada no País na primeira metade da
década de 1940 com o objetivo de suprir o mercado brasileiro com produtos
e serviços nacionais, substituindo importações, naturalmente mais difíceis em tempos de guerra, a indústria ferroviária nacional, desde então, tornou-se estratégica para
o Brasil e continua a sê-lo até os dias atuais,
ao lado do transporte ferroviário de carga e
de passageiros.
Oitenta anos depois, podemos constatar com imensa satisfação os avanços que
nossa indústria experimentou ao longo
desse tempo, sem deixar de comentar, à
frente, suas dificuldades atuais.
Inovações tecnológicas implementadas
por todos os fabricantes e prestadores de
serviços foram de grande valia para as ferrovias atingirem um elevado grau de competitividade, devido à produtividade oferecida por esses produtos e serviços, o que
colaborou para aumentar sua eficiência na
operação.
As ferrovias também contribuíram para tal, na medida em que seu corpo técnico
sempre esteve alinhado com o da indústria,
discutindo os projetos desde a concepção e
realizando as necessárias evoluções, sempre em busca da maior eficácia e com o menor custo.
VAGÕES DE CARGAS
Uma ampla gama de vagões de carga foi projetada e fornecida, de forma customizada, para atender especificamente a cada tipo de produto transportado, privilegiando o aumento
da carga útil e trazendo sensíveis melhorias
nos sistemas de carga e descarga, inclusive de forma remota, com o vagão em movimento. Sabendo-se que as condições da via
permanente em algumas ferrovias brasileiras
não são as melhores, devido ora à sua deterioração orgânica, ora a seu traçado mais que
centenário, a utilização de softwares especiais
permitiu o desenvolvimento de truques cada
vez mais capazes, concebidos ao mesmo tempo para contornar as imperfeições da via e diminuir o desgaste de seus componentes e do
sistema de choque e tração.
São exemplos os vagões double stack,
os graneleiros, para minérios, e mais recentemente os vagões total sider, para transporte de celulose.

LOCOMOTIVAS
Já nas locomotivas, a evolução se deu de
várias formas: através do desenvolvimento
de motores de corrente alternada, que reduzem o consumo de combustíveis, aliando-se
à disponibilidade nacional de combustíveis
alternativos (desde o biodiesel, passando
pelo gás natural liquefeito, ambos adicionados ao diesel convencional), até chegarmos
às locomotivas elétricas 100% a bateria (Carbono Zero), uma realidade no Brasil desde
2020, para, num futuro próximo, chegarmos à tração pelo hidrogênio verde. Ou seja, além da redução do consumo de um item
classe A nos custos de uma concessionária,
as locomotivas hoje emitem cada vez menos
gases e particulados, nocivos ao meio ambiente. A avançada digitalização embarcada
nas locomotivas foi outra inovação trazida
por seus fabricantes, o que, além dos benefícios já expostos, contribuiu para o controle
da operação em tempo real de forma eficiente e segura.
TRENS DE PASSAGEIROS
Nos variados tipos de trens de passageiros
(sejam para metrô, de superfície, monotrilho, VLT ou aeromóvel), os fabricantes nacionais trouxeram a última palavra em tecnologia, proporcionando segurança e conforto
aos passageiros, além dos benefícios às operadoras na redução de seus custos de tração,

Vicente Abate
Presidente da ABIFER
Associação Brasileira da Indústria Ferroviária
Foto: Divulgação

ABIFER
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CADEIA PRODUTIVA
A cadeia produtiva de nossa indústria é composta ainda por fabricantes de materiais e equipamentos de via férrea, como máquinas de manutenção e construção de vias; dormentes de
concreto, aço, madeira e polímero; aparelhos de
mudança de via; grampos e placas de fixação;
soldagem de trilhos; e por um sem-número de
outros componentes fundidos e forjados de aço
(como rodas, eixos e sistemas de choque e tração, freios, sapatas, molas), que são fornecidos
às montadoras dos veículos ferroviários e às concessionárias de carga e de passageiros, além de

também serem destinados à exportação. Fazem
parte também de nossa indústria as empresas
prestadoras de serviços de reparação, adaptação
e modernização de vagões, locomotivas e trens,
de remanufatura de rolamentos e, ainda, de serviços de Engenharia e de Tecnologia da Informação.
Ainda que nossa indústria tenha apoiado enfaticamente as Renovações Antecipadas, as novas Concessões e as recentes Autorizações Ferroviárias na área de carga,
bem como as concessões das operações
das linhas de transporte urbano de passageiros à iniciativa privada e a Política Nacional de Transporte Ferroviário de Passageiros – PNTFP, essa indústria amarga, há
muitos anos, uma dramática ociosidade
de 80% na fabricação de vagões e locomotivas e de 100% na fabricação de trens, o
que impacta fortemente suas cadeias produtivas.
Urge, assim, que as encomendas de
equipamentos cheguem mais celeremente à indústria ferroviária brasileira, para
que ela possa recuperar rapidamente os
empregos qualificados que lhe foram subtraídos, forçados pela flagrante ociosidade
que elas vivenciam, não de hoje.

Foto: Freepik.com

O grande
potencial da
indústria fer
roviária em
impulsionar
o desenvolvi
mento social e
econômico no
Brasil. O futu
ro se constrói
agora

também através dos motores de corrente alternada (que reduzem o consumo de energia elétrica), além das trações pneumática e
diesel-hidráulica (realidades nacionais) e da
futura tração a hidrogênio verde. Sem deixar
de mencionar as exportações, já contratadas
à indústria nacional, para os metrôs de Bucareste, Taipei e Santiago, e do fornecimento
de trens às operadoras nacionais de metrô e
de trem de superfície. Nossa indústria espera também, ansiosamente, pelo Edital do TIC
(Trem Intercidades) entre São Paulo e Campinas, a ser lançado pelo governo possivelmente ainda este ano.
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Massimo Gravina
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AUTORIDADE METROPOLITANA:
UM PASSO CERTO

A autoridade
metropolitana
teria a função
de proporcionar
assertividade na
operação dos
diferentes modais
urbanos

Massimo Gravina
Vice-presidente
Sindicato Interestadual
da Indústria de Materiais
e Equipamentos
Ferroviários e
Rodoviários (SIMEFRE)

O Comitê Técnico Normativo Ferroviário do SIMEFRE vem estudando há algum tempo, junto com outras
entidades, a criação de uma autoridade
metropolitana de transporte e mobilidade urbana. Ela trabalharia com autoridades federais, estaduais e municipais
de transporte urbano na implantação de
um sistema afinado, sem sobreposição
dos diferentes modais, fiscalizando a base técnica e atendimento para garantir a
adequação urbanística.
A Política Nacional de Mobilidade
Urbana (Lei Federal 12.587) “tem por
objetivo contribuir para o acesso universal à cidade, o fomento e a concretização
das condições que contribuam para a
efetivação dos princípios, objetivos e diretrizes da política de desenvolvimento
urbano por meio do planejamento e da
gestão democrática do Sistema Nacional de Mobilidade Urbana”.
Para esse sistema ser organizado,
há a necessidade dessa esfera central
de autoridade, que poderia evitar o que
vem acontecendo no país: a sobreposição e conflitos dos diferentes modais
por falta de estruturação e gerenciamento amplos.
A autoridade metropolitana teria
a função de proporcionar assertividade na operação dos diferentes modais
urbanos, obedecendo os princípios
de economicidade, descarbonização e
cuidados com o meio ambiente, governança e benefício social.
Em vários países, como Portugal, Alemanha, Inglaterra, Espanha e
França, essa figura de gestão traz excelentes resultados, contribuindo para
tarifas menores e melhor uso de investimentos.
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Esse órgão regulador, pela sua competência, seria o melhor analista para
a adoção e utilização dos sistemas de
transportes urbanos elétricos no País.
No Brasil, esse modal tem 1,116 km de
linhas e transportou 3,9 bilhões de passageiros só em 2019.
Com os sistemas eletrificados (metrô
e trens de passageiros) reduz-se milhões
de toneladas de poluentes. Em 2019, o
modal economizou 1 bilhão de litros de
combustível, R$ 820 milhões de custos
de acidentes e devolveu R$ 30 bilhões
para a sociedade.
É preciso que se criem logo condições para uma mobilidade urbana sustentável, com inovações nas formas de
se mover nas cidades, priorizando os
serviços de transporte público coletivo
sobre o individual motorizado, já que a
média de passageiros por veículos particulares é de apenas 1,3 pessoas.
Todas as informações acima evidenciam a relevância dos sistemas de transporte urbanos eletrificados no Brasil.
Dessa forma, a sociedade civil e os
poderes públicos precisam se conscientizar quanto à prioridade da implantação
desses sistemas urbanos. Porém, diferentemente do setor ferroviário de cargas, não existe política e empenho sérios
e continuados no planejamento dos sistemas eletrificados para o setor ferroviário de passageiros.
A população em geral (e o usuário de
transportes em especial) quer um Brasil
mais humano e socialmente avançado na
mobilidade urbana, e a existência de uma
autoridade metropolitana ajudará muito
na escolha e gestão do modal de transporte mais adequado e em consonância
com os princípios da ESG.
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Fernando Paes

PROGRAMAS PROMOVEM
RETOMADA DO SETOR
Ao longo das últimas décadas, diversos projetos ferroviários levaram
muito tempo para se concretizar; outros ficaram pelo caminho. O momento é diferente: os programas do
setor estão dando resultados, com
obras em curso, geração ampliada
de capacidade, redução de conflitos
urbanos. O primeiro é o de retomada pelo governo de um papel indutor importante para a criação de novas ferrovias, os chamados projetos
greenfield. Foi o caso da Ferrovia Norte-Sul: criada em 1987, após paralisação de quase duas décadas acabou
sendo retomada em 2006, para finalmente ser concessionada em 2019.
Há outros exemplos. Avançam em
bom ritmo as obras da Ferrovia de
Integração Oeste-Leste (Fiol), após
licitação para a Bamin; e da Ferrovia
de Integração do Centro-Oeste (Fico), resultado da introdução do instrumento de investimento cruzado,
que possibilitou o deslocamento para
ela de parte dos recursos da outorga
da Vitória-Minas, operada pela Vale.
Em fase de projetos, a reestruturação
da Transnordestina finalmente caminha para uma solução, e existe a expectativa de sair do papel nos próximos meses a Ferrogrão, projeto mais
ambicioso do setor.
Lançado em 2015, o segundo
programa de impacto do setor já começa a entregar os primeiros resultados: as prorrogações antecipadas
dos contratos de concessão. A Rumo
acelera o trabalho para mais do que
dobrar a capacidade da Malha Paulista e expandir o acesso ao Porto de
Santos. A Fico, com início de obras

previsto para breve, possibilitará o
escoamento da safra do Centro-Oeste até os portos das regiões Sudeste
e Nordeste.
Esse programa ganhou enorme
reforço com a recente deliberação,
pelo TCU, do aditivo de renovação
da MRS, com mais de R$ 10 bilhões
em investimentos. Na fila, já qualificadas pelo PPI (Programa de Parcerias de Investimentos), estão as renovações da FCA, operada pela VLI, e,
em estágio mais avançado (por já ter
passado por audiência pública), da
Malha Sul, pela Rumo.
Em grande medida, deve-se atribuir o mérito pela evolução consistente dos dois programas acima à
criação do PPI, órgão que conseguiu
aproveitar, de forma técnica, uma
agenda robusta do setor. O Congresso Nacional também teve um protagonismo evidente em todo o processo ao aprovar o PLS 261, convertido
na Lei 14.273, que criou o programa
das autorizações ferroviárias. A expectativa é de que essa terceira frente contribua, ainda que no médio e
longo prazos, para a maior abertura
e concorrência do mercado, além de
uma expansão adicional da malha.
Não obstante, o setor ainda carece de uma modernização regulatória, de forma a estabelecer mecanismos que assegurem isonomia entre
concessionárias e autorizatárias. Isso é possível. E só assim os investimentos bilionários das concessionárias se traduzirão no crescimento
vigoroso e sustentado das ferrovias
de carga que o País espera — e de
que precisa.

Como setor
público e setor
privado juntos
podem fomentar
o desenvolvimento
ferroviário no
Brasil

Fernando Paes
Diretor-executivo
Associação Nacional
dos Transportadores
Ferroviários (ANTF)
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Auro Doyle Sampaio

RETORNO DO
INVESTIMENTO (PAYBACK)

Só se submeterão
às certificações
aqueles que
desejam ser
reconhecidos como
diferenciados,
em detrimento
de aventureiros,
inconsequentes
e de clientes
espertalhões

Auro Doyle Sampaio
Presidente
Associação Brasileira de
Engenheiros Eletricistas
- São Paulo (ABEE-SP)

Na ABEE-SP, somos procurados por clientes, gestores e até
profissionais para esclarecer sobre
a abrangência da “Responsabilidade Técnica” de um profissional de
Engenharia no cumprimento de
obrigações contratuais, analisando
possíveis consequências de atos ou
omissões ou mesmo uma possível
imprevisibilidade contratual.
Não bastassem as armadilhas
normais na execução de serviços
dessa natureza, há um novo elemento: a garantia da entrega e da
qualidade do serviço pelo contratado. Até pouco tempo, a resposta
era simples: o contratado fora previamente aprovado por ter habilitação registrada e expedida pelo conselho de classe.
Atualmente, face à “modernização” de normativas governamentais para a formação técnica
profissional, não há sua eficaz e imprescindível fiscalização, passando
da certeza da boa formação para a
de baixa qualidade e investimento
perdido.
A formação profissional especializada é um cenário de horror,
incluindo atualização online, curso
técnico à distância, curso superior
e pós-graduação EAD, com centenas de milhares de inscritos. Esses
cursos registrados estão formando
uma enorme quantidade de pessoas cuja efetividade profissional só
será testada diante de um contratante real!
Dessa forma, caminhamos para
desastres anunciados, tanto mais se
recordarmos que falhas em obras
de Engenharia, principalmente In-
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fraestrutura, não atingem uma pessoa mas dezenas, centenas, senão
milhares....
Para a ABEE-SP, a solução mais
rápida e efetiva é a adoção de processos implantados com sucesso
nas maiores economias mundiais,
em atividades além da Engenharia,
como Direito e Saúde, entre outras.
A certificação profissional qualificada deve ser aplicada pelas entidades especializadas, com expertise
histórica, como a própria ABEE-SP na área das Engenharias Elétrica, Eletrônica, Telecomunicações,
Sistemas e Informação.
Isso requer empenho e determinação dos gestores da ABEE-SP e
de seus associados em fortalecer o
reconhecimento e a valorização do
bom profissional de Engenharia,
aquele que trabalha pelo bem-estar
e pela segurança dos clientes e da
coletividade.
Só se submeterão às certificações aqueles que desejam ser reconhecidos como diferenciados,
em detrimento de aventureiros, inconsequentes e de clientes espertalhões que, sabendo da moral flexibilizada da prestação de serviços
atual, contratam qualquer “obreiro”, não remunerando direito ótimas práticas de engenharia.
Isso fica claro nas negociações
em que são usadas cotações de
“pregões de ofertas” da internet,
nos quais serviços de péssima qualidade são nivelados com empresas
de Engenharia com gerência e execução de profissionais de fato, sob
a égide de uma ART emitida e recolhida pelo Conselho.

Henrique Carou

RETORNO DAS
ATIVIDADES

É chegada a hora de retomar!
Após o cancelamento de um evento presencial que já tinha o planejamento quase que completamente
concluído e de observar o vácuo do
início da pandemia.
Desde a sua fundação, em 1999,
e após 48 reuniões realizadas, o
GPAA nunca experimentou um desafio como o de manter a unidade
sem as tradicionais reuniões presenciais. Como manter o grupo engajado com tantos desafios impostos? As lives foram uma ferramenta
maravilhosa e conseguimos trilhar
um belo caminho, apesar das restrições. Trocamos muitas informações, ajudamos a lidar com o novo
cenário e pudemos inclusive retomar os assuntos técnicos.
Como dizem, cada desafio traz
oportunidades.
No momento, com a redução
dos casos de Covid-19 e a liberação
das restrições, se inicia o desafio de
retomar as atividades. O ritmo de
antes da pandemia era outro: todos engajados e com as atividades
a pleno vapor. A retomada, por outro lado, é mais modesta. Alguns
eventos ainda ocorrem de maneira
híbrida ou online, mas o GPAA precisa do grupo unido. Você compartilha com quem confia e confia em
quem conhece. Para além das soluções, os eventos presenciais do
GPAA têm a importante função de
formar laços.
Recentemente fizemos uma visita a um metrô parceiro, e que satisfação poder apertar a mão e dar um

abraço nos nossos colegas. Precisamos disso e precisamos fazê-lo de
forma segura.
A primeira reunião do GPAA
não ocorreu neste ano, porém buscamos oportunidades de realizar
um belo retorno ainda em 2022 em
São Paulo, para reatar e criar novos
laços.
Adiar e retomar as atividades
fazem parte do nosso percurso!
O que realmente importa na nossa caminhada não é o quão longe
chegamos, mas sim as atividades
que compartilhamos em conjunto.
Afinal, no GPAA a autoajuda será
sempre o resultado do nosso trabalho!

Para além das
soluções, os
eventos presenciais
do GPAA têm a
importante função
de formar laços

Henrique Carou
Coordenador do GPAA
GPAA - Grupo
Permanente de
Autoajuda na Área
de Manutenção
Metroferroviária
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A CPTM - DA ÁGUA
PARA O VINHO

A CPTM é
um exemplo do
sucesso de uma
das maiores
políticas públicas
em transporte
urbano no país

Luiz Carlos Mantovani
Néspoli (Branco)
Superintendente da
ANTP
Associação Nacional de
Transportes Públicos
(ANTP)

A Companhia Paulista de Trens
Metropolitanos (CPTM) faz 30 anos
em 2022. Criada em 1992, começou
em duas ferrovias de transporte de
passageiros: a Paulista S/A (Fepasa) e
a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU).
A CPTM incorporou um parque
tecnológico diverso, com materiais rodantes, estruturas de energia elétrica,
vias permanentes e sistemas de controle operacional em bases de controle
de tráfego distintas. Além desse aparato, absorveu quase cem estações de
várias épocas e padrões arquitetônicos, de operação e de administração.
A companhia herdou ferrovias
muito degradadas pela constante falta de investimento e a “canibalização”
pela falta de materiais de reposição.
Exceto a Fepasa, que sofreu alguma
remodelação (descontínua), as outras
duas ferrovias nunca foram recuperadas em todos seus segmentos, só em
reformas pontuais. A precariedade dos
trens metropolitanos de SP foi registrada pela mídia por anos: sistemas inseguros, alto nível de acidentes, portas
que não se fechavam, queda de passageiros pendurados em portas e engates, “surfistas” no teto dos vagões.
Durante seus 30 anos, a CPTM teve aporte de recursos substancial do
Governo do Estado de São Paulo e
passou por um programa de recuperação para modernizar material rodante,
sistemas de controle operacional, sistema elétrico de tração e via permanente; construir novas estações; fechar
passagens de nível; além de incorporar tecnologias que aumentaram a segurança e o controle de tráfego, dimi-
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nuindo intervalos entre trens.
Criaram-se também novos padrões
de gestão operacional, bilhetagem,
controle da arrecadação e atendimento. Além disso, a CPTM reorganizou-se com planos de cargos, salários,
carreira e programas de capacitação,
adquirindo sua identidade atual, sem
sombra dos problemas de antigamente.
Com cerca 270 km de linhas, que
ganharam conexões, integração tarifária com o metrô, novos padrões operacionais e de atendimento, além da
nova “cara”, não é à toa que a CPTM
saltou de cerca de 800 mil passageiros
diários em 1992 para a média de 2,9
milhões de passageiros/ dia em 2018,
recorde só abalado pela pandemia.
A CPTM é exemplo do sucesso
de uma das maiores políticas públicas em transporte urbano no país, o
que não se deve só a tecnologia, novos
edifícios, infraestrutura e gestão operacional, mas também à nova gestão
empresarial, com recursos humanos
e padrão em procedimentos e atendimento.
Hoje, os serviços ferroviários de
passageiros em SP entram numa nova fase, com a iniciativa privada operando por concessão. Esse esforço de
30 anos deve ser preservado por quem
segue e quem chega na empresa.
A busca pela qualidade é interminável, mas avança porque é sempre
possível fazer melhor.
Parabéns aos que contribuíram para essa façanha e sucesso a quem chega agora.
Outros sistemas no Brasil esperam
por isso.
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Sérgio Inácio Ferreira

GANHOS COM MANUTENÇÃO
E EFICIÊNCIA OPERACIONAL
ATRAVÉS DE MONITORAMENTO
DE COMPONENTES FERROVIÁRIOS
O desempenho do transporte
de cargas realizado pelo setor ferroviário está diretamente relacionado com o controle operacional e as
manutenções preditivas nos componentes do sistema.
Medir e acompanhar a evolução
dos parâmetros relacionados a esse desempenho, principalmente no
que se refere ao material rodante,
leva a otimizar os recursos disponíveis para a operação, com a consequente melhora da eficiência.
É preciso avaliar os parâmetros
da operação, com a observação da
velocidade atingida ao longo do
percurso, o tempo de duração desse traslado e o montante de carga
transportado, tendo em vista também os esforços nos engates e nas
hastes e no contato da roda com o
trilho ao longo de um ciclo de carregamento e descarregamento da
composição (seja ela voltada para o
transporte de grãos ou de minério,
por exemplo).
A partir dessa análise detalhada ponto a ponto, cria-se a possibilidade de aumentar o volume de
carga transportada por quilômetro,
utilizando um tempo menor e decorrendo em menores danos aos
componentes das composições de
transporte de carga.
Essas informações, quando correlacionadas com os padrões de referência dos fabricantes tanto dos
vagões quanto das linhas férreas,
oferecem informações fundamentais para uma manutenção eficiente
e, muitas vezes, até preventiva.
Isso não aconteceria sem o ar-

mazenamento e a observação da
vasta experiência adquirida ao longo do tempo a partir de falhas anteriores no sistema e as possíveis
soluções que foram empreendidas
para a retomada da operação. Essas
possibilidades e resoluções prévias
devem ser consolidadas num valioso histórico e utilizadas através de
recursos computacionais em tomadas de decisão, como um banco de
dados em constante atualização.

A manutenção
preditiva como
uma das formas
eficientes para
otimizar recursos e
melhorar eficiência

Sérgio Inácio Ferreira
Pesquisador
Instituto de Pesquisas
Tecnológicas - IPT
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Especial manutenção

NOS TRILHOS DA

MANUTENÇÃO
FERROVIÁRIA

Consultamos atores do segmento para explicar como realizam a
manutenção em suas linhas para garantir uma operação eficiente e
segura

para a ferrovia e seus usuários. Inspeção e manutenção contínua garantem
o pleno funcionamento das linhas, evitando desgastes que podem levar a
quebras, desconforto e até a acidentes.
MANUTENÇÃO DOS TRILHOS DE
CARGA
As ferrovias de via permanente, com alto fluxo de trens de carga, precisam de
manutenção cuidadosa, já que devem
estar operacionais. Toda linha ferroviária
é classificada pelo peso que suporta na
passagem dos trens. Cada tipo de trilho
suporta determinado peso, que deve ser
acatado por quem opera a linha. Aí entram as balanças ferroviárias, que fazem
a medição e garantem a segurança de
toda a operação.
Existem balanças estáticas (que pesam com o trem parado) e dinâmicas
(que pesam com o trem em movimento, por um computador central). Ao saber a classificação dos trilhos e constatar o peso adequado dos vagões e das
cargas, a operação poupa as linhas e
evita problemas de manutenção e segurança.

Segundo Alexandre Jacob, Diretor de Manutenção de Malha da Rumo, uma das maiores concessionárias
do setor, serviços de manutenção demandam equipes dedicadas e investimento constante. “Nossos técnicos são
constantemente treinados para aumentar a segurança da operação. Hoje,
temos cerca de 2 mil colaboradores diretos, entre próprios e terceiros”.
A manutenção é dividida em três
frentes: corretiva, preventiva e preditiva. A corretiva sana ocorrências reais
e imediatas. A preventiva é planejada
para reparar e substituir equipamentos antes do fim de sua vida útil. Já a
preditiva atualiza e substitui equipamentos prevendo melhorias e/ou evitando futuros desgastes.
Outro fator que influencia a manutenção em vias de transporte de carga é
a extensão do Brasil, além de seu relevo acidentado, com poucas estradas de
apoio. “Em regiões de rampas e curvas
apertadas, os esforços são mais severos, requerendo reparos muito mais frequentes e mais materiais como trilhos,
dormentes e fixações”, conta Jacob.

Fotos: Divulgação

por: Leonardo Millen

M

esmo representando só 15%
de todo o transporte de carga do país, segundo a ANTF,
o modal ferroviário contribui
muito para a logística de cargas. E mais
ainda para a condução de passageiros
nos transportes metropolitanos, que superam 10 milhões de passageiros/dia.
Mas para uma via férrea se manter
operacional, precisa de cuidados constantes. Apesar de parecerem sólidos
e resistentes, os trilhos sofrem atrito
com a passagem contínua dos trens. O
desgaste pode ser ondulatório, vertical
ou lateral. Ou ainda de boleto, que afeta o topo dos trilhos, em contato com
as rodas dos trens. Além da instabilidade, causa prejuízos diretos às composições. Por isso, manter os trilhos em
condições ideais é fundamental para a
qualidade das linhas.
E não só os trilhos. Vagões, locomotivas, sinalização, estações, plataformas, terminais, centrais de controle,
entroncamentos, tudo na operação da
via férrea precisa de manutenção. Embora haja mais problemas leves que
graves, sempre resultam em prejuízo

Alexandre Jacob
Diretor de manutenção de malha da Rumo
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Nas intersecções de linhas de diferentes operadores não há manutenção integrada. Cada ferrovia cuida
dos ativos de sua responsabilidade e
obedece a protocolos específicos. Porém, sempre que possível, há colaboração entre empresas, trocando boas
práticas e até compartilhando equipamentos. “Mas há muito espaço para a
evolução da relação entre as ferrovias
visando aumentar a eficiência dos reparos”, defende Jacob.
TRILHOS URBANOS
A importância da manutenção nas linhas
urbanas é a mesma das de carga. As operadoras devem garantir disponibilidade
e confiabilidade de equipamentos, estações, vias e trens, que devem chegar ao
destino no horário programado de forma rápida, segura e confortável.
O reparo de linhas de trens e metrô
nas cidades é complexo.
A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), operadora desse
modal em São Paulo, tem hoje 57 es-
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tações em cinco linhas, com malha de 196
km. Para manter essa estrutura em dia, a
Engenharia de Manutenção da companhia
faz planos de reparo acatando a especificação dos fabricantes. “Os planos incluem o
período de execução das obras, elementos
analisados e resultados esperados, mantendo a qualidade do sistema. São periodicamente revisados em função das tendências
mundiais, alinhados à sustentabilidade”,
explica Wilson Nagy, Gerente de Manutenção da CPTM.
Ele diz que, se há um problema, as equipes de restabelecimento são divididas estrategicamente para fazer a correção com
menor tempo de acesso ao local da falha,
de reparo e de liberação. “O monitoramento de nossos ativos é contínuo, como nos
novos contratos de material rodante, em
que a equipe de manutenção monitora características do trem para agir rápido na solução de falhas.”
Para não afetar a operação comercial,
alguns consertos são feitos de madrugada,
em períodos muito breves, mas mesmo respeitando o prazo de execução é possível terminá-los antes da volta do expediente, para
segurança dos colaboradores.
De acordo com Nagy, a CPTM tem equipes distribuídas em bases de manutenção
de ativos como Sinalização, Trens, Estrutura
Civil e Sistema Elétrico, entre outros, “com
a coordenação do Centro de Controle Operacional (CCO) e do Centro de Informação
da Manutenção (CIM), além da segurança
e das equipes para auxiliar os passageiros
em caso de falhas”, explica o Gerente.
“Nas intersecções de linhas do Metrô e
da CPTM há um trabalho combinado. Em
estações integradas, como Brás e Tatuapé,
há um convênio de cooperação, em que cada equipe age no domínio de sua operadora”, conta Nagy.
Os trens da CPTM têm um volume enorme de passageiros/dia, com horários superlotados. Mas equipamentos e sistemas foram pensados para comportar o alto fluxo
de usuários. “Há também a atualização em
tempo real da operação por meio das redes
sociais e da imprensa. Caso haja interrupção, elas são acionadas para divulgar e evitar aglomerações”, garante o Gerente.

NOS BASTIDORES DO METRÔ DE SÃO PAULO
A rede metroferroviária paulista é a maior do
país, com cerca de 371 km de extensão, 13
linhas e 183 estações. O Metrô opera seis linhas, com 91 estações, 104,2 km de extensão,
e transportou em 2021 cerca de 797 milhões
de passageiros (em dados da ViaQuatro e ViaMobilidade).
Visitamos um dos centros de manutenção do Metrô de São Paulo, na estação Jabaquara, para ver como é feito o serviço.
O Metrô segue um procedimento parecido
com o da CPTM: ocorre entre 0h e 4h para não atrapalhar a circulação dos trens. Depois da operação diária, os trens vão para
os pátios no fim das linhas, como Itaquera e
Jabaquara, com capacidade para 51 carros
do modal.
Lá, cada vagão é limpo e testado para
ver se está com tudo funcionando. Se algo falhar, vai direto para a oficina. Vagões
e composições na lista da manutenção preventiva seguem para o mesmo local e têm a
vida útil determinada pelo fabricante.
“Tudo tem que estar pronto antes das
4h38, quando o primeiro trem começa a circular. A busca por pontualidade é tanta que
o Metrô deixa trens na Estação Ana Rosa, na
Luz e no Tucuruvi para que o primeiro fluxo
comece sem espera pelo trem da estação final”, revela Fábio Vechi, Supervisor de Manutenção do Metrô. Mas a identificação e
aviso de problemas para conserto durante
o serviço dependem do operador do trem.

Há atividades que
pedem inter
rupção da circu
lação e devem ser
negociadas com
o centro de con
trole para gerar
o menor impacto
operacional.
Outras são
feitas concom
itantemente à
passagem dos
trens, o que exige
o treinamento
constante das
equipes
Alexandre Jacob,
Diretor de manutenção
de malha da Rumo
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100% das equipes têm uma mini-escavadeira. Além disso, temos programas de melhoria com mudanças em
pequenas ações”, conta Jacob.
Ao contrário dos trens metropolitanos, as ferrovias de carga operam 24
horas/dia, o que obriga a conciliação
dos consertos e da circulação das composições, complexificando os serviços.
“Há atividades que pedem interrupção da circulação e devem ser negociadas com o centro de controle para gerar o menor impacto operacional.
Outras são feitas concomitantemente
à passagem dos trens, o que exige o
treinamento constante das equipes.
Os procedimentos são muito rigorosos, para garantir total segurança para
composições e trabalhadores”, explica
Jacob.
Ele conta que essas equipes são
divididas de acordo com as frentes de
manutenção: de vagões, linhas, sinalizações, locomotivas etc. Cada grupo
precisa de treinamentos muito específicos.
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Segundo o diretor, a Rumo investe tanto em manutenção que sua área
de Pesquisa e Desenvolvimento criou
o projeto de Detecção de Trilhos Quebrados (DTQ), com tecnologia inédita
no Brasil. “Um aparelho é instalado
em diversos pontos da via e, com ou
sem trem, as condições dos trilhos são
repassadas para o Centro de Monitoramento de Redes. Se for identificada uma anomalia, os maquinistas dos
trens que passarem por lá são informados em tempo real, evitando o descarrilamento”, conta Jacob.
A empresa tem ainda outras iniciativas, como inspeções remotas com
drones e sensores que avaliam o balanço de vagões, contribuindo para
uma operação ferroviária segura, limpa e eficiente.
“Estamos em fase de implementação de máquinas de grande e médio
porte na manutenção de vias. A ideia
a princípio não é mecanizar 100% dos
reparos, mas usar tecnologia nas atividades mais pesadas. Hoje, quase
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Wilson Nagy
Gerente Geral de Manutenção da CPTM
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preventiva. Banheiros e catracas, entre
outros, têm avaliação periódica e correção imediata.
Dá pra imaginar que o almoxarifado de manutenção do Metrô estoca
mais de 30 mil itens, que passam por
um rígido controle de qualidade no laboratório de testes da companhia.
Em São Paulo, o Metrô é parceiro
da ViaQuatro (concessionária da Linha
4-Amarela) e da ViaMobilidade (concessionária da Linha 5-Lilás, da Linha
17-Ouro do Monotrilho, e das Linhas
8-Diamante e 9-Esmeralda de trens
metropolitanos), que operam em regime público-privado com as mesmas

responsabilidades de manutenção para manter a qualidade do serviço.
Segundo os Gerentes Executivos
de Manutenção da ViaMobilidade,
Waldir Rodrigues, e da ViaQuatro, José
Antonio Farias, nas linhas 4-Amarela e
5-Lilás há equipes que se revezam 24
horas por dia para atender às estações.
“Em 2021, essas equipes realizaram mais de 90 mil Ordens de Serviço, 40% delas preventivas/preditivas.
Foram cerca de 590 mil horas de manutenção”, revela Farias.
“Todos os tipos de ocorrências,
operacionais ou externas, integram o
plano anual de gerenciamento de riscos. Por meio de análises, são elaborados, simulados e publicados os procedimentos para a equipe, preparada
para agir de maneira rápida, eficiente
e segura”, completa Rodrigues.
O serviço de manutenção feito pelas concessionárias se assemelha ao
do Metrô: vistorias rigorosas na madrugada, cuidados preventivos e corretivos no pátio de manutenção, trilhos
reperfilados.
“Não podemos esquecer da atuação das equipes de manutenção dos
sistemas elétricos, mecânicos e de telecomunicações, e da manutenção
civil, de limpeza e conservação das
estações e outros ambientes sob protocolos rigorosos”, explica Rodrigues.
Segundo ele, as linhas 4-Amarela
e 5-Lilás conquistaram recentemente
o selo A2S 5 estrelas, de ambiente seguro e saudável e melhores práticas de
limpeza e sanitização, concedido pela
Fundação Vanzolini, comprovando a
adequação às normas de gestão sanitária para a prevenção e biossegurança contra as gripes H1N1 e H3N2 e a
Covid-19.
TECNOLOGIA APLICADA
Muita manutenção é evitada por meio
do uso da tecnologia. Alstom e Siemens
dão bons exemplos.
No Brasil há mais de 65 anos, a
Alstom produz trens para as principais
operadoras de passageiros, como os
sistemas de São Paulo, Porto Alegre e
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Em emergências, o Metrô usa equipamentos como o Carro Terra Via, que
roda no asfalto e nos trilhos com tração
para puxar um trem inteiro. Há um reboque com um guindaste próprio para
o conserto de luminárias e sinalização.
O M15, ou “Trem Esmerilhador”, esmerilha a superfície dos trilhos para corrigir calos e imperfeições e evitar trepidação.
Os “jacarés”, ou entroncamentos de
trilhos, estão sob constante inspeção
(de três a quatro vezes por semana),
pois precisam funcionar perfeitamente. As estações recebem limpeza diária, mas entram na agenda corretiva e

Recife, entre outros. Ela foi a primeira a fabricar sinalização ferroviária no país e a primeira na América do Sul a construir trens
sem catenária (alimentação elétrica aérea),
além de implantar soluções tecnológicas
para o transporte de cargas.
Na união com a Bombardier Transportation (2021), o portfolio da Alston ficou ainda mais completo. Vai de veículos leves a
trens de altíssima velocidade, além de produtos estratégicos (People Mover e Monotrilho). Ambas empresas já atuavam com
metrôs e trens no Brasil, e a parceria trouxe
mais investimentos, como a expansão de €
14 milhões da fábrica da Alstom em Taubaté (SP). Hoje, ela produz material rodante e
circulante com desenvolvimento de interiores, fricção de freio, tecnologia de bateria e
hidrogênio, sistema de controle e informação de trens, filtro antiviral PEPA-F (captura
e mata vírus e bactérias) e transformadores
de tração a bordo, entre muitos equipamentos e sistemas que tornam seus trens
mais confiáveis e seguros para o transporte
de passageiros.
“Em 2013, quando foi chamada pelo consórcio VLT Carioca para fabricar seus

trens, a Alstom escolheu o VLT Citadis, 100%
livre de catenárias, para preservar a paisagem da cidade, a segunda do mundo a usar
essa tecnologia, depois de Dubai. A energia
dos trens da capital fluminense é renovável,
com zero emissão de CO2”, afirma Vinícius
Riqueto, Coordenador de Comunicação na
América Latina da Alstom.
O modelo tem o sistema APS (Alimentação Pelo Solo), criado pela Alstom para carregar o VLT por meio das cerca de 1,1 mil
Power Box instaladas na pista do veículo.
Cada vez que o trem passa por essas caixas,
duas sapatas localizadas embaixo do trem
captam a energia ali armazenada e recarregam o veículo.
“Existe ainda um conjunto de supercapacitores que armazena e fornece energia
ao veículo nos locais sem trilhos energizáveis, ou quando ocorre uma falha localizada, o que elimina a necessidade de fios externos, valorizando a paisagem da cidade”,
explica Riqueto. Ou seja, a APS já soluciona
falhas de abastecimento energético antes
mesmo de acontecerem, impedindo a parada dos veículos por falta de energia.
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Andreas Facco Bonetti,
CEO Brasil e América Latina da
Siemens Mobility

Líder mundial em mobilidade, a Siemens também oferece soluções tecnológicas para o mercado ferroviário brasileiro.
No Brasil há mais de 120 anos, construiu
em Salvador o primeiro sistema de bonde
elétrico do país (1896-1897), substituindo
a tração por mula.
Hoje, a empresa oferece ao transporte
público e privado uma ampla gama de produtos e soluções, desde trens e sistemas de
metrô de última geração até infraestrutura
digital em nuvem. Com receita global de €
9,2 bilhões em 2021, a Siemens Mobility
(braço ferroviário da empresa), tem cerca
de 39,5 mil funcionários no mundo.
Salvador volta a ser alvo do pioneirismo
da empresa. Lá, a Siemens instalará o controle de trem baseado em comunicações
(CBTC) GoA2, na extensão da Linha 1 do
metrô operado pela Companhia de Transportes do Estado da Bahia. “Também faremos atualização de software para toda a frota de 40 trens e para ambos os Centros de
Controle de Operação, além de instalação,
teste e comissionamento do sistema de rá-
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dio, intertravamentos eletrônicos e equipamentos de bordo” afirma Andreas Facco
Bonetti, CEO Brasil e América Latina da Siemens Mobility.
Segundo o executivo, recentemente a
empresa assinou dois contratos com a ViaMobilidade para a modernização dos sistemas das Linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda
dos trens metropolitanos de SP. “Para ambas, a Siemens Mobility fornecerá novos
sistemas de eletrificação e tração. Na Linha
8, instalaremos um sistema de sinalização
automatizado, com intertravamento eletrônico Westrace MKII nas estações Osasco,
Presidente Altino e Imperatriz Leopoldina,
além de fazer melhorias nas vias da Estação
Barra Funda e uma realocação de ATS”, revela Bonetti. Tanta tecnologia otimiza processos de forma a impedir acidentes e falhas.
Bonetti cita ainda que a empresa desenvolve soluções para CBTC. “Trabalhamos em
conjunto com nossos especialistas na França e Alemanha. A tecnologia de sinalização
aplicada no projeto com a CCR Metrô Bahia
foi desenvolvida na Alemanha, e no recente

projeto com a CCR ViaMobilidade Linhas 8
e 9 será desenvolvida na Espanha”.
Na contramão da tecnologia que previne interrupções ou problemas na operação,
há linhas da malha metroferroviária paulistana que trabalham no limite, com composições um tanto defasadas, impactando
diretamente na manutenção. Mas para Bonetti é possível mudar esse quadro.
“Conscientes dos desafios, as autoridades metropolitanas estão em contato com
fornecedores como a Siemens Mobility para buscar soluções eficazes e acessíveis. Investimentos em mais linhas ou novos trens
são uma opção. Há potencial para aumentar a disponibilidade da frota pela gestão digital de ativos ou dos horários e fluxos de passageiros através de soluções de
Demand-Responsive Transport (DRT) e de
Mobility as a Service (MaaS)”, sugere o executivo.
PERSPECTIVAS FUTURAS
No transporte de cargas, a Rumo é um termômetro de como as concessionárias têm se preparado para operar melhor. A empresa detém
hoje cinco concessões ferroviárias (Malhas
Norte, Paulista, Sul, Oeste e Central/Ferrovia
Norte-Sul). As Paulista e Norte concentram o
principal eixo de exportação do agronegócio
brasileiro, conectando a safra do Centro-Oeste
ao Porto de Santos (SP).
“Com as obras previstas na prorrogação
da concessão da Malha Paulista, até 2025
expandiremos sua capacidade de 35 para
75 milhões de toneladas/ano, mais que o
dobro da atual. Com esse aumento fortalecendo a conexão da Malha Paulista com o
Mato Grosso pela Malha Norte, e a conclusão das obras e início da operação da Malha Central, a quantidade e a diversidade
de produtos em circulação também será
maior”, explica Alexandre Jacob, Diretor de
Manutenção de Malha da Rumo.
Em setembro de 2021, a operadora assinou o primeiro contrato do país para construção de uma ferrovia privada por autorização concedida por um Estado brasileiro
(o de Mato Grosso). Serão mais de 700 km
de trilhos interligando Rondonópolis, Lucas
do Rio Verde e Cuiabá. “Com a nova ferrovia, teremos um avanço em eficiência, além
do incremento da cadeia logística de outras
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avanços tecnológicos e às melhores práticas de manutenção, sempre revendo nossos procedimentos e atualizando nossas
equipes e equipamentos”, afirma Wilson
Nagy, Gerente de Manutenção da companhia. “Como fruto de muita dedicação, as
equipes vêm alcançando melhores resultados operacionais, sentidos pelos passageiros. Na última pesquisa que fizemos,
nosso serviço teve 85,1% de aprovação”,
revela.
Já quem fornece equipamentos e tecnologia crê que é preciso investir para tornar o modal cada vez mais eficiente e seguro. A Alstom está empregando cerca de
€ 14 milhões em modernizações e adaptações da sua fábrica em Taubaté (SP), onde deve abrir mais de 750 postos de trabalho. Para Vinícius Riqueto, Coordenador de
Comunicação América Latina da empresa,

embora a situação econômica do país exija
cautela devido à alta da inflação e a desaceleração da economia, o setor ferroviário
pode esperar um cenário otimista para os
próximos anos. “Com o novo Marco Legal
das Ferrovias e a elevação superior a 40%
da participação do modal ferroviário na
matriz de transportes até 2035, a expectativa é de mais investimentos e mais eficiência no deslocamento de pessoas e de
cargas no Brasil”.
Andreas Facco Bonetti, CEO Brasil e
América Latina da Siemens Mobility, compartilha de opinião semelhante. “O crescimento do setor ferroviário terá um impacto positivo na economia do país, tanto no
transporte de passageiros quanto de carga”.
Bonetti revela que, recentemente, para reduzir o custo do transporte, melhorar
a competitividade da produção agrícola e
industrial e oferecer novas alternativas de
transportes aos usuários e operadores logísticos, o Governo de São Paulo, a exemplo do Governo Federal, também propôs
um projeto de lei que autoriza a exploração da infraestrutura e dos serviços ferroviários no Estado por meio de novas concessões à iniciativa privada.
“Os sistemas de metrô hoje descongestionam cidades como São Paulo ou Salvador. No futuro, trens interurbanos podem
conectar municípios dentro de uma mesma região metropolitana. A eletrificação de
linhas de carga poderia levar mais energia
e desenvolvimento para o interior. É uma
tarefa gigantesca que não pode ser resolvida isoladamente por atores públicos ou
privados. Pelo bem de todos, precisaremos
de um esforço conjunto e organizado de
ambas esferas”, defende o executivo.
Para ele, a alternativa de maior potencial seria o trem interurbano. “Na Europa,
o transporte interurbano não só leva centenas de milhões de passageiros a cada ano
mas pode ser um negócio lucrativo para os
operadores. E quando há disponível um sistema ferroviário confortável e seguro, quem
ainda quer pegar engarrafamento na estrada?”
Mas, na visão do executivo, o que se
pode realmente esperar para breve é uma
mudança de paradigma. “O transporte fer-
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regiões com a implantação de terminais no
decorrer das obras”, ressalta Jacob. A Rumo é uma das empresas que mais investem em infraestrutura no Brasil, seja ampliando sua malha, seja para garantir a
qualidade e segurança de sua operação, o
que envolve manutenção.
“Desde 2015, ano em que assumimos
a concessão, foram mais de R$ 18 bilhões
empregados em trilhos, dormentes, vagões, locomotivas, tecnologia, terminais,
entre outros. Além disso, os investimentos
da companhia na malha ferroviária nacional caminham junto à intenção do poder
público de equilibrar a matriz de transporte do país”, afirma o executivo da Rumo.
No transporte de passageiros, a CPTM
busca melhorar o sistema cada vez mais,
com aperfeiçoamento dos serviços e conservação das linhas. “Estamos atentos aos

roviário tem sido visto há mais de cem anos
como um negócio de metal pesado. Agora, nos tornamos cada vez mais digitais, e
muitas melhorias já são sentidas pelos viajantes: aplicativos multimodais de planejamento de viagens e reservas; pontualidade
com o planejamento inteligente da manutenção; maior disponibilidade de trens em
horários de pico; mais conforto, com sistemas de informação aos passageiros e WiFi
a bordo; e, a médio prazo, trens ainda mais
sustentáveis a hidrogênio e a bateria, iniciando operações na Alemanha”.
Bonetti resume o pensamento dos colegas ao dizer que a manutenção é parte de
um gigantesco processo de melhoria e ampliação do modal ferroviário brasileiro, contribuindo para um futuro promissor. “Nunca devemos parar de lutar por um sistema
ferroviário mais extenso e confiável no país. É o meio de transporte mais seguro, sustentável e confortável. E, apesar da complexidade de todos os processos de licitação
e construção e dos desafios que estamos
enfrentando, uma vez que uma nova linha
está funcionando, ninguém quer mais perdê-la”.
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DOS VAGÕES
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om o novo marco regulatório, a renovação das concessões de linhas férreas
e a autorização para a iniciativa privada
explorar antigas linhas e construir novas, abrem-se oportunidades para os fabricantes de vagões. Três expoentes do setor traçam
um panorama do mercado e contam como
se preparam para os novos tempos: Randon
(vagões de carga), Marcopolo (vagões de passageiros) e Wabtec (equipamentos e serviços
para vagões e locomotivas).
A RANDON
Com mais de 70 anos, as Empresas Randon alçaram presença global e liderança em semirreboques, vagões ferroviários, autopeças e serviços.
A organização tem sede em Caxias do Sul (RS),
30 fábricas e está em 24 Estados brasileiros; no
exterior, em mais de cem países.
A divisão Randon Implementos é a maior
fabricante de semirreboques da América Latina e uma das maiores do mundo. Há 18 anos,
entrou na produção de vagões ferroviários de
cargas, determinante para a construção da
planta em Araraquara (interior de SP). Aberta
em 2018, a unidade mostrou tal sucesso que,
em três anos, foi ampliada duas vezes, tornando-se líder no segmento de vagões de carga
no país.
O VAGÃO RANDON
Esse é o grande diferencial da Randon, que investe em tecnologia, automatização da linha de
montagem e softwares que controlam a produção para fabricar o melhor produto, monitorar
resultados, respeitar o meio ambiente e garantir
a segurança de seus funcionários.
O limite do vagão para carga é seu peso
bruto. Um trem, pela capacidade de eixo, pode transportar 120, 140 ou 150 toneladas.
Ou seja, toda tecnologia que der leveza e resistência ao vagão gera ganho de capacidade
de carga.
“Essa é a equação que a Randon quer melhorar todo dia. Nosso primeiro vagão, com a
tecnologia da época para gerar estruturas leves, reduziu seu peso em duas toneladas. A
indústria tradicional precisou correr atrás para
competir. Nossa capacidade de criar novas tecnologias de engenharia, de testar protótipos
em um campo de provas próprio, gerou um
produto muito mais competitivo”, conta Clau-

de Padilha, Gerente de Marketing da Randon
Implementos.
Logo a empresa revolucionou de novo o
mercado, criando um vagão com maior ângulo de descarga. “Temos a patente de um sistema rápido e automático, que reduziu de cinco
minutos para 30 segundos a descarga do vagão. Foi uma invenção mecânica, sem uso de
peças eletrônicas ou de um sistema complicado”, lembra Padilha. E rebate: “Não entramos
no setor para nos aventurar, como marcas que
ficam dois anos e saem. Viemos para ficar”.
DIFERENÇAS ENTRE VAGÕES
Há vários tipos de vagão de carga. Não é possível
levar minério em vagão-tanque, ou grão em vagão de minério, por exemplo. O último pesa duas toneladas; já o vagão de soja pesa 800 kg/m³.
Também são diferentes as bitolas: a métrica (para trens de linhas construídas há cem anos) e a
larga (1,60 m, de linhas construídas a partir dos
anos 1970). As vias de bitola larga são mais produtivas, pois o eixo largo permite mais carga no
vagão, com maior lastro. A capacidade-padrão
de um vagão de bitola larga é de 130 toneladas, mas no Brasil pode chegar a 150 toneladas
brutas, um dos maiores números no mundo. “A
diferença de bitolas ainda dificulta o transporte
ferroviário, temos que caminhar muito para homogeneizar padrões”, afirma Padilha.
Outro diferencial da produção da Randon
é a preocupação com o meio ambiente e melhores condições de trabalho: a governança
ambiental, social e corporativa (ESG). Hoje, a
empresa reaproveita 100% dos resíduos de
fabricação, como água, por exemplo. A tinta
é livre de poluentes e à base d’água. “A planta de Araraquara é a última palavra em linha
de produção: tecnológica, integrada, tem indústria 4.0 e aproveitamento energético totalmente dentro do ESG”, afirma Padilha.
O mercado brasileiro de vagões gira hoje
em torno de 4 mil vagões/ano entre poucos
players. Se um não encomenda tanto, mexe
diretamente nos números. A sazonalidade é
muito grande. Neste ano, mesmo com todos
os incentivos do governo, a produção tende a
ser menor que 4 mil. O motivo é o processo de
renovação das concessões, ainda não finalizado, deixando o investidor inseguro. Como as
concessões são de 30 anos, há medo de não
amortizar o investimento e não gerar receita

A planta de
Araraquara é a
última palavra
em linha de
produção:
tecnológica,
integrada, tem
indústria 4.0 e
aproveitamento
energético
totalmente
dentro do ESG
Claude Padilha,
Gerente de
Marketing da Randon
Implementos
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VAGÕES DE PASSAGEIROS
No caso dos vagões de passageiros, existem hoje muitos projetos, mas poucos
prontos ou em implantação. Já opções no
segmento metroviário são realidade, principalmente em regiões metropolitanas como São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador,
mas ainda aquém da capacidade. Caracas,
por exemplo, tem mais trilhos que a capital paulista. É inimaginável o quanto podemos crescer.
O Brasil carece de uma coordenação
prática para o transporte ferroviário de
passageiros. Não se fala em trens intermunicipais - como a nunca realizada liga34 | SOBRETRILHOS JULHO DE 2022 |

ção entre Rio e SP, projeto emblemático
por prever investimentos vultosos e complicações técnicas em vários municípios.
Na opinião dos defensores do setor,
o certo seria priorizar projetos de trechos
menores, ligando cidades-satélite ou
próximas a metrópoles, como São Paulo-Campinas, com apelo a passageiros. É
mais viável, estratégico e com boa chance de sucesso.
VAGÕES DA MARCOPOLO
O setor metroferroviário é o principal cliente dos vagões de passageiros, cuja maior
fabricante é a Marcopolo, de Caxias do Sul
(RS).
Fundada em 1949, virou referência
mundial no encarroçamento de ônibus,
com mais de 400 mil unidades produzidas, sendo hoje líder do mercado brasileiro e uma das maiores do mundo. Com
fábricas nos cinco continentes, fornece
veículos para mais de cem países.
A Marcopolo começou no segmento metroferroviário em 2015, lançando-se com a apresentação da Marcopolo
Rail na NT Expo de 2019. De lá para cá,
criou e lançou novos produtos e serviços,
como a caixa para o People Mover, para
vias elevadas (2017), e o lançamento do
Prosper VLT (2019). Também presta serviços de manutenção e modernização de
veículos e de vagões em Caxias do Sul.
“Marcopolo Rail é uma diversificação importante, possibilitando deslocamentos de alta capacidade com velocidade, eficiência e conforto”, explica Petras
Amaral, Business Head da Marcopolo
Rail. A divisão nasceu para implementar
novos sistemas de mobilidade sobre trilhos para passageiros, com foco em pre-

ço competitivo e velocidade de projeto e
produção, além de segurança, conforto e
funcionalidade.
Para a companhia, os vários modais
se complementam, ajudando a gestão
pública da mobilidade, a redução de custos e tarifas e a melhoria do trânsito nas
cidades.
TURBINANDO OS VAGÕES
A Wabtec fornece produtos e serviços para
vagões ferroviários tanto de cargas quanto
de passageiros. No primeiro caso, tem
sistemas de freios, fundidos e soluções
tecnológicas para vagões e operadoras
ferroviárias. Suas peças estão em mais de
dezenas de milhares de vagões Gôndola,
Hopper, Tanque, Fechado e Plataforma.
Para o setor de passageiros, a Wabtec
tem sistemas de freios, engates, pantógrafos, compressores, ar-condicionados,
e tantos outros que equipam as principais operações metroferroviárias do país,
como CPTM, MetrôRio e MetrôDF.
LOCOMOTIVAS
A Wabtec é líder global na fabricação de
locomotivas diesel-elétricas, com base
instalada de mais de 20 mil veículos. Além
delas, a empresa cria e fabrica locomotivas
à bateria, hidrogênio e híbridas (diesel +
bateria).
“Inovação está no nosso DNA, buscamos sempre novas tecnologias para aumentar eficiência energética, produtividade e confiabilidade. No fim de 2020,
lançamos nossa primeira locomotiva
100% a bateria, FlexDrive 1.0, um sucesso. Agora, vamos entregar a segunda
geração a bateria com mais potência e
autonomia: A Flexdrive 2.0, já à venda

UM NOVO MERCADO SURGINDO
Para a empresa, investimentos privados
são cruciais no desenvolvimento do setor
ferroviário no país. “Esse mercado é vital
para o crescimento da indústria ferroviária brasileira. As iniciativas devem ir além
de carga e logística, chegando a trens de
passageiros urbanos e intercidades. A Marcopolo Rail pretende criar produtos e soluções para cada região”, afirma Amaral.
A empresa produz multiple units e carros
de passageiros, além de caixas para People Movers, TRAMs e TUEs para parceiros,
manutenção e modernização de sistemas
existentes.
ALTA TECNOLOGIA
Hoje, os modais ferroviários têm muitas
opções tecnológicas. Quanto às emissões,
por exemplo, a Marcopolo faz vários tipos
de propulsão, desde diesel-hidráulica até
as futuras de hidrogênio. “Mas cada cidade
possui uma capacidade de investimento,
infraestrutura e matriz energética. A Marcopolo Rail tem customizado soluções de
acordo com cada desafio”, explica Amaral.
Um exemplo é o sucesso do VLT no Rio de
Janeiro, um modelo viável para uso em outras regiões brasileiras. A empresa estuda
propostas de vários parceiros. “A operação
da Rail em Caxias do Sul vem sendo prepa-

rada para atender à crescente demanda, e
está em fase de estudo a abertura de uma
segunda fábrica no Estado de São Paulo”,
revela o executivo.
UM FUTURO PROMISSOR
Todos no setor crêem que o transporte
ferroviário de passageiros tem enorme
potencial no Brasil. Mesmo o modal metroferroviário está em apenas 13 regiões
metropolitanas, de um total de 63 no
país que poderiam ter o serviço. E apesar
de atender mais de 11 milhões de usuários por dia, tem capacidade abaixo da demanda, segundo o estudo “Setor Metroferroviário Brasileiro”, da ANPTrilhos. Na visão
da Marcopolo, é possível reverter o quadro.
“O Brasil vive uma das épocas mais
promissoras da indústria metroferroviária. Realizamos uma ampla pesquisa de
mercado no Brasil e América Latina e vimos que a perspectiva de crescimento
para o setor é muito grande, devendo
abranger os segmentos urbano, intercidades e turístico”, declara Amaral.
Há mais de cinco anos, o Brasil sofre
uma demanda represada de instalação
de modais ferroviários, agravada pelos
dois anos de pandemia. Para Amaral,
esta demanda deve ser sanada gradualmente, primeiro nos sistemas urbanos,
depois nos intercidades e turísticos.
“Não há como suprir o aumento populacional sem um transporte coletivo
de qualidade e alta capacidade. As cidades acima de 300 mil habitantes sabem
disso e buscam a reorganização de seus
sistemas, com a retomada do trabalho
presencial pós-pandemia, e da oportunidade de interligar cidades com a reativação de ramais ferroviários já existentes no país, mas inativos. Estamos bem
otimistas para o futuro próximo”, afirma
o executivo da Marcopolo.
A Wabtec compartilha o otimismo
sobre os avanços do novo marco regulatório do setor ferroviário, que abre oportunidades para clientes privados, principalmente em trechos de menor distância
que se interligarão com ferrovias e troncos principais.
“Para novos trechos, podemos ofertar
uma solução completa, que inclui forne-

cimento de locomotivas, sistemas de sinalização e controle da via; equipamentos para construção de ferrovia (tie gang
e rail gang); componentes para vagões;
e serviços e manutenção dos equipamentos”, diz Andrade.
O executivo prevê em breve uma demanda surpreendente por trens de passageiros. “Em nosso país, de dimensões
continentais, trens de passageiros interurbanos são uma solução estratégica
para cortar custos e gargalos logísticos.
Hoje, sua oferta é limitada a regiões metropolitanas, como a CPTM, em São Paulo, e a Supervia, no Rio de Janeiro. Vemos
com expectativa as tratativas para a licitação do Trem Intercidades (TIC) no Estado
de São Paulo, que retoma os investimentos nesse tipo de transporte no país”.
Randon, Marcopolo e Wabtec são
empresas de ponta, orgulhosas de fazer
parte da indústria ferroviária brasileira
e de contribuir para desenvolver o setor
com a construção de vagões modernos,
o uso de novas tecnologias, o aumento
de produtividade, eficiência e segurança das ferrovias daqui. “Fazer parte desse momento único na história ferroviária
não tem preço”, resume o executivo da
Wabtec.
Foto: Divulgação
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no futuro. Por isso, é natural a redução
de investimentos em operadoras ferroviárias.
Padilha diz que a Randon já vê mudanças no cenário. As concessionárias
não compram a curto prazo, recebem os
produtos em dois anos, e muita coisa está acontecendo. “Estamos otimistas. Há
notícias de novas ferrovias na Bahia; a
conclusão da Norte-Sul; a construção da
transnordestina; a ferrovia do grão, que
vai atravessar o país; além de iniciativas
isoladas para logo mais. O modal ferroviário só cresce no Brasil”.
Outro ponto frisado pelo executivo
é a eficiência energética muito maior
do modal ferroviário contra o rodoviário.
Cada trem carrega o mesmo que 357 caminhões. O consumo de diesel é brutalmente menor, o que importa ainda mais
em tempos de alta do preço dos combustíveis. Isso também vale para transporte
de passageiros, mas a Randon não quer
entrar no setor. “Nosso negócio é carga”,
afirma Padilha.

para EUA e Austrália, e em breve no Brasil”, diz Juliano Andrade, Vice-Presidente de Vendas da América Latina.
Neste 29 de maio, a Wabtec fez 60
anos de fabricação de locomotivas no
Brasil, mostrando que acredita no mercado local e foca a longo prazo. “Nosso
time de engenheiros tem total capacidade de desenvolver locomotivas customizadas para o país, considerando
suas peculiaridades: diferentes bitolas,
restrição de gabarito e de peso por eixo
em trechos etc.”, destaca Andrade.
Ele diz que, em 2022, a empresa
criou um marco histórico: a locomotiva AC44. “Com a fabricação da ES44 no
Brasil, entramos em nova fase de melhoria da eficiência energética das ferrovias brasileiras. Desde o início da operação no país, já entregamos mais de 1,8
mil locomotivas .”

Juliano Andrade,
Vice-Presidente de Vendas da América Latina
da Webtec
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PROSPER VLT
Por ser de fabricação 100% nacional na categoria, é mais competitivo tanto no Brasil quanto na América Latina. Versátil, tem
diferentes modelos e baixo custo de implantação (ou recuperação de sistema existente) e operacional. Sua propulsão pode
ser diesel-hidráulica, elétrica com catenária e, no futuro, a hidrogênio (em pesquisa). Pode ser usado em composições de
até quatro carros de 18m de comprimento, nas versões urbana, turismo e intercidades. Bidirecional, circula em bitola métrica, padrão ou larga.
CARROS DE PASSAGEIROS
Novo segmento da Marcopolo Rail, que produz carros (tracionados por locomotivas em vias de bitola métrica, padrão ou
larga), altamente customizáveis (com ampla gama de poltronas em versões Standard, Executivo e Primeira Classe), para
conforto no transporte ferroviário de passageiros.

CONHEÇA A WABTEC CORPORATION
MARCOPOLO PRODUZIRÁ
TREM DA CPTM PARA
O AEROPORTO DE
GUARULHOS
A Marcopolo Rail fechou contrato com o Consórcio AeroGru (das empresas Aerom, HTB, FBS e TSEA)
para fornecer três carros para o People Mover que ligará os terminais do Aeroporto Internacional de São
Paulo (Guarulhos) à Linha 13 Jade do Metrô de São
Paulo. O modelo dos veículos é o Marcopolo Auster
A-200, com dois vagões articulados para até 200
passageiros cada e funcionamento driveless. O People Mover é um modal sobre trilhos com propulsão
pneumática, de tecnologia 100% brasileira, criada
pelo empresário Oskar Coester. Os carros serão feitos entre maio de 2022 e julho de 2023 com linhas
externas modernizadas, novo acabamento e layout.
As operações devem estrear no começo de 2024.
O projeto vai custar R$ 271,7 milhões ao AeroGru e promete ser uma alternativa ao Expresso Aeroporto, que vai da Luz até a Estação Aeroporto - Guarulhos, mas fica distante 500m do Terminal 1, 2km do
Terminal 2 e 3km do Terminal 3, obrigando o usuário a completar o trajeto num micro-ônibus, motivo
de críticas e de seu pouco uso.

Líder mundial de locomotivas e equipamentos, sistemas, soluções digitais e serviços para o transporte ferroviário de carga e
de passageiros, além de manutenção e modernização customizados para cada cliente.
Com quase quatro séculos de experiência
coletiva nas divisões Wabtec, GE Transportation e Faiveley Transport, a empresa é
expert em inovação tecnológica, serviços e
manufatura. Presente em mais de 50 países, tem cerca de 27 mil empregados.
No Brasil, seu faturamento anual gira
em torno de US$ 300 milhões. O time de 1

mil funcionários trabalha em duas fábricas.
A de Contagem (MG) foca no fabrico de locomotivas e subcomponentes, peças de transit
e freios para vagões. Já Monte Alto (SP) cria,
fabrica e vende autopeças e sapatas de freio
para o mercado ferroviário. O centro de tecnologia, em Juiz de Fora (MG), tem desenvolvedores locais de soluções digitais para a
realidade brasileira, apoiados pelos centros
nos EUA e na Índia e pela estrutura global
da empresa, que mantém ainda equipes de
atuação interna em empresas clientes.

Agora, vamos
entregar a
segunda geração
a bateria com
mais potência
e autonomia: A
Flexdrive 2.0, já à
venda para EUA
e Austrália, e em
breve no Brasil
Juliano Andrade,
Vice-Presidente de
Vendas da América
Latina da Wabtec
Corporation
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SOLUÇÕES DA MARCOPOLO
RAIL PARA O TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS

PRODUÇÃO DE CAIXAS (CARBODY MANUFACTURING)
A Marcopolo Rail usa tecnologia e design para fazer carbodies
para sistemas TUEs, TRAMs e People Movers, em projetos customizados para parceiros que buscam soluções locais e competitivas.
MANUTENÇÃO E SERVIÇOS
Com atendimento completo em toda a América Latina, a Marcopolo Rail faz também manutenção e reforma de trens e veículos do sistema metroferroviário, além de projetos especiais
de modernização, customização e reforma.
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Trechos Privados

LINHA FÉRREA

PRÓPRIA
A Randon inova ao investir R$ 40 milhões em ramal ferroviário
próprio na unidade de Araraquara, que liga o pátio da
empresa a uma linha operada pela Rumo

por: Leonardo Millen

C

om um aporte de R$ 40 milhões, a
Randon Implementos lançou, em
16 de setembro de 2021, a pedra
fundamental de um ramal ferroviário próprio, que conectará sua unidade em Araraquara, no interior paulista, à
linha da operada pela Rumo na região. A
empresa foi uma das primeiras a pôr em
prática um projeto ferroviário privado em
sintonia com o novo ciclo do setor no país.
A previsão é que as obras sejam concluídas
até 2023.
Em operação desde 2018, a unidade de
Araraquara tem 42 mil m² e está estrategicamente localizada em um dos principais
polos logísticos do país. Além de vagões para o transporte ferroviário, produz algumas
linhas de semirreboques rodoviários, como
basculante, sider e canavieiro.

O ramal ferroviário próprio, custeado
com recursos da companhia, possibilitará
uma maior eficiência logística, com o deslocamento dos vagões produzidos pela unidade diretamente na linha regular de transporte, reduzindo custos para os clientes e
agilizando a entrega. Ao todo, o ramal terá
cerca de 1,5 km de extensão e servirá também como um buffer para armazenamento
dos vagões produzidos, antes de rodarem
na linha férrea.
“As ferrovias serão cada vez mais estratégicas para sermos competitivos não apenas da porta para dentro, mas da porta para fora. Estamos em busca não apenas do
retorno financeiro mas do retorno social e
ambiental. Queremos continuar trabalhando com o propósito de conectar pessoas e
riquezas, gerando prosperidade”, afirmou o
CEO das Empresas Randon, Daniel Randon.

O COMEÇO DE TUDO

Foto: Divulgação

A Randon é especialista em fabricar vagões
de carga e já produziu 13 mil deles em 18 anos
de atuação no segmento. Tudo começou um
pouco antes, no período pós-privatização da
economia brasileira (1994). Com as privatizações, a Vale assumiu o protagonismo, ao lado
das grandes operadoras do setor ferroviário.
As indústrias ferroviárias vinham de um sucateamento, muitas foram fechadas e o mercado sobrevivia de fábricas de material rodante
absorvidas para suprir as necessidades da Vale na época, por conta do boom da extração de
minério. Foi quando a empresa enxergou um
nicho de mercado para implantar a fabricação
de vagões ferroviários num modelo de negócio
similar ao que ela já tinha na fabricação dos semirreboques.
A empresa entrou com tudo no segmento em 2004. Aproveitou também a expertise
adquirida alguns anos antes na construção de
equipamentos rodoferroviários - os famosos
“transtrilhos”, que permitem rodar tanto na rodovia quanto em ferrovia. A estratégia era implantar os vagões ferroviários como uma linha
de produto na planta de Caxias do Sul. Isso funcionou durante 14 anos.
A produção de vagões ferroviários foi determinante para a decisão da empresa de construir uma nova planta em Araraquara, no inte38 | SOBRETRILHOS JULHO DE 2022 |

rior de São Paulo. Os vagões ocupavam muito
espaço no terreno da fábrica de Caxias e, na
época, sua produção chegou a representar 25%
de todos os negócios da Randon. É um produto
de alto valor agregado, que demanda grandes
contratos com valores elevados a longo prazo,
muito interessantes para os negócios do grupo
como um todo.
“A gente sabia que o mercado ferroviário
tem muitos altos e baixos, então adaptamos a
nova planta para a produção também de semirreboques e grandes máquinas para o setor canavieiro, que é muito forte na região. Mas ela
não deixa de ter essa característica de atender
ao mercado ferroviário”, diz Claude Padilha, Gerente de Marketing da Randon Implementos.
Araraquara foi uma escolha estratégica. A
região tem acesso ao ramal ferroviário de bitola larga da Rumo Logística. Está no coração da
indústria canavieira e com fácil acesso a diversas regiões do país. A unidade se mostrou tamanho sucesso que, em três anos de funcionamento, foi ampliada duas vezes, recebendo
mais de R$ 160 milhões em investimentos,
sendo que 40 milhões foram destinados nos
últimos dois anos exatamente para a ampliação da produção voltada para o setor ferroviário e para a construção do ramal interno, para
conectar a fábrica à linha operada pela Rumo.

O que falta
é apenas
disposição
das empresas
em investir.
Nós estamos
dispostos e já
estamos fa
zendo nosso
ramal próprio.
Há muito ainda
por vir
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FERROVIA INTERNA
Segundo ele, essa interligação aumentará ainda mais a relação comercial com a concessionária, porque a
Randon também poderá receber matéria-prima pela ferrovia, o que tem
grande impacto em toda a operação
da fábrica.
“Será um ganho muito forte na
produtividade. A ferrovia é ideal para transportar grandes massas e uma
maior competitividade de custo em
relação ao modal rodoviário, inclusive de eficiência energética, que impacta também na sustentabilidade
do processo produtivo. Hoje, a planta
de Araraquara tem capacidade de produzir 50 produtos/dia entre carretas
e vagões, mas tem condições de crescer até três vezes de tamanho. Ela foi

planejada para isso. A fábrica está em
uma área de 128 hectares, com 40 mil
metros quadrados de área construída,
ou seja, quatro hectares. Araraquara é
um polo bastante promissor para um
crescimento futuro”, acrescenta o executivo.
Atualmente, no Brasil, o transporte
rodoviário de cargas ocupa uma parcela de 60%, e o ferroviário, em torno de
20%. Nos países mais parecidos com o
Brasil em termos de extensão territorial e massa transportada - como Estados Unidos, Austrália, Canadá e Rússia
- , essa equação é mais equilibrada, em
torno de 40% - 20%.
“Nossa crença de futuro não é para
cinco, dez, nem 15 anos. É para muito
mais. O grande motivador é que todas

as estratégias do mundo na área ferroviária levam a um maior equilíbrio
entre os modais. Nós temos um plano
de logística que prevê que o setor ferroviário vá se desenvolver, atrair mais
players, mais linhas, mais negócios e,
obviamente, demandar mais vagões.
Isso é saudável para o setor ferroviário brasileiro como um todo. Por isso,
decisões de hoje, como a construção
desse ramal ferroviário interno, nos
habilitam para atender ao mercado no
futuro”, destaca Padilha.
O executivo reforça que a construção do ramal ferroviário interno da
planta de Araraquara mostra a disposição da Randon em investir em ferrovias. E considera que outras empresas
podem e devem ter uma estratégia se-

melhante, o que impulsionaria o setor
como um todo. “O que falta é apenas
disposição das empresas em investir.
Nós estamos dispostos e já estamos fazendo nosso ramal próprio. Há muito
ainda por vir”, complementa.
Após o lançamento da pedra fundamental, em setembro de 2021, o
ramal ferroviário interno da Randon
avançou: seu projeto executivo está finalizado e o detalhamento da obra já
foi feito. “Agora, precisamos inseri-lo
no nosso Plano de Investimento para
o mercado de capitais. Como é um projeto futuro, é preciso fazer essa aprovação junto com outros investimentos
para o ano seguinte. A previsão é que
esteja tudo concluído até 2023”, garante Padilha.

Estamos em busca
não apenas do retorno
financeiro mas do
retorno social e
ambiental. Queremos
continuar trabalhando
com o propósito de
conectar pessoas e
riquezas, gerando
prosperidade
Fotos: Divulgação

A construção do ramal ferroviário
interno mostra a disposição da Randon em apostar no segmento como
negócio. Ele irá otimizar a produção,
dinamizando a circulação, o estoque
no pátio e, obviamente, facilitar o escoamento dos vagões prontos para seus
clientes, dispensando o carregamento
pelo modal rodoviário.
“Fizemos um acordo comercial com
a Rumo - que é nossa cliente e concessionária daquele trecho – com uma
série de autorizações para fazer a interligação. É um processo bastante trabalhoso, porém tudo já está detalhado
e estamos em pleno processo de finalização das aprovações para seguirmos
na construção dos trilhos”, afirma Padilha.

Claude Padilha,
Gerente de Marketing da Randon Implementos

FOTO: DIVULGAÇÃO
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MULTINACIONAL BRASILEIRA
nhões, substituindo os freios hidráulicos
dos caminhões americanos importados.
A Randon Autopeças é outro braço, que também responde por 40% do
grupo. Dentro dela, há várias marcas famosas no varejo de peças automotivas,
como Fras-le (lonas de freio) e Nakata
(amortecedores). Mas há outras voltadas para atender às montadoras, como
Master (freios), Jost (acoplamentos) e
Suspensys (sistemas de suspensões, eixos, vigas, cubos, tambores de freios e
suportes para veículos comerciais, como
ônibus e caminhões).
Para se ter uma ideia, não existe nenhum ônibus, caminhão ou veículo comercial do Brasil que não tenha alguma
peça feita pela Randon, e três em cada
dez caminhões norte-americanos saem
de fábrica com uma lona de freio fabricada pela Fras-le, marca muito conhecida internacionalmente, o que mostra
a dimensão do grupo no segmento de
autopeças.
Já o terceiro braço do grupo é o de
Serviços Financeiros, que engloba o

Banco Randon (que financia as operações da empresa com seus clientes) e uma empresa de consórcio,
com 34 anos de existência, que opera não só com as carretas da Randon
como com máquinas da John Deere
e DAF Caminhões, por exemplo.
Complementando as atividades
do grupo, existem ainda a Conexo,
voltada para inovação digital; o Instituto Hercílio Randon, de fomento
à pesquisa e desenvolvimento nas
universidades; o CTR, um grande
centro de desenvolvimento tecnológico para o setor de implementos;
uma nova área, de ventures, para investir em startups; e finalmente as
iniciativas de transformação social
realizadas pelo Instituto Elisabetha
Randon.
A Randon faz parte do Nível 1 de
Governança Corporativa da B3, figurando entre as maiores empresas
privadas brasileiras. Saiba mais em:
www.randon.com.br.
Foto: freepik.com

A Randon é uma multinacional
brasileira comumente associada a
semirreboques ou carrocerias de
caminhão, mas é muito mais que
isso. Com mais de 70 anos de história, as Empresas Randon alcançaram presença global e liderança nos
setores de semirreboques, vagões
ferroviários, autopeças e serviços.
A organização tem sede na cidade
de Caxias do Sul (RS), conta com 30
unidades industriais e está presente
em mais de cem países na América
Latina, nos Estados Unidos, na Ásia
e na Europa. Conta em seus quadros
com 15 mil funcionários, que já fabricaram mais de 500 mil produtos.
O faturamento gira em torno de dez
bilhões de Reais/ano.
A empresa se divide em três
grandes guarda-chuvas. O maior é
a divisão Implementos, que responde por praticamente 40% dos negócios e é a “mãe do grupo”, ou seja,
onde tudo começou, em 1949, com
a fabricação de freios a ar para cami-
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LOGISTICA

O CAMINHO DOS VINHOS
A explosão no consumo de vinhos no
Brasil demandou uma nova estratégia dos
importadores para trazê-los de todas as
partes do mundo

N

por: Leonardo Millen

unca se consumiu tanto vinho
no Brasil. Dados da Organização Internacional da Vinha e
do Vinho (OIV) mostram que
hoje o consumo per capita no país é de
2,4 litros ao ano. A barreira dos dois litros foi rompida durante a pandemia.
O ano de 2020 foi o de maior sucesso
da história da venda da bebida aqui,
quando atingiu o recorde de 501,1 milhões de litros comercializados e alta
de 31% no consumo, segundo dados
da Ideal Consulting. Em 2021, as vendas tiveram uma leve queda de 2%,
com 489,4 milhões de litros comercializados no ano. Em 2022, o consumo
segue firme, acima dos patamares pré-pandemia, o que mostra que vamos
manter ou bater novos recordes.
Os protocolos de saúde também
mudaram a forma desses vinhos chegarem até os consumidores. Com
fronteiras, lojas, bares e restaurantes
fechados e o trânsito restrito, os brasileiros trancados em casa recorreram
aos e-commerces para “tomar seu vinhozinho”. Resultado: o setor explodiu, com algumas plataformas batendo 150% de crescimento em um ano,
registrando média de mais de 60% de
aumento nas vendas em 2020 e 2021.
Tudo isso não seria possível sem o
processo logístico de levar as garrafas
dos produtores até a casa do consumidor. O Brasil consome muitos vinhos
importados, principalmente dos vizi44 | SOBRETRILHOS JULHO DE 2022 |

nhos latino-americanos e de países europeus, mas também de mercados distantes, como África do Sul, Austrália e
Nova Zelândia.
A logística do fermentado de uvas
envolve necessariamente uma integração de modais, com ênfase no portuário com o rodoviário. Já o ferroviário
é mais usado na origem, ou seja, para as garrafas saírem do produtor até o
porto de exportação, prática comum na
Europa, por exemplo, onde o transporte de cargas por ferrovias é muito mais
usado que no Brasil.
Por aqui, o modal ferroviário praticamente não carrega vinhos, sobretudo porque os principais portos de
entrada do produto vindo de outros
continentes (Vitória-ES, Santos-SP, Navegantes-SC e Itajaí-SC) usam integração rodoviária para levar os vinhos até
a maioria dos centros de distribuição
dos importadores, também na região
Sudeste.
As marcas vindas da Argentina e
do Chile poderiam usar o modal ferroviário, mas há tanto problemas estruturais (como a diferença de bitolas)
quanto falta de interesse das ferrovias
nesse tipo de carga. Isso sem falar no
fato de que já se institucionalizou toda
uma rede de frete rodoviário e aéreo
que oferece o serviço ao mercado.
Por falar em Chile e Argentina, a
VCT Brasil, que trabalha com os famosos vinhos Concha Y Toro, é hoje a

maior importadora de vinhos em atuação no país, trazendo rótulos de vinícolas chilenas, argentinas e americanas.
Para se ter uma ideia, Casillero del Diablo, outro rótulo do portfolio, cresceu
20% em volume de vendas em 2021
e é a marca mais forte e reconhecida
nacionalmente, e a segunda mais forte
mundialmente. Para trazer seus vinhos
para o Brasil, a empresa usa ao menos
três modais. “Nosso modelo marítimo
é utilizado para 70% dos volumes de
importações e, para nosso processo de
distribuição, usamos 100% de modal
terrestre. Porém, diante de um cenário logístico tão adverso, trabalhamos
e avaliamos mensalmente as alternativas de modais disponíveis, inclusive
o aéreo”, revela André Bruzadin Nunes,
Gerente de Marketing da VCT Brasil.

Foto: freepik.com

QUADRO ATUAL
A logística mundial sofreu com a pandemia. Para piorar, a situação do transporte
marítimo foi muito agravada por conta da
guerra da Ucrânia, com aumento de custos, falta de contêineres, dificuldade de espaço nos navios e mais demora na entrega
dos pedidos. Em meio a essas e outras dificuldades internas, as importadoras precisaram se estruturar rapidamente para lidar
com a nova realidade, atendendo a maior
demanda.
“Para superar essa situação, adotamos novos modelos de planejamento.
Viajamos e conversamos com todos os
fornecedores estratégicos e desenhamos novos planos de produção para
evitarmos o desabastecimento, o que
até o momento tem se provado eficiente”, garante German Garfinkel, Diretor
de B2B e Supply da Wine, o maior clube de assinatura de vinhos do mundo

e líder no ranking de importação do
Brasil.
Ele reforça que o Grupo Wine possui fornecedores nos quatro cantos do
planeta, o que lhe permite ter uma melhor relação custo-benefício no mercado. “Adotamos todas as modalidades de
transportes. Nossa experiência e conhecimento das redes de transportes nos
mais diversos países nos fornece uma
forte vantagem competitiva. Apesar das
dificuldades que a situação logística internacional tem apresentado, nossa expertise e planejamento nos ajudam a
evitar problemas”.
Outro grande player de importação
de vinhos, a World Wine, optou por fazer
grandes compras para reforçar seu estoque e adotou uma estratégia de armazenagem junto a seu operador logístico.
“O aumento ocorreu não só pelo crescimento no volume de distribuição, mas
também pelo plano de expansão contínua das nossas lojas próprias no varejo
nacional. Fizemos ajustes e, com isso, o
armazém da World Wine está com 99%
de ocupação, o que mostra que a empresa está preparada para altas demandas”,
explica Renato Perciani, Gerente de Logística da World Wine.
Para ilustrar, ele conta que a World Wine segue uma fórmula de compras internacionais bastante comum no mercado.
“Quando compramos um vinho vindo da
França, por exemplo, acionamos o agente
de carga de lá, que cuida do processo de
coletar a mercadoria via modal rodoviário
e a acomoda dentro de um contêiner. Esse contêiner sai do Porto de Le Havre, na
França, e segue via modal marítimo até o
Porto de Santos. Após a nacionalização da
mercadoria, o contêiner sai de Santos e segue via modal rodoviário com destino ao
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German Garfinkel
Diretor B2B e Supply da Wine

CUIDADOS NO TRANSPORTE
Por incrível que pareça, hoje em dia o percentual de quebras ou extravio durante o transporte
dos vinhos para o Brasil é mínimo: menos de
1%, insignificante se comparado ao volume distribuído. No entanto, o vinho pode sofrer alterações depois de tanto tempo viajando, em condições muitas vezes adversas de temperatura e
trepidação. Para cumprir o caminho até o Brasil
sem sustos, importadores como a Casa Flora e a
World Wine usam contêineres refrigerados para rótulos especiais. “Para a categoria premium,
utilizamos o do tipo Reefer, que dá maior garantia de que o produto chegará sem problema de
qualidade. Para todos os outros, usa-se a manta
térmica, que envolve toda a mercadoria dentro
do contêiner e também conserva o produto”, explica Perciani.
Já vinhos de alto valor agregado são transportados em embalagens especiais de isopor,
ou mesmo em suas caixas originais, geralmente de madeira, embrulhadas para proteger e
manter as características originais.
Ao chegar aos depósitos das importadoras, os vinhos são armazenados em locais secos e frescos, sem temperatura elevada. Já os
de guarda devem ser armazenados em local
com temperatura controlada entre 16° e 18° C
por um sistema de gerenciamento eletrônico
(WMS), no caso da Wine.
Outra dificuldade de comercializar rótulos
importados é a burocracia. Só é possível comercializar uma garrafa vinda do exterior depois da
liberação do Certificado de Inspeção da Carga.
“Graças à exigência brasileira de uma série de
documentos especiais e às regras de rotulagem
das garrafas, os prazos (lead time) são bastante
longos”, afirma Garfinkel, da Wine.
Depois de cumpridos os trâmites legais,
as importadoras mandam os produtos para
outros centros de distribuição ou lojas (quando os compradores são varejistas) e, no caso
dos e-commerces, diretamente para a casa dos
clientes.
Para isso, o modal mais usado é o rodoviário, por meio de diversas transportadoras parceiras, divididas por regiões que atendem a demanda nacional dos canais de distribuição.
“Talvez sejamos a importadora com o maior
número de filiais para atender o mercado de
forma mais próxima. São quatro filiais com estoque da Casa Flora e quatro da Porto a Porto”, reforça o executivo da Casa Flora, que desde 2003

firmou uma parceria comercial com a Porto a
Porto estabelecendo um modelo estratégico
de negócios no qual as duas importadoras trabalham com a mesma gama de produtos, mas
em diferentes regiões do Brasil, uma forma de
otimizar a distribuição e aumentar a capacidade de investimento.
Já a Wine concentra sua principal operação no Espírito Santo, onde possui um centro
de distribuição de 13 mil m², com capacidade
para processar cerca de 15 mil pedidos diários.
Quando um cliente compra um vinho, o sistema escolhe as melhores rotas, prazos, fretes e o
modal de entrega, enviando pedidos para todo
o Brasil. “Além disso, possuímos uma operação
de crossdocking em SP para atender e distribuir
da melhor forma os pedidos locais, com frota
própria de mais 15 veículos para distribuição
nas capitais do Espírito Santo e de São Paulo,
além de dez parceiros de transporte para distribuição em todo o Brasil”, explica Clayton Freire,
Diretor de Tecnologia da Wine.
A VCT Brasil também aderiu a parcerias para
tornar mais eficiente sua distribuição via e-commerce próprio. “A VCT trabalha com a Infracommerce, operadora de full commerce. Assim, conseguimos entregar para o Brasil inteiro numa
velocidade maior e num custo menor”, revela
Nunes. Mas, para pequenos volumes e grandes distâncias, empresas como a World Wine
preferem o despacho aéreo.

Concentramos
nossa operação
no modal
rodoviário
porque existem
poucas ferrovias
e muito pouca
cabotagem que
nos atendam, por
isso deveríamos
ampliar esses
modais logísticos
para gerar mais
opções a custos
menores
Carvalhal Junior, Diretor
da importadora Casa
Flora

Foto: Divulgação

o pedido até a chegada em meu estoque”, conta Adilson Carvalhal Junior,
Diretor da importadora Casa Flora.
A Wine tem prazos semelhantes.
“No caso de uma seleção do Mercosul
(Argentina/Chile/Uruguai) do nosso
clube, podemos levar em média 120
dias entre a ordem de compra, o produto ser produzido, embarcado, nacionalizado e entregue na casa do nosso
consumidor. Se é um vinho europeu
(França/Itália/Portugal/Espanha) esse
prazo se estende a 150 dias e, para
origens menos frequentes, como Austrália, África do Sul e Estados Unidos,
o lead time pode chegar a 180 dias”,
afirma Garfinkel.
No caso da VCT Brasil, o volume
maior é importado dos países do Mercosul e o tempo médio da operação
logística varia de acordo com o modal utilizado. “Atualmente levamos
uma média de 67 dias para a importação terrestre e 97 dias para a marítima. Partimos de uma distribuição de
D zero, onde conseguimos muitas vezes atender clientes nas proximidades
dos nossos CDs, considerando origens
como Chile e Argentina”, conta Nunes.

Foto: Divulgação

centro de distribuição da World Wine na
cidade de São Paulo. Após esse processo,
a mercadoria segue via modal rodoviário
até a casa do consumidor”.
Outro modal muito utilizado pela
World Wine e pelos importadores brasileiros é o rodoviário internacional, para mercadorias de países da América do
Sul, como o Chile. O veículo sai direto do
produtor e segue com destino ao CD do
importador, seguindo na sequência pelo modal rodoviário nacional até o consumidor.
Na logística da World Wine, um
rótulo que sai do produtor na Europa
leva cerca de 90 dias em média para
chegar até a casa de um cliente. Se vier
de algum país do Mercosul, esse prazo
diminui para 15 ou 20 dias. Mas não é
uma regra, pois depende de cada importador e de cada logística.
“Quando o vinho vem da América
do Sul, demora normalmente 60 dias,
em média. Da Europa, de 90 a 120
dias, dependendo se a operação é em
contêiner consolidado, full contêiner e
localização. Já os da África do Sul, Austrália e Nova Zelândia levam por volta
de 150 dias. Esse tempo conta desde

Clayton Freire
Diretor de Tecnologia da Wine
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“Desejo que, além do crescimento
das ferrovias, possamos ver mais ofertas
de fretes ferroviários, abrindo certos trechos a pequenas e médias empresas, o
que pode resolver a grande dependência
que se tem hoje do modal rodoviário e
reduzir o valor final do frete, barateando
o valor final aos clientes”, sugere Perciani.
Carvalhal Junior, da Casa Flora, tem
opinião semelhante. “Concentramos
nossa operação no modal rodoviário porque existem poucas ferrovias e muito
pouca cabotagem que nos atendam, por
isso deveríamos ampliar esses modais
logísticos para gerar mais opções a custos menores”.
O executivo destaca outro entrave.
“Um estudo nosso revelou que a trepidação dos vagões em nossa malha ferroviária geraria uma alta quebra de produtos
sensíveis como vinho. Desde então, não
consideramos mais essa possibilidade”.
Já Nunes concorda que se vê obrigado a usar o modelo rodoviário de distribuição pela precariedade na infraestrutura de outros modais. “Uma alternativa
para a melhoria no segmento de bens
de consumo seria o desenvolvimento de
estações de carga e descarga nas regiões
urbanas, tanto nos modais ferroviários
quanto nos fluviais, gerando maior eficiência e redução no custo logístico”.

Para o Diretor de Tecnologia da Wine, há muitos interessados em investir
em logística. “Hoje, encontramos cursos
especializados e profissionais altamente
capacitados, além de um grande investimento em tecnologia. Uma equipe qualificada e treinada pode focar em gestão
e controle de pedidos através de monitoramento e análise de indicadores de
desempenho. Assim, será possível buscar as melhores alternativas de logística
por região , com uma integração mais
eficiente entre os modais, para se ter entrega mais qualificada com menores prazos”.
Nunes, da VCT Brasil, recomenda
uma profunda reavaliação de todo o contexto do caminho dos vinhos diante do
quadro atual, que ele define como instabilidade econômica com altas nos preços
dos combustíveis, no câmbio e na inflação, gerando impactos significativos no
segmento logístico. “Se faz necessária a
revisão contínua das operações de distribuição, avaliando embalagens, matéria-prima, níveis de estoque e revisão da
malha logística, além da busca contínua
por novas tecnologias para automatizar
processos, porque é fundamental construirmos um Brasil mais eficiente e mais
barato para todos”.

Foto: Divulgação

FUTURO DOS MODAIS NO BRASIL
Os importadores são unânimes em afirmar que, apesar do famigerado custo-Brasil ainda ser extremamente caro, muita
coisa melhorou nos últimos anos. “Hoje,
pouco se fala em grandes filas e demora
na liberação de veículos saindo do Porto de Santos, por exemplo. Assim como a
oferta do modal aéreo aumentou e tornou
seu preço mais competitivo que no passado, vejo com bons olhos a grande evolução do modal marítimo na parte de cabotagem, que tem crescido muito por ser
uma ótima opção a nível de custo”, afirma
Perciani.
Na visão do executivo da World Wine, uma logística nacional mais eficiente demanda maior agilidade na liberação dos documentos de importação na
entrada no país. “Esse é um dos gargalos de todos que trabalham com importação. Mas também poderíamos avançar
na melhoria da qualidade de “entrega
de última milha’, o cartão de visita da
empresa junto ao consumidor final”, sugere.
Também há muita expectativa pelo
aumento da participação do modal ferroviário no caminho dos vinhos, ainda
que contida frente à pouca velocidade
da implantação da infraestrutura necessária.

11 95817-36655
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MODAIS :: Portos

OS MAIORES

PORTOS DO

Conheça os dez
maiores portos
do Brasil e sua
movimentação
em importações e
exportações
por: Leonardo Millen

PORTO DE SANTOS
O maior do Brasil, tanto em volume quanto
em valor importado e exportado, é o Porto
de Santos. É impossível falar sobre o comércio marítimo internacional sem falar dele. Já
no século XIV, a costa da Vila de São Vicente e adjacências era estratégica para acessar
as bacias do continente, incluindo o Rio da
Prata, que corta Brasil, Uruguai, Paraguai e
Argentina.
Para se ter uma ideia, segundo a Associação Americana de Autoridades Portuárias, o
Porto de Santos é considerado o 43º maior
do mundo, único da América Latina entre os
44 maiores. Nele, cerca de 4,1 milhões de
TEUs (unidade de medida-padrão de contêineres equivalente a 20 pés) são movimentados anualmente, o que o torna o maior do
país em toneladas de carga e quantidade de
contêineres movimentados.
Importação (2021): US$ 62,8 bilhões
Exportação (2021): US$ 72 bilhões

Foto: Freepik

Foto: Divulgação

BRASIL

V

ocê sabia que 90% do transporte de
cargas do mundo é feito por navios?
O Brasil não foge à regra, com 175
instalações portuárias em seu território, sendo 76 em rios e lagos. Apesar da
força dos portos litorâneos, o Brasil tem importantes bacias hidrográficas, fundamentais para o transporte interno de cargas, em
especial nas regiões Norte e Centro-Oeste.
No conjunto, esse modal é fundamental para a entrada, saída e circulação de mercadorias. Não seríamos essa potência agrícola
sem os portos brasileiros.
Como tudo no país, há muito o que se
fazer para atingir mais eficiência e excelência na dinâmica desse modal, mas há muitos
avanços implementados. Isso fica evidente
quando falamos dos dez maiores portos do
Brasil e de sua movimentação: Santos (SP),
Paranaguá (PR), Navegantes (SC), Rio de Janeiro (RJ), Manaus (AM), Itapoá (SC), Vitória (ES), Suape (PE), Rio Grande (RS) e Itajaí
(SC).
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PORTO DO RIO DE JANEIRO
O Porto de Rio de Janeiro, na Baía de Guanabara, é um dos mais tradicionais do Brasil, movimentando cargas desde o período
colonial para atender diversos estados, principalmente na região Sudeste. Sua estrutura
foi modernizada para atender principalmente o setor automotivo, a indústria química e
minerais.
Importação (2021): US$ 10 bilhões (6ª
maior movimentação do país)
Exportação (2021): US$ 6 bilhões (9ª maior
movimentação do país)
Foto: Divulgação

PORTONAVE
O Portonave, ou Navegantes, é o primeiro
terminal privado do Brasil para contêineres, com operação aprovada em 2001 (pelo Ministério dos Transportes) e iniciada em
2007. Sua estrutura faz parte do complexo
portuário de Itajaí, compartilhando o mesmo canal de acesso e infraestrutura de manobras do Rio Itajaí-Açu. São 900m de cais,
com três pontos de atracação e capacidade
estática de armazenagem de 30 mil TEUs. O

destaque é a Iceport, câmara frigorífica automatizada com 50 mil m² de capacidade.
Os dados de importação e exportação do
Portonave estão incluídos na movimentação
do Porto de Itajaí, 10º colocado no ranking,
a seguir:
Importação (2021): US$ 13 bilhões (5ª
maior movimentação do país)
Exportação (2021): US$ 8,7 bilhões (7ª
maior movimentação do país)
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PORTO DE MANAUS
Inaugurado no início do século XX, o
Porto de Manaus dava vazão às cargas
de látex no auge da extração e comercialização da borracha. Com a drástica
diminuição do ciclo, atualmente o porto movimenta máquinas, aparelhos e
materiais elétricos e produtos químicos
orgânicos por conta da Zona Franca de
Manaus, um dos maiores parques industriais do Brasil e maior responsável
pela produção nacional de eletrônicos e
eletrodomésticos. O Porto no rio Negro
é a instalação fluvial mais movimentada do Brasil e o maior porto flutuante
do mundo. Até navios de cruzeiros que
passam entre os rios Negro e Solimões
atracam nele.
Importação (2021): US$ 6 bilhões, (9ª
maior movimentação do país)
Exportação (2021): US$ 2 bilhões (10ª
maior movimentação do país)

Curitiba e do norte de Santa Catarina
são áreas industriais que o tornaram
priorizado por empresas de importação. Inaugurado em 2011, é um dos
mais modernos. A fama de ter processos ágeis e eficientes fazem dele um
dos principais destinos dos negócios
de países importantes como do Sul da
Ásia, América do Norte e Europa. Tem
administração privada, com capacidade
de cerca de 1,2 milhão de TEUs - e ainda está em expansão. É o terceiro maior
do Brasil em movimentação de contêineres. Os dados são referentes a todo
o complexo portuário de São Francisco
do Sul, que inclui o Porto Organizado
de São Francisco do Sul e o Terminal de
Uso Privado (TUP) Porto Itapoá:
Importação (2021): US$ 10 bilhões (7ª
maior movimentação do país)
Exportação (2021): US$ 7 bilhões (8ª
maior movimentação do país)

PORTO DE ITAPOÁ
O Porto de Itapoá, localizado em município homônimo, está em uma posição
estratégica. A região metropolitana de

PORTO DE VITÓRIA
Na costa da capital do Espírito Santo, o
Porto de Vitória foi criado durante o auge da economia cafeeira no Brasil, em

meados do século XIX. A estrutura desse complexo portuário foi evoluindo até
torná-lo um dos mais importantes do
país. É estratégico para o escoamento
da produção agrícola das regiões próximas e muito utilizado por importadores de bebidas. Possui terminais de
propriedade privada (como o de Tubarão) que se destacam pelo transporte
de minerais.
Importação (2021): US$ 5 bilhões (13ª
maior movimentação do país)
Exportação (2021): US$ 18,6 bilhões
(5ª maior movimentação do país)
PORTO DE SUAPE
Inaugurado nos anos 1980, o Porto do
Suape, em Pernambuco, é o mais importante para a economia do Nordeste. A 40 minutos da capital do Estado, o
complexo se estende pelos municípios
de Ipojuca e Cabo de Santo Agostinho,
na Região Metropolitana do Recife.
Importação (2021): US$ 5,7 bilhões
(11ª maior movimentação do país)
Exportação (2021): US$ 1,7 bilhões
(12ª maior movimentação do país)

Foto: Divulgação

PORTO DE PARANAGUÁ
O Porto de Paranaguá nasceu junto com sua
Capitania, em 1853, como um ancoradouro.
Em 1872, foi oficializado como importante
porto. De lá para cá, sua estrutura evoluiu
muito, principalmente com as obras de melhoria de 1926 a 1933 pelo Governo do Paraná. Seu grande destaque é o Terminal de
Contêineres de Paranaguá (TCP), o maior da
América do Sul.
Importação (2021): US$ 16,3 bilhões
Exportação (2021): US$ 19,8 bilhões
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Uma aposta
na Intermodalidade e na Logística

PORTO DE ITAJAÍ
O Porto de Itajaí é um complexo portuário
completo (abrange o supracitado Porto de
Navegantes), o segundo maior do país em
tamanho, atrás apenas do Porto de Santos.
É gerido por parceria público-privada, com
autoridade portuária delegada ao município
de Itajaí (SC). Sua operação é versátil, tanto na importação quanto na exportação, com
destaque para o transporte de produtos têxteis, agroindústria, madeira e eletroeletrônicos.
Importação (2021): US$ 13 bilhões (5ª
maior movimentação do país)
Exportação (2021): US$ 8,7 bilhões (7ª
maior movimentação do país)

Foto: Freepik

PORTO DE RIO GRANDE
Conhecido como Porto do Mercosul devido à
proximidade com outros países latino-americanos, como Uruguai, Argentina e Paraguai, o
Porto de Rio Grande é um dos mais importantes
para a exportação brasileira. Localizado no Rio
Grande do Sul, seu complexo engloba terminais
das cidades de Rio Grande, Pelotas e Porto Alegre. É o terceiro maior do país em infraestrutura,
profundidade do canal e berço de atração.
Com mais de cem anos de História, é conhecido pela variedade da carga transitada (especialmente para exportação), que vai de automóveis a grãos, entre os quais se destaca a soja,
que representa mais de 30% do peso total movimentado.
Importação (2021): US$ 5,4 bilhões (12ª maior
movimentação do país)
Exportação (2021): US$ 15 bilhões (6ª maior
movimentação do país)

O Porto de Setúbal tem uma localização privilegiada com excelentes acessos marítimos e boas
ligações rodo-ferroviárias ao seu hinterland. Integra uma das mais importantes zonas industriais e
logísticas do país e oferece ligações diretas à Rede Ferroviária Nacional e à Rede Rodoviária
Principal, inserindo-se na Rede Transeuropeia de Transportes (RTE-T) o que o torna um dos portos
mais competitivos da Costa Atlântica da Europa.
Dispõe de terminais portuários especializados em todos os tipos de carga, com grande capacidade
disponivel, localizados fora dos limites da cidade, com ligações diretas e sem constrangimento de
tráfego. É líder nacional no segmento Roll-On Roll-off na movimentação de veiculos novos com linhas
regulares que servem os mais diversos portos da Europa, Mediterrâneo e Extremo
Oriente.
É um porto chave no apoio à eficiência da indústria na região onde, se localizam as principais
indústrias exportadoras do país, bem como no abastecimento de bens de consumo ao seu
hinterland, o qual integra a região da Grande Lisboa.
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MODAIS :: AEROPortos

LEVANTANDO

VOO
O professor Marcus
Quintella, Diretor da FGV
Transportes, analisa o
momento de redefinição
do setor de aeroportos
brasileiros

por: Leonardo Millen
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Governo Federal está agitando o setor de aeroportos no Brasil. Nos últimos meses, outorgou a emissão
de 12 novos Certificados Operacionais de Aeroportos (COA) em diferentes regiões. O Tribunal de Contas da União (TCU),
por sua vez, já autorizou a concessão de 15
aeroportos à iniciativa privada. Com o sinal
verde, o Ministério da Infraestrutura pretende fazer o leilão na primeira ou segunda semana de agosto. A previsão é atrair R$ 7,3
bilhões em investimentos.
Três blocos serão licitados. O aeroporto
de Congonhas lidera o Bloco SP/MS/PA/MG,
formado também por outros dez terminais:
Campo Grande (MS), Corumbá (MS), Ponta
Porã (MS), Santarém (PA), Marabá (PA), Carajás (PA), Altamira (PA), Uberlândia (MG),
Uberaba (MG) e Montes Claros (MG). Os
outros blocos são compostos pelos aeroportos de Campo de Marte (SP) e Jacarepaguá
(RJ), de aviação geral, e pelos terminais de
Belém (PA) e Macapá (AP). Inicialmente, o
leilão também incluiria o aeroporto Santos
Dumont (RJ), mas o governo precisou recuar diante da resistência da classe política
fluminense. Em fevereiro último, o governo

informou que o leilão do Santos Dumont
seria realizado junto da nova licitação do
aeroporto do Galeão (RJ), que está em processo de devolução pela concessionária.
Consultamos o professor Marcus Quintella, diretor da divisão da Fundação Getúlio Vargas especializada em Transportes,
para analisar o impacto dessas medidas no
setor dos aeroportos.
Na prática, como essa política de concessões de aeroportos para a iniciativa privada pode desenvolver o setor?
Entendo que as políticas dos COAs e das privatizações são positivas e não devem ser interrompidas apenas pelo revés de três terminais: São Gonçalo do Amarante, Viracopos e
Galeão. Eles são casos isolados que precisam
ser estudados para que possamos entender
as razões de seus fracassos. Existe um entendimento amplo, baseado em fatos históricos,
de que o Estado não tem boa capacidade de
gestão da maior parte de seus recursos, especialmente no que diz respeito aos aeroportos
estatais, seja por ingerência política, seja por
ineficiência, ou por quaisquer outros motivos condenáveis. A iniciativa privada possui
comprovadamente mais capacidade técnica e
competência gerencial para conseguir melhores resultados operacionais e financeiros e, ao
mesmo tempo, prestar melhores serviços.
Como a iniciativa privada enxerga o setor de aeroportos? Que tipo de investidor ele atrai?
O setor de aeroportos é muito sensível à conjuntura econômica, e sua atratividade depende da estabilidade política e econômica
do país. Qualquer investidor quer aportar dinheiro em bons negócios, cuja modelagem financeira mostre boas expectativas de retorno
em médio e longo prazo. Esse cenário estava
muito claro e promissor antes da pandemia
da Covid-19, as projeções de demanda eram
espetaculares e, consequentemente, os fluxos de caixa apontavam grande viabilidade
financeira no longo prazo. Hoje, com todas
as perdas de passageiros dos últimos dois
anos, com a crise política e econômica brasileira e mundial e com a guerra da Ucrânia,
a atratividade de qualquer projeto de longo
prazo passará por uma revisão pelos investidores, ainda mais no setor de aeroportos, que
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Marcus Quintella,
Diretor da FGV
Transportes
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Marcus Quintella

Grupos que já atuam no setor, como a
CCR, estão aumentando consideravelmente sua participação no mercado. Está havendo uma certa concentração das
empresas interessadas?
Não existe concentração, a CCR apenas vem
participando e acumulando experiência nesse
mercado por meio de Confins e de mais três
aeroportos no exterior (Costa Rica, Equador e
Curaçao). A operadora estudou profundamente a viabilidade financeira dos nove terminais
do Bloco Sul que assumiu neste ano e passa-

rá a ser um dos maiores players do setor no
Brasil. Nada de anormal numa economia de
livre mercado. Vamos torcer para que todas as
premissas e projeções da CCR se concretizem,
suportadas pela melhoria da situação política
e econômica do Brasil e do mundo.
Aeroportos são terminais de cargas e
passageiros. Com a entrada de novas
opções, quem vai sair ganhando mais?
Tanto as cargas quanto os passageiros são
muito importantes para as modelagens financeiras dos aeroportos, mas os resultados
positivos sempre dependerão das demandas
previstas se converterem em cargas movimentadas e passageiros transportados. Não
tem mágica. Cada aeroporto tem suas vocações econômicas, suas peculiaridades e características regionais. Portanto, volto a dizer, tudo dependerá da retomada da “normalidade”
esperada pelo mercado como um todo. Sem
dúvida alguma, os aeroportos são termômetros da economia de um país.

Foto: Divulgação

Por gerar um maior impacto regional,
deveriam ser privilegiados aeroportos em cidades médias, mas estratégicas, como Rondonópolis e Maringá, por
exemplo?
Rondonópolis possui o aeródromo municipal de maior movimento do interior do Mato
Grosso e é estratégico para atender o município de segundo PIB do Estado, cuja economia
gira em torno do agronegócio e da indústria
que agrega valor à soja e algodão, além da
indústria têxtil. Maringá possui um importante aeroporto regional com gestão municipal,
que atende agricultura, pecuária e setores
agroindustriais. Certamente esses aeroportos, como tantos outros aeródromos regionais
localizados Brasil afora, devem ser privilegiados com investimentos estatais ou passados
para a iniciativa privada, desde que comprovem viabilidade financeira para atrair investidores.

Marcus Quintella,
Diretor da divisão de transportes da Faculdade Getúlio Vargas
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Como o senhor avalia a recente derrocada da Itapemirim no setor de aviação?
Isso pode inibir novos players nacionais
(ou mesmo internacionais) a entrarem
no setor?
É difícil avaliar o caso da Itapemirim, pois precisamos de mais informações para entender-

mos tudo que deu errado em seu plano de negócios, principalmente em sua modelagem
financeira. Os negócios do setor de aviação
dependem de muita experiência operacional
e importantes aportes de recursos financeiros, fortemente atrelados ao dólar americano.
Cabe lembrar que o combustível de aviação,
o leasing e as peças de manutenção das aeronaves são dolarizados e respondem por cerca de 55% dos custos das companhias aéreas.
Quanto ao fato de que novos players possam
ficar inibidos, não acredito nisso, visto que cada caso é um caso e, certamente outras grandes empresas do setor sempre estarão estudando nosso mercado, especialmente no que
se refere a regulação, segurança jurídica, situação política e conjuntura econômica. A entrada de novos players depende de muitos fatores dos mercados nacional e internacional.

Foto: Freepik

O negócio
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depende do desenvolvimento e crescimento
dos negócios, do turismo e da indústria. O setor aeroportuário tinha o ano de 2024 como
previsão de recuperação dos níveis de 2019,
mas a guerra da Ucrânia está mudando esse
cenário e há muitas incertezas no ar. O negócio do aeroporto continua sendo bom, mas as
condições políticas e econômicas brasileiras e
mundiais precisam ser otimistas para que os
resultados aconteçam.

O Brasil é um país continental, e poderíamos ser bem melhor servidos de
aeroportos, companhias aéreas e toda
uma cadeia que gravita ao redor. Mesmo com um potencial enorme a ser conquistado, o que o senhor enxerga de
concreto para o cenário futuro?
Entendo que o Brasil é muito bem-servido de
aeroportos, visto que ocupa a segunda posição mundial, com 2.463 terminais, aeroportos e aeródromos, sendo 1.806 privados e
657 públicos, segundo a ANAC. Só perde para os EUA, que possuem 19.633 aeroportos,
sendo 14.551 privados, e conta com o maior
aeroporto do mundo, o de Atlanta. Considerando voos comerciais regulares, o Brasil possui 134 aeroportos, sendo 34 internacionais.
Cabe ressaltar que há divergências desses
números citados, mas podemos ter uma boa
ideia do quantitativo de aeroportos no Brasil.
Quanto ao futuro, volto a dizer que tudo dependerá do cenário geopolítico e econômico internacional, que certamente afetará o
Brasil e poderá limitar ou não nosso desenvolvimento econômico. A potencialidade da
economia brasileira é enorme e incontestável, mas dependemos de fatores internos e
externos para que retomemos o caminho do
crescimento econômico. Sem dúvida alguma,
o setor aeroportuário e toda a infraestrutura
de transportes do país serão fundamentais.
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CENÁRIO

SMART CITIES
Cidades inteligentes: desafios e considerações para mudanças de
paradigmas

Foto: freepik.com

por: Mauro Caliari
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esde que surgiu, o termo Smart City tem sido habitualmente traduzido para o português como “Cidade
Inteligente”. Segundo a consultoria
de Engenharia TWI, organização internacional de fomento à pesquisa e inovação,
uma cidade inteligente é aquela que usa
informação e comunicação tecnológica para melhorar a eficiência operacional, distribuir informação e oferecer uma melhor qualidade do serviço de gestão municipal e de
bem-estar para os cidadãos. Essa definição
pressupõe que o valor está no modo como
a tecnologia é usada, e não na quantidade
de tecnologia disponível. Algumas características comuns às cidades inteligentes são:
• infraestrutura baseada em tecnologia e no
uso inteligente das informações;
• iniciativas ambientais;
• transporte público funcional;
• planos de desenvolvimento efetivos;
• possibilidade de as pessoas usufruírem os
benefícios de morar na cidade.
ORIGENS DO TERMO
O termo Smart City começou a ser usado na
década de 1970, quando Los Angeles criou o
primeiro projeto envolvendo o uso de Big Data, The State of the City: A cluster Analysis of
Los Angeles (1974). A partir daí, várias organizações governamentais passaram a realizar
pesquisas e iniciativas nas cidades com o uso
de tecnologia, até que, em 1994, a prefeitura de Amsterdã (Holanda) implementou um
projeto para aumentar a acessibilidade de sua
população à então incipiente internet, Virtual
Digital City. Esse segmento cresceu muito com
o interesse de grandes empresas como IBM e
Cisco, que dedicaram investimentos aos testes
e à divulgação de softwares e ferramentas digitais. Em 2011, foi realizado em Barcelona o
primeiro congresso mundial sobre o assunto,
Smart City Expo World Congress, de suma importância na divulgação das novidades do setor. Desde 2018, a cidade de Curitiba hospeda
a edição nacional desse congresso.
Governos de vários países passaram a
estimular suas cidades a buscar soluções de
inclusão digital e eficiência: Estados Unidos
e União Europeia, desde 2009; China, desde 2010; e Índia, desde 2015.
No futuro, é possível prever que a crescente urbanização vá impulsionar a necessi-

dade de uso mais eficiente dos recursos públicos. A ONU estima que, hoje, metade da
população mundial já esteja morando em
cidades. Até 2050, as malhas urbanas terão
que absorver mais 2,5 bilhões de pessoas,
o que, junto com os desafios climáticos, deve pressionar ainda mais as gestões municipais a testarem soluções inovadoras, que
possam dar conta dos problemas atuais de
deslocamento, segurança e infraestrutura.
QUAIS SÃO AS CIDADES MAIS
INOVADORAS HOJE?
Nos rankings do espanhol Instituto de Estudos Superiores da Empresa - Iese, Londres,
Nova York e Paris figuram como as três primeiras cidades mais inovadoras do mundo. Além
das europeias, são presença constante em vários outros rankings das smart cities as asiáticas Tóquio e Cingapura - a última, desde que
ganhou o primeiro prêmio no Smart City Expo
World Congress de 2018.
Por ser quase uma cidade-Estado, Cingapura tem conseguido influenciar os hábitos de mobilidade, compras, lazer e até de
saúde de sua população pelo uso intenso da
informação coletada por sensores urbanos.
Os planos de desenvolvimento da pequena
cidade insular (com uma das maiores densidades populacionais do mundo) viabilizam
o aumento do uso de transporte público,
menos poluente. E a região tem em curso
um dos projetos mais ousados do mundo –
Tengah, um bairro ecológico planejado, no
qual estão sendo construídas 42 mil casas
integradas a uma floresta cortada por ciclovias e trilhas de pedestres.
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TECNOLOGIA E QUALIDADE DE VIDA
É notável que as estratégias de cidades estejam se ancorando na qualidade de vida. Afinal, durante a fase de desenvolvimento do
conceito de smart cities, o predomínio de soluções tecnológicas estava ameaçando a real
utilidade dos programas, com o risco de se
investir dinheiro em gadgets desintegrados,
sem ganho real de eficiência. Hoje, não se fala mais de tecnologia sem pensar no pilar da
qualidade de vida. Só faz sentido buscar soluções tecnológicas se elas se reverterem em
melhoria da qualidade de vida para a população.
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NO BRASIL
O país demorou a ter direcionamentos ou políticas públicas a esse respeito.
O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações só lançou a “Carta brasileira
para as cidades inteligentes” em 2020, com o envolvimento de ONGs, universidades e órgãos governamentais para sistematizar parâmetros que auxiliem
as cidades brasileiras na navegação desse novo mundo.
O documento pode ser considerado um guia que aponta 160 ações a
partir de oito (colocar o 8 por extenso) objetivos estratégicos:
1. Integrar a transformação digital nas políticas, programas e
ações de desenvolvimento urbano sustentável, respeitando as diversidades e considerando as desigualdades presentes nas cidades
brasileiras;
2. Prover acesso equitativo à internet de qualidade para todas
as pessoas;
3. Estabelecer sistemas de governança de dados e de tecnologias, com transparência, segurança e privacidade;
4. Adotar modelos inovadores e inclusivos de governança urbana e fortalecer o papel do poder público como gestor de impactos
da transformação digital nas cidades;
5. Fomentar o desenvolvimento econômico local no contexto
da transformação digital;
6. Estimular modelos e instrumentos de financiamento do desenvolvimento urbano sustentável no contexto da transformação
digital;
7. Fomentar um movimento massivo e inovador de educação e
comunicação públicas para maior engajamento da sociedade no
processo de transformação digital e de desenvolvimento urbano
sustentáveis;
8. Construir meios para compreender e avaliar, de forma contínua
e sistêmica, os impactos da transformação digital nas cidades.

VANTAGENS DA ADOÇÃO DE
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
Cidades inteligentes podem se beneficiar de melhorias na gestão. Segundo
a consultoria Stefanini, cidades que lidam de maneira inteligente com a informação podem incrementar:
1. Mobilidade
O uso de dados permite entender os
gargalos do transporte nas grandes cidades. Um exemplo: estima-se que até
30% de congestionamentos sejam causados por motoristas que estão procurando vagas para estacionar. Na cidade
de Hangzhou (China), um software conseguiu uma redução de 15% nos congestionamentos, sinalizando as vagas
disponíveis e reorientando os semáforos de acordo com o movimento.
2. Oportunidades de desenvolvimento econômico
Consultorias estimam que cidades mais
eficientes possam gerar mais oportunidades de negócios e atrair empresas
que estejam interessadas em operar
num ambiente que facilite transações
e estimule a inovação. A disponibilidade de dados também ajuda no planejamento de atividades econômicas e na
tomada de decisão.

3. Segurança
Cidades que adotam sistemas de câmeras e informação conectados aos sistemas de polícia podem reportar reduções de até 8% em homicídios e de até
30% ou 40% nos assaltos. Mapas em
tempo real permitem visualizar pontos
críticos e facilitam a prevenção. Também há previsão de maior rapidez na
solução de crimes.
4. Sustentabilidade
A redução do uso de energia é um dos
pilares do conceito das cidades inteligentes. Aplicativos de mobilidade e
precificação dinâmica podem ajudar a
cortar emissões. No uso de água, o simples uso de ferramentas de controle e
monitores pode ajudar a evitar o desperdício – vazamentos dos canos - das
redes de distribuição em até 25%. Uma
das cidades que mais sofrem com a poluição atmosférica, a chinesa Pequim
está usando sensores na cidade para
identificar os locais mais poluídos, redirecionar trânsito, fiscalizar e reduzir a
emissão.
5. Transparência
O uso sistemático das ferramentas de
database e de informação permite aumentar as comunicações e a qualida-

de da informação entre os cidadãos. A
participação popular pode ser maior e
mais eficiente através de votações eletrônicas, plataformas educacionais e
até audiências públicas para discutir temas de interesse da comunidade.
PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO
O Brasil já tem algumas entidades que
oferecem certificação para os municípios em busca de melhorias no campo
da tecnologia e do uso de inteligência
no tratamento de dados.
Fundada em 2021 para ajudar a
desenvolver startups especializadas na
inovação de governos, a Associação Brasileira de Govtechs (ABGovtechs) criou
a Certificação Técnica dos Municípios
Inteligentes.
Em 2022, a Associação Brasileira
de Normas Técnicas (ABNT) começou a
emitir um certificado para as cidades
que cumprirem as exigências em três
frentes contempladas em três normativas: a NBR ISO 37120, que lida com
a sustentabilidade, a NBR ISO 37122
que trata de cidades inteligentes e a
NBR ISSO 37123, sobre a resiliência.

Um dos princípios que norteiam a proposta estabelece que as cidades
inteligentes construam respostas para os problemas locais com interesse
público acima de tudo. Ou seja, a tecnologia deve estar a serviço da qualidade de vida dos cidadãos.
Há várias empresas, centros de pesquisa e associações no Brasil que começam a lidar cada vez mais com o assunto, como a Anciti - Associação Nacional das Cidades Inteligentes, Tecnológicas e Inovadoras, a ABDI – Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, e várias outras instituições.
Do ponto de vista prático, além de dezenas de municípios que já estão
lançando ações para tornar as cidades mais eficientes, há uma iniciativa
interessante da Universidade de São Paulo em teste na própria Cidade Universitária (São Paulo). Os projetos, desenvolvidos pelo Laboratório de Sistemas Integráveis Tecnológico (LSI-TEC) com investimento do Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), buscam ideias em segurança e mobilidade urbana.
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A tecnologia também pode ajudar no transporte público.
Quando algum ônibus atrasa ou adianta, um monitor mostra
uma bandeirinha vermelha e o responsável pode entrar em contato imediatamente com a concessionária e cobrar providências.
O monitoramento também vem do céu. Mais especificamente,
do satélite que a empresa Visiona utiliza para monitorar a cidade. Com alguns cliques, dá para ver na hora, com impressionante
nitidez, uma construção irregular ou crimes ambientais, como o
corte irregular de árvores que não deviam ocupar mais do que 20
metros quadrados.
Na gestão de serviços, há um aplicativo para tudo. Do agendamento de uma consulta à verificação da disponibilidade de
um medicamento no posto de saúde; da zona azul ao “poupa
tempo rural”; do bilhete de ônibus à abertura de uma nova empresa em 24 horas; parece que o futuro mora mesmo no celular.

Foto: Claudio Vieira/PMSJC

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Alberto Marques,

Secretário de Inovação e

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Fomos visitar a primeira cidade brasileira a ganhar a nova certificação da ABNT, para entender o
que motivou a cidade a se engajar no desenvolvimento a partir da tecnologia e quais são os benefícios que ela está colhendo.
Conversamos com o Secretário de Inovação e Desenvolvimento Econômico de São José dos
Campos, Alberto Marques, para entender as vantagens e as dificuldades de se conseguir o certificado. Para ele, o grande esforço faz todo o sentido se for tratado como a consequência de um processo de melhoria e inovação dos processos urbanos. Assim, pode-se dizer que é mais um meio para
melhorar a qualidade de vida do que um fim em si. Marques pondera que a obtenção do certificado não é o fim do processo - ao contrário. Para manter o certificado e ser considerada inteligente,
sustentável e resiliente, a cidade precisa atender a 276 indicadores precisos, renovados a cada ano.
Para o Secretário, esses indicadores ajudam as cidades a gerar um plano de governo.

Desenvolvimento Econômico
de São José dos Campos

PARQUE TECNOLÓGICO

A primeira constatação é que São José dos Campos já tinha uma base de empresas, universidades e governo ligados à área de tecnologia, como o Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA)
ou a Embraer, por exemplo. Há 18 anos, o governo municipal lançou seu Parque Tecnológico, nos
moldes dos bem-sucedidos distritos de tecnologia de Curitiba e Recife. É uma junção de empresas,
universidades e órgãos governamentais numa enorme construção de um milhão de metros quadrados à beira da rodovia Presidente Dutra, a cerca de 10 km do centro.
Foto: Divulgação

LINHA VERDE

CENTRO DE SEGURANÇA E INTELIGÊNCIA

Ali mesmo fica o Centro de Segurança e Inteligência. É uma sala enorme, com dezenas de monitores de TV, que são acompanhados pelas equipes de segurança e de transportes. As mais de mil
câmeras existentes na cidade permitem identificar rapidamente carros que cometem infrações. Em
casos de crimes, como um carro roubado, a polícia é acionada na hora. Há até reconhecimento facial dos motoristas.
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A energia elétrica está na pauta de todas as cidades, mas
São José parece estar andando mais rápido: a previsão é que
100% da frota de 400 ônibus atuais sejam trocados por veículos elétricos já a partir do ano que vem.
Pudemos conhecer um desses ônibus, em fase de teste.
Ele é muito confortável, mas o que chama a atenção é seu silêncio, um alívio para os ouvidos de passageiros, motoristas e
principalmente de quem vive no entorno. A nova Linha Verde
vai circular ao lado dos 20 km das torres de transmissão de
energia elétrica, com pequenas estações de embarque, num
projeto que emula a experiência bem-sucedida de Curitiba há
décadas atrás.
A cidade inteligente não deveria prescindir de soluções
que incorporam baixa tecnologia. Bicicletas estão aí há centenas de anos e os pés há milhares. A cidade está reforçando
sua malha cicloviária para atingir 176km neste ano e há projetos para melhorar a caminhabilidade, garantindo travessias
seguras para o acesso ao transporte e os deslocamentos cotidianos.

PROBLEMAS QUE PRECISAM
SER DISCUTIDOS
PRIVACIDADE E TRANSPARÊNCIA
NA GESTÃO
O uso de big data suscita várias questões que
precisam ser discutidas antes mesmo da implantação de soluções. A primeira delas diz respeito à privacidade. As câmeras instaladas na cidade podem
fazer o reconhecimento facial de pessoas que estão
nas ruas. Se isso permite melhorar a segurança, do
ponto de vista da privacidade é preciso entender
quais são os limites de sua utilização. Como garantir que a mesma câmera que identifica um criminoso não coloque em risco a privacidade de qualquer
um que esteja andando numa calçada?
Outra questão tem a ver com a exclusão digital.
Como garantir que a profusão de aplicativos não
deixe de fora pessoas que não têm acesso à internet sem fio ou a um smartphone, para que todos
possam acessar os serviços públicos de saúde ou
transporte, por exemplo?
Finalmente, é preciso pensar na amplitude da
participação da população nos processos. A tecnologia que auxilia a gestão também deve ser usada
para garantir o envolvimento da sociedade, usando
ferramentas para estimular a participação, colher
sugestões, facilitar o funcionamento de conselhos
e até organizar plebiscitos para temas mais polêmicos. A participação democrática pode aumentar a
legitimidade das soluções tomadas em conjunto e
facilitar sua implantação.
O Brasil tem mais de 5,5 mil municípios, cada
um com seu tamanho, seus problemas e suas particularidades. Não há uma solução que caiba para
todas essas cidades. Se as cidades médias e grandes têm recursos para buscar soluções próprias, é
possível dizer que municípios menores só vão conseguir condições de financiamento através dos consórcios ou de participação em soluções para regiões
metropolitanas.
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MOBILIDADE

O BOOM DAS

BICICLETAS
ELÉTRICAS
As bicicletas elétricas, ou e-bikes, são a
alternativa mais atraente para mobilidade
urbana em duas rodas
por: Leonardo Millen
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A

bicicleta está ganhando cada vez
mais relevância em tempos atuais como meio de transporte nas
cidades. Isso acontece principalmente em metrópoles, pelo trânsito caótico, transporte público insuficiente, lotado
e em condições precárias, aliado ao fato
de a bicicleta ser um meio de transporte
sustentável, saudável e prazeroso.
Muitas cidades também investiram em
ciclovias e, nos grandes centros, empresas
oferecem serviços de bicicletas compartilhadas. Usar a magrela como alternativa
para o transporte diário se tornou uma realidade para muitas pessoas. O bike boom
fez com que o mercado respondesse rápido, com muitos modelos e alternativas interessantes, como as bicicletas elétricas.
As e-bikes possuem um motor alimentado por uma bateria (que pode ser de
chumbo ou de lítio) carregada em algumas horas em uma tomada comum. A bicicleta tem pedais e funciona como uma
convencional. O motor impulsiona a bicicleta apenas quando o ciclista desejar. A
autonomia é grande, de 60 km em média,
pois pode variar de acordo com o uso. Caso
a bateria acabe, o veículo continua funcionando pelo pedal. Quem já teve a oportunidade de experimentar garante que elas
são uma excelente alternativa para mobilidade urbana em uma metrópole como São
Paulo. Não à toa são o objeto do desejo de
muitos no momento.
O mercado mundial aponta, inclusive,
que em um prazo curto as bikes elétricas
tendem a ser maioria. Na Alemanha, em
2021, elas representaram 42,5% das ven-

das do modal. No Brasil, crescem em ritmo
acelerado, seja no segmento das bikes urbanas ou nos modelos de performance e
competições. Em 2021, foram comercializadas por aqui cerca de 40 mil bicicletas
elétricas, um crescimento de mais de 50%
se comparado a 2020.
USO ESPECÍFICO
Para pilotar uma e-bike é preciso observar
algumas regrinhas. Só é permitido dirigi-la
a partir dos 16 anos, sem necessidade de
habilitação. Mas, para isso, a bicicleta deve
ter potência máxima de 350 watts, não pode ter acelerador e a velocidade é limitada
a 25km/h. Os equipamentos de segurança
obrigatórios são os mesmos das magrelas
convencionais, e é permitida a circulação em
ciclofaixas, ciclovias e acostamentos, como
os modelos a pedal.
Antes de comprar, é preciso identificar
bem o tipo de uso que vai se fazer do veículo. As bicicletas elétricas se sofisticaram
para atender diferentes públicos: existem
modelos específicos para uso urbano e até
para atletas de alta performance. Mesmo
quem usa uma na cidade precisa avaliar
que modelo se encaixa com seus objetivos. Segundo a Lev, fabricante e rede de
lojas especializada em e-bikes, há versões
para uso em terrenos planos, outras que
performam melhor em subidas e descidas,
para uso no trabalho e até com cadeirinha
para levar as crianças. Para esportistas,
também há variações, desde e-bikes de
velocidade, para trilhas e até para grandes
distâncias. A empresa tem 15 lojas no Rio,
duas em Niterói, seis em São Paulo, duas

As e-bikes são
uma excelente
alternativa
para mobili
dade urbana em
uma metrópole
como São Paulo.
Não à toa são o
objeto do desejo
de muitos no
momento
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PEDRAS NO CAMINHO
As bicicletas elétricas são uma maravilha,
porém ainda têm preços muito elevados para serem mais populares: partem de R$ 4
mil, e o céu é o limite. Os fabricantes investem em tecnologia e modelos cada vez mais
sensacionais, mas também em versões mais
em conta para reverter o quadro. “O grande
crescimento nas vendas e a quantidade de
usuários tendem a jogar o preço para baixo. Quando a produção cresce, o mercado se
movimenta, e isso reflete nos preços”, afirma
Guedes.
Um exemplo disso vem da Caloi, a
marca de bicicletas mais antiga e popular do Brasil. A empresa lançou no final de
2020 a Caloi E-vibe Easy Rider e a E-vibe
Urbam, as primeiras elétricas urbanas da
marca. Com cores diferentes, os modelos
são idênticos em especificação: indicados
para uso urbano em trechos curtos ou médios, com motor de 350W, cinco níveis de
assistência e autonomia de até 60km. Ainda: quadro rebaixado em alumínio, câmbio Shimano de sete marchas, freio a disco
hidráulico, bateria de lítio e até saída USB
para carregamento de dispositivos móveis, como celulares e tablets.
“As Caloi E-vibe nas versões Easy
Rider e Urbam chegam para expandir o
mercado de bicicletas elétricas no Brasil,
oferecendo muita qualidade a um preço
mais acessível, em torno dos R$ 8.200.
Na Europa, as e-bikes já ocupam as ruas e
no Brasil essa é a grande tendência. Tratase de um meio de transporte que traz um
ótimo custo-benefício para as pessoas,
estimula o exercício físico e não polui.
Ficamos quase dois anos estudando e
projetando esses modelos, que chegam
para democratizar esse mercado no
país”, explica Marcos Ribeiro, gerente de
produtos da Caloi.

cidos para aluguel pela iFood a seus colaboradores em parceria direta com fabricantes
como a Lev, por ser uma alternativa eficiente para os entregadores. Já a Uber oferece o
serviço para seus clientes com bastante sucesso.
A melhor notícia para os paulistanos é
que a iFood, Itaú, Tembici e a Prefeitura de
São Paulo concretizaram uma parceria neste último junho para oferecer o compartilhamento de bikes elétricas nos mesmos
moldes das convencionais “laranjas do
Itaú”. Quinhentas magrelas elétricas integrarão o serviço de forma gradativa nessa
etapa inicial. A capital paulista terá 3,1 mil
bicicletas para compartilhamento (2,6 mil
Foto: Divulgação

em Porto Alegre e uma em Vitória. Ao
visitar qualquer loja da Lev, fica difícil
não se encantar por um modelo, fazer
um test drive e encomendar a sua.
Outra empresa do segmento é a
Sense, que fabrica e comercializa bikes elétricas desde 2009. “Iniciamos
esse trabalho com uma linha exclusivamente urbana e fomos acompanhando a tendência mundial. Hoje,
ofertamos desde versões para cidade
até para competição, feitas em fibra
de carbono e equipadas com o que há
de mais moderno no mundo das e-bikes”, conta Nildo Guedes, Coordenador de Marketing da Sense.
Ele reforça que a compra desse veículo tem que ser alinhada à necessidade do usuário. “São muitos modelos à disposição, desde modelos para
carga como dobráveis, urbanos, road,
mountain... Para uma compra inteligente, é preciso pensar no uso a ser
feito, pois as bicicletas elétricas nascem com DNA bem definido: uma urbana não será indicada para trilhas e
vice-versa.”
Por falar em trilhas, as e-MTB (bicicletas elétricas para mountain bike)
são as campeãs de vendas. A e-bike é
equipada com um motor elétrico projetado para trazer uma força a mais
para os momentos mais exaustivos
do pedal. O equipamento percebe a
marcha em uso e trabalha para dar o
apoio necessário ao ciclista, evitando
o impulso forte de uma moto.
“O Brasil vem adotando as e-MTB,
que hoje são nosso carro-chefe. Acabamos de lançar a Exalt e-trail e acreditamos que ela assuma a ponta do
mercado nacional. É perfeita para as
trilhas e o relevo no Brasil e seu principal diferencial está no Motor Shimano EP8, considerado o melhor e
mais resistente motor à venda hoje
no mundo. Foram anos de desenvolvimento até chegarmos nessa e-bike,
tudo nela foi pensado para oferecer a
melhor performance com a sensação
de pedalar um modelo convencional”, defende Guedes.

PARA O TRABALHO
Outro incentivo às e-bikes vem do uso urbano dessas bicicletas. Tal como acontece com
os modelos convencionais, já estão em uso
bikes elétricas compartilhadas no Rio de Janeiro, Salvador, Recife, Brasília e Porto Alegre, graças ao iFood Pedal, parceria entre
iFood e Tembici, ainda de uso exclusivo para
entregadores. Antes, os veículos eram ofere-
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VitrinedePRODUTOS
car pela cidade quanto para quem faz
delivery.
Mas há quem veja as e-bikes por
outro ângulo. Apesar do ganho imediato para o meio ambiente, há alertas sobre o uso das baterias, como as
de chumbo, com os dias contados.
Apesar de baratas, são pesadas e extremamente poluentes. As de lítio
também preocupam quando descartadas em lugares não adequados. Ao
final da vida útil das baterias, a prática responsável é descartá-las junto
aos estabelecimentos que as comercializam. Simples assim.

No mais é juntar uma “graninha”
e ouvir o conselho de Guedes: “Vivemos sempre em busca de mais tempo para família, para lazer e para diversão. E-bikes te levam mais longe
e mais rápido. Dá para curtir a cidade
por outra ótica, valorizando seu precioso tempo e, de quebra, ganhando
muito em saúde. Escolha bem, procurando uma bike que atenda os seus
desejos de locomoção, seja para uso
urbano ou para lazer ou competição.
É um caminho sem volta. Quem anda
se apaixona!”.

E-bike L+: Possui motor de 350w, bateria removível de
lítio (48V) e aro 26”. Vem com painel digital, piloto automático com quatro níveis de pedal assistido e freio a disco
em ambas rodas. Tem quadro em alumínio, farol dianteiro
de LED, câmbio Shimano com sete velocidades e banco de
carona. Preço R$ 8.980

Foto: freepik.com

no modelo convencional) distribuídas
em 260 estações.
As novas elétricas serão da mesma cor das convencionais, mas com
adesivos do iFood e Itaú. Toda pessoa
cadastrada no Bike Sampa pode utilizar uma e-bike para qualquer tipo
de trajeto, com custo a partir de R$
2,50 por 15 minutos a cada retirada,
no plano completo. A iniciativa não só
é um ganho para a cidade em termos
de mobilidade urbana e sustentabilidade como amplia a possibilidade de
uso de um modal não poluente, tanto para quem quer apenas se deslo-

Bliv E-MTB: Possui motor traseiro de 350w / 26V, bateria de lítio (11.6 Ah) e aro 29”. Vem com painel digital,
piloto automático com cinco níveis de potência e freio a
disco. Tem quadro em alumínio, suspensão em aluminio
100mm, câmbio Shimano com nove velocidades. Planos
de aluguel a partir de R$ 299 por mês.

Caloi E-vibe Easy Rider e E-vibe Urbam
Idênticos em especificação, se distinguem pelas cores. Indicados para uso urbano, com motor de 350W e cinco níveis de assistência, alcançam até 60km/h. Com o sistema
de pedal assistido, não possui acelerador. A bateria de lítio,
removível e fácil de transportar para carregar em casa ou
no trabalho, não vicia. Outro diferencial é a saída USB para
carregar dispositivos móveis. A relação Shimano Tourney
tem sete marchas, freio a disco hidráulico. O quadro em
alumínio rebaixado (sem top tube) facilita subir e descer
da bicicleta. O aro é 27,5” com pneus 2,25, que ajudam a
enfrentar terrenos acidentados com conforto e estabilidade. Preço sugerido: R$ 8.199
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NOS TRILHOS
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T

odos os dias milhões de brasileiros utilizam os sistemas metroferroviários para fazer os percursos
casa-trabalho, ir estudar e também por motivo de lazer. Linhas, trens e
estações precisam estar em pleno funcionamento para garantir os milhares de deslocamentos e, para isso, os sistemas contam com um time de ponta de mais de 40
mil profissionais. Ao longo do dia, eles estão presentes na operação, no atendimento e na administração. À noite, enquanto
a cidade dorme, eles cuidam da manutenção das vias e das instalações. Uma atuação 24 horas para a garantia do transporte
público, um serviço essencial para toda a
população.
A tecnologia é forte aliada dessas equipes, já que o setor se mantém sempre
atualizado e conta com equipamentos e
sistemas de ponta. Trens, videovigilância, meios de pagamento de última geração, máquinas de via e os mais diversos
softwares, são alguns de tantos compo-

nentes inovadores que fazem parte da
operação metroferroviária.
Essas inovações se renovam frequentemente em todas as áreas da mobilidade e,
para acompanhar essa evolução, os profissionais do setor também estão em constante aprimoramento. Cursos, treinamentos,
palestras e incentivos ao desenvolvimento educacional fazem parte do escopo das
empresas, que proporcionam atividades
internas e externas para a qualificação de
seus colaboradores. Intercâmbios tecnológicos, treinamentos disruptivos e acesso às
melhores práticas são fortes aliados desse
aperfeiçoamento e permitem um salto de
qualidade na gestão e no desenvolvimento das equipes, visando a melhoria contínua na prestação dos serviços.
A Associação Nacional dos Transportadores de Passageiros sobre Trilhos (ANPTrilhos), entidade que congrega os operadores de sistemas metroferroviários de
todo o Brasil, contribui e estimula esse
desenvolvimento profissional através de

À noite, enquanto
a cidade dorme,
eles cuidam da
manutenção
das vias e das
instalações. Uma
atuação 24 horas
para a garantia
do transporte
público
Roberta Marchesi,
Diretora Executiva da
ANPTrilhos
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EFICIÊNCIA E
QUALIFICAÇÃO
NO SETOR
METROFERROVIÁRIO
O sucesso do setor metroviário conta com os profissionais que ao
longo do dia estão presentes na operação, no atendimento e na
administração. À noite, enquanto a cidade dorme, eles cuidam da
manutenção das vias e das instalações

por: Roberta Marchesi
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tantas outras medidas adotadas pelo
setor, visam o bem-estar desses profissionais e permitem as conexões entre as cidades e as pessoas de maneira rápida, eficiente e segura. Temos
muito orgulho dos nossos profissionais! Eles são a parte mais importante da mobilidade urbana!

Fotos: Divulgação

sando os cuidados com as equipes da
linha de frente de atuação e dos passageiros, os operadores realizaram
treinamentos com os grupos de atendimento e forneceram equipamentos
de proteção individual. A tecnologia
também se fez muito presente neste
momento, com o uso de novos equipamentos e nova geração de produtos sanitizantes para combater o vírus.
Mesmo diante dessa grande crise
setorial, que se arrasta por quase dois
anos, os profissionais do setor não
mediram esforços para manter o serviço e o atendimento à população. Esse empenho foi comprovado por um
índice nacional de menos de 3% de
redução de pessoal durante o período
de pandemia e nenhuma interrupção
da prestação dos serviços.
A capacitação, o acesso às inovações, os cuidados com a saúde, entre

* Roberta Marchesi é Diretora Executiva da Associação Nacional dos Transportadores de Passageiros sobre Trilhos (ANPTrilhos), graduada e Mestre
em Economia, com pós-graduações nas
áreas de Planejamento, Orçamento,
Gestão, Mobilidade e Logística e certificação internacional em Gestão de
Transportes Ferroviários e Metroferroviários.
Artigo publicado na 3ª edição do Relatório
Profissional Metroferroviário.

Roberta Marchesi
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A capacitação,
o acesso às
inovações,
os cuidados
com a saúde,
entre tantas
outras medidas
adotadas
pelo setor
metroferroviário
visam o bemestar dos
profissionais
e eficiência na
prestação de
serviço

parcerias com entidades e instituições de
ensino, nacionais e internacionais. Esses
convênios permitem a participação dos
profissionais em cursos de especialização, treinamentos, missões internacionais,
eventos, entre outras atividades, que visam ampliar o conhecimento das equipes
e profissionais.
Incentivo à troca de experiências e à
produção técnica também fazem parte do
escopo desse trabalho conjunto realizado
entre a entidade e os operadores dos sistemas. A disseminação de melhores práticas
é feita nos encontros setoriais e através de
grupos de trabalho, que, com a pandemia
causada pela Covid-19, passaram a ser realizados no ambiente virtual, mas mantendo a qualidade desses importantes mecanismos de aperfeiçoamento.
A pandemia da Covid-19 impactou
fortemente a sociedade e a economia
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mundial, exigindo adaptações que evidenciaram o quão importantes são os profissionais dos serviços essenciais, como os
do transporte público. A redução da circulação das pessoas, como medida necessária para conter a pandemia, reduziu drasticamente a demanda de passageiros no
transporte público, gerando a maior crise
setorial já vivenciada pelo setor. Por outro
lado, para garantir a mobilidade de quem
precisava se deslocar, como os profissionais de saúde e segurança, os sistemas
metroferroviários mantiveram a oferta
de serviço e suas equipes tiveram que se
reinventar, buscando não só atender aos
novos protocolos de serviço, mas também
àqueles de proteção à saúde.
O momento mostrou a resiliência do
setor e dos seus profissionais, que rapidamente se adequaram e buscaram inovações para atender à nova realidade. Vi| SOBRETRILHOS JULHO DE 2022 | 75
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CARROS
CARROS

COMPARTILHADOS
COMPARTILHADOS
Modalidade ganha as ruas e a preferência dos que optam por um
estilo de vida mais sustentável
por: Leonardo Millen
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U

ma das maiores mudanças nos hábitos
de consumo das novas gerações é sua
relação com o automóvel. O sonho do
garoto que ansiava fazer 18 anos, tirar a
habilitação e ter um carro se esvaiu. Atualmente, as opções de transporte nas grandes cidades
ganharam outros contornos, principalmente
com a entrada dos aplicativos Uber e 99. Eles
oferecem um carro com motorista para buscar
e levar o usuário para qualquer canto da cidade a um custo mais acessível, com praticidade e
disponibilidade 24h por dia. Muitos fizeram as
contas de combustível, IPVA e manutenção, entre outros gastos, e descobriram que poderiam
dispensar o seu carro e usar o serviço dos aplicativos sempre que necessário.
Agora, essa conta vai ficar ainda mais interessante com a chegada ao Brasil do serviço
de carros compartilhados. A exemplo do que
já acontece com as bicicletas, certos pontos da
cidade têm carros estacionados, que o usuário
pode escolher, desbloquear, dirigir até onde
deseja e deixar em outro estacionamento para
um novo usuário, pagando apenas pelo tempo
que usou. Genial!
Os carros compartilhados já são uma realidade em países europeus e o serviço começa
a ser implantado aqui. A Turbi, por exemplo, é
uma locadora de veículos 100% digital. Todo o
processo é feito diretamente por seu aplicativo,
ou seja, é possível alugar um carro sem precisar falar com ninguém, preencher papeladas
ou enfrentar filas. Ao baixar o app, realizar o cadastro e ser aprovado, o usuário pode escolher
o modelo do veículo num dos pontos de retirada e optar entre horas livres ou pacote de horas
(12h, 24h, 48h, 7 dias e 30 dias).
Após a confirmação do aluguel, o usuário
tem 30 minutos para chegar até o ponto de
retirada e abrir o carro pelo celular. Se preferir agendamento, o usuário escolhe a data do
aluguel, um raio de distância e uma categoria
de veículo (hatch, sedan, SUV ou esportivo). Algumas horas antes da viagem, ele recebe um
e-mail informando o ponto de retirada e o veículo reservado.
Na Turbi, todos os carros são automáticos
nas categorias hatch (Ford Ka, HB20, Onix, Polo
e Peugeot 208), sedan (Virtus), SUV (T-Cross, Jeep Renegade, Nissan Kicks e C4 Cactus) e esportivo (Mini Cooper S e o conversível Mini Cabrio).
Cada modelo tem um valor por hora e também
é cobrado um valor por quilômetro rodado. Os

valores por carro e quilometragem são dinâmicos e ajustados periodicamente de acordo com
o combustível gasto na viagem. Se o usuário
optar pela cobrança do quilômetro, é só abastecer o carro com o cartão-combustível, que fica
no porta-luvas. Senão, o usuário fica responsável pelo abastecimento e devolve o carro com a
mesma quantidade de gasolina comum. A funcionalidade de quilômetro opcional está disponível para modelos e pacotes de 7 e 30 dias.
Atualmente, a Turbi está operando nas cidades de São Paulo, Guarulhos, Santo André,
São Caetano, São Bernardo, Osasco, Barueri e
Taboão da Serra.
“O ano de 2021 foi muito desafiador para a Turbi, principalmente pelo impacto da Covid-19. Mesmo assim, conseguimos registrar
mais de 242 mil novos cadastros e aumentamos a frota com mais 436 carros. Esses números mostram como a aderência das pessoas em
alugar carros está crescendo no Brasil, ainda
mais comparando os custos de se ter um carro
próprio no país”, afirma Diego Lira, CEO da Turbi.
Segundo o executivo, a Turbi alcançou a importante marca de 500 mil viagens realizadas,
um marco que atesta a eficiência da operação.
Nos últimos 12 meses, a empresa superou os
R$ 50 milhões de faturamento, número 125%
maior que em 2020.
“Os usuários estão vendo nos carros compartilhados uma maneira de se deslocar pela
cidade com o conforto e a segurança que os automóveis oferecem, sem o custo de investir em
um carro próprio. Por isso, nosso objetivo para
2022 é investir no crescimento da frota e na expansão para novas cidades, aumentando o faturamento em cinco vezes”, afirma Lira.
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ITAÚ ENTRA NO SEGMENTO
Assim como já acontece com a Bike Itaú, o
Itaú Unibanco anunciou que também oferecerá um serviço de compartilhamento de
veículos, o vec Itaú. Por meio de um aplicativo, os clientes desbloqueiam diretamente pelo celular os carros (todos elétricos)
em estações, podendo devolvê-los na mesma ou em outra estação de carregamento.
Atualmente, o serviço está em fase-piloto
com colaboradores do banco, mas a previsão é abrir ao mercado ainda neste ano.
“O Itaú vem se preparando para
liderar cada vez mais as iniciativas e
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lançar tendências automotivas que englobem carros elétricos, híbridos, compartilhados e conectados, além de plataformas que facilitem e estimulem a
intermodalidade e a evolução da mobilidade urbana. Acreditamos que o
vec Itaú é uma alavanca também para
fomentar a eletrificação no mercado
brasileiro através da experimentação e
descoberta, pilares do projeto”, afirma
Rodnei Bernardino de Souza, Diretor do
Itaú Unibanco.
Segundo ele, o modelo prevê locação por minuto, mas também possui
opções de pacotes para períodos mais
longos, como finais de semana. Os valores começam com R$ 0,90 por minuto
e variam em função do modelo escolhido pelo cliente. Para estimular o uso do
veículo elétrico compartilhado, quanto
mais o cliente usar o vec Itaú, menor
será o valor cobrado por minuto. O pagamento é feito diretamente pelo app,
por meio de cartão de crédito vinculado
à conta do usuário.
Nessa fase-piloto, o serviço conta
com veículos elétricos Jaguar I-Pace,
BMW i3, JAC iEV40 e Nissan Leaf. Os
modelos possuem autonomia média
de 300 km, adequada ao uso urbano.
Por enquanto, há três estações de recarga do vec Itaú em São Paulo. Para o caso de viagens mais longas, será preciso
recorrer a postos de recarga disponibilizados pelo poder público ou por estacionamentos de empresas, supermercados ou mesmo postos de combustíveis.
“O vec Itaú se tornou uma vitrine de
inovação e sustentabilidade à qual muitas empresas com a agenda ESG gostariam de se conectar. O Itaú está aberto
a essas parcerias para estender a experiência compartilhada e zero emissão a
mais pessoas”, afirma Souza. Segundo
ele, o banco já está firmando novas parcerias estratégicas com empresas preocupadas em acelerar a transformação
da mobilidade no Brasil.
“Negociamos com a startup de mobilidade Ucorp, que realiza a gestão do
aplicativo e operação do vec Itaú; a Enel
X, empresa do setor de energia, que fornece todos os eletropostos do vec; as

montadoras Jaguar e Nissan; a ConectCar,
para ter a Tag Itaú em todos os veículos; e o
Cubo Itaú, porta de entrada da inovação para
o vec Itaú; entre outras tantas possibilidades
que ainda estamos avaliando”, revela Souza.
A Ucorp é uma das empresas pioneiras
em fornecer uma tecnologia e soluções para mobilidade corporativa a partir de carros
compartilhados. Ela desenvolveu um aplicativo que faz a gestão de frotas com carros
compartilhados para empresas que foi fundamental para o desenho do projeto do banco.
Naomi Kerkhoff, cofundadora da UCorp,
revela que o foco da empresa é oferecer a
tecnologia que permite que toda a operação
do compartilhamento seja digital, usando,
inclusive, reconhecimento facial. “Nem precisa de chave. O celular abre o carro”, afirma.
Além do Itaú, a UCorp atende empresas como as concessionárias Osten da BMW e a
própria BMW, todos operando frotas de veículos elétricos.
“O custo de usar um carro compartilhado é semelhante aos dos aplicativos de carros com motorista e vale muito a pena para
pequenas distâncias. E tem ainda o diferencial de oferecer a experiência de se dirigir um
carro elétrico, que é bem bacana”, revela Kerkhoff.
Na parceria com o Itaú, a UCorp será responsável também pela logística de distribuição dos carros entre os pontos de retirada e
entrega e até pela higienização dos veículos.
“Nossa plataforma white label com tecnologia 100% nacional faz uma completa gestão
de frotas corporativas. E agora esse serviço
vai chegar à população graças a esse projeto
de um grande banco nacional em proporcionar uma mobilidade urbana eficiente sobre
todos os sentidos, tirando muitos veículos
das ruas, melhorando o trânsito das cidades,
reduzindo as emissões de CO2 e tornando a
vida das pessoas menos estressante”, afirma
a executiva.
Segundo Kerkhoff, os carros compartilhados serão cada vez mais usados, principalmente em grandes cidades. “Eles já são o
presente e vão ser cada vez mais o futuro. Estamos muito orgulhosos dessa parceria com o
banco e de protagonizarmos o início de uma
grande mudança de hábitos que será a marca
da mobilidade urbana daqui para frente”.

CHEGOU NO PRÉDIO
Os carros compartilhados já chegaram também a alguns condomínios de São Paulo. Um
exemplo são os administrados pela Housi, uma
empresa de serviços de moradia flexível 100%
digital criada por Alexandre Lafer Frankel. Ele
também é o fundador da Vitacon, incorporadora responsável por erguer prédios com um
novo conceito de moradia, baseado em studios
de 28 a 65 metros quadrados, mas com toda
infraestrutura de apoio na área de convivência.
A Housi proporciona aos moradores de
seus prédios praticidade, conveniência e
conforto por meio dos serviços oferecidos
em conjunto com empresas parceiras, como
lavanderia, minimercado, adega, academia,
coworking, entre outros. Ou seja, tudo o que
se faz lá pode ser solicitado de forma digital
pelo celular, com débito no cartão de crédito.
A novidade é que a Housi passou a oferecer carros compartilhados para os moradores. Fechou parceria com a Ucorp, que faz a
operação e disponibiliza ao menos três carros para cada um dos prédios administrados
pela companhia, cobrando pela utilização no
seu próprio app.
“A Housi não é dona de nada, apenas disponibiliza serviços de parceiros para esses
prédios inteligentes. Eles são providos não
só de um espaço para morar, mas de uma solução de moradia que facilita, melhora a vida das pessoas, e gera mais tempo para elas
se preocuparem com outras coisas”, defende
Alexandre Frankel, CEO da Housi.

| SOBRETRILHOS JULHO DE 2022 | 79

Segundo ele, não faz muito tempo que
os empreendimentos da Housi precisavam
ter subsolos e vagas de garagem privativas
para alguns apartamentos, mas atualmente
é necessário estruturar o prédio com muitas
vagas de fácil acessibilidade e comunitárias
para veículos compartilhados. “No começo, a
gente separava uma ou duas vagas para carro compartilhado, agora são no mínimo dez,
20 vagas para motos e centenas de vagas para
bicicletas. O jeito das pessoas circularem por
São Paulo definitivamente mudou”, reflete
Frankel.
Inclusive, surgiram novos equipamentos.
Os carregadores de energia para as bicicletas
e carros elétricos geravam uma conta extra
de energia para o condomínio. Agora, esses
utensílios têm um sistema de tarifação no
qual cada um paga pela carga que usa. Tudo
o que se usa no condomínio cai no cartão de
crédito de uma forma simples e transparente.

Foto: Divulgação

Frankel acredita que seu modelo de
moradia é o futuro. Hoje, a empresa trabalha com mais de 150 incorporadoras em
120 cidades. Pelo Brasil todo, são mais de
200 prédios no conceito Housi. Só em São
Paulo, são 15 mil unidades. Se estimarmos
uma média de duas pessoas por unidade,
são mais de 30 mil usuários desse estilo
de vida atualmente na capital paulista.
No caso do carro compartilhado,
Frankel acha que ele cabe perfeitamente no conceito dos empreendimentos da
Housi. “As pessoas que moram nesses
condomínios foram entendendo o quanto
é interessante usar os espaços e serviços
de convivência, e passaram a usar mais a
lavanderia, a academia, a comprar mais
itens no mercado, a usar o coworking para trabalhar, confraternizar com as pessoas do prédio, a usar a bicicleta ou o carro
compartilhado. Criou-se um estilo de vida”.

Alexandre Lafer Frankel, CEO da Housi
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“É muito legal ver isso tudo funcionando. O prédio se torna uma grande solução
para todas as necessidades de cada um. E a
pessoa só paga o que usa. E o carro passou
a ser um desses equipamentos. As pessoas
que hoje moram nesses empreendimentos
só usam o carro sob demanda e o devolvem
sem nenhuma dor de cabeça, troca de óleo,
de pneu, gastos com seguro, IPVA, nada. É
cobrado por hora de utilização. Se colocar na
ponta do lápis, você vai ver que é muito mais
barato, principalmente para aquelas pessoas que usam mais esporadicamente”, explica
Frankel.
Hoje o sistema de carro compartilhado
disponível nos empreendimentos da Housi
exige que se devolva o carro no mesmo lugar que o retirou. “A aceitação está ótima. É
difícil você achar um carro disponível. Tenho
certeza de que tende a crescer o número de
vagas para carros compartilhados nos condomínios. É uma questão de tempo e de escala.
A gente está falando numa proporção de um
carro para cada 40 pessoas que não têm e
não querem ter um automóvel próprio. Não
vai demorar muito para que se possa deixar
o carro em algumas estações previamente
determinadas”, revela Frankel.
Outra questão interessante é que todos
os carros compartilhados são elétricos. Isso se encaixa perfeitamente com a filosofia

dos empreendimentos da Housi e de outros
que prezam pela sustentabilidade. Os carros elétricos compartilhados tiram do meio
ambiente uma carga maior de CO2 e contribuem para uma cidade mais limpa. “Outra vantagem é o fato de que muitas pessoas
hoje em dia não teriam condições de comprar um carro elétrico, ainda um pouco mais
caro do que os a combustão, e o carro compartilhado permite o acesso a essa tecnologia”, defende Frankel.
Pelo visto, em metrópoles como São Paulo, os carros compartilhados tendem a ser
um sucesso. Iniciativas como a da Housi, do
Itaú e de empresas do segmento em tornar
esse sistema uma realidade devem ser comemoradas. A Sobretrilhos também é uma
grande incentivadora do transporte público
e dos modais não poluentes, não só trens,
mas das bicicletas até os veículos elétricos.
Sempre pensando de forma mais eficiente,
mais consciente, e, porque não, compartilhada. “Se as pessoas gastam menos tempo no
trânsito e se preocupam menos com o veículo, elas têm mais tempo, menos estresse
e fazem mais economia. Vão se deslocar de
forma mais sustentável. Isso sempre vai fazer parte da nossa filosofia e esperamos que
outras empresas e toda a sociedade se conscientizem e façam a sua parte por uma cidade melhor”, resume Frankel.
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PENDÊNCIA NO
TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS SOBRE
TRILHOS
Urgem políticas
para melhorar a
vida da população
e racionalizar
a operação,
reduzindo a tarifa
e as confusões
entre modais e
gestores

Ivan Metran Whately
Engenheiro Civil
especializado em
Planejamento de
Transporte e VicePresidente de Atividades
Técnicas do Instituto de
Engenharia.
Instituto de Engenharia

Observando há anos o transporte
urbano sobre trilhos para passageiros no país, notam-se avanços substanciais na transferência de empresas
federais para administrações estaduais e na operação pela iniciativa privada. Mas o setor precisa de mais eficiência em todas as grandes cidades,
principalmente na Região Metropolitana de São Paulo, com mais usuários e trilhos.
As limitações estão nas concessões e na operação dessa rede. Atuam sob concessão as linhas 4, 6, 5,
17 e 18 do Metrô, e as linhas 8 (Diamante) e 9 (Esmeralda) da CPTM.
Há novas licitações, apontando tendência do Governo Paulista. Em
breve, talvez haja mais linhas nas
mãos de operadoras privadas que
do Governo, agravando dificuldades
de controle. Há uma Comissão para
monitorar contratos, mas é preciso
incrementar a compensação tarifária,
a canalização de recursos para investimento na expansão da rede e redução dos custos operacionais.
As novas concessões afetam a
operação. Toda operadora, privada ou pública, tem seu Centro de
Controle Operacional (CCO), que
é o mesmo para as Linhas 1, 2 e 3
do Metrô-SP. As demais têm CCOs
autônomos. Falta uma coordenação
geral, que crie um ITS (Sistema de
Transporte Inteligente) para atuar no
planejamento operacional e na uniformização dos níveis de serviço, comunicação, entre outros.
Hoje, o Bilhete Único, da cidade
de São Paulo, é o mais usado na Rede Metropolitana. Há o Cartão TOP
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(STM), mais setorizado. Falta-nos
um Bilhete Único interoperável sem
aumento do valor da integração ônibus-metrô-trem!
Além das dificuldades de regulação, várias linhas de ônibus concorrem com a rede metroferroviária,
indicando a necessidade de racionalizar itinerários. Os dois Governos
agem independentemente. Mesmo
as empresas sobre trilhos, do Estado, regulam linhas e avaliam desempenho isoladas. Um exemplo são
os trajetos dos ônibus das avenidas
Paulista, Ibirapuera e Rebouças, ainda não adaptados às linhas 2, 4 e 5
do Metrô.
Para sanar tais questões, devemos adotar políticas que priorizam o
transporte público. Primeiro, precisamos instaurar uma única Autoridade Metropolitana de Transporte, na
STM, para regular metrô, ferrovias
e ônibus. Depois, poder-se-ia criar
uma Governança Metropolitana de
Transporte para regular a rede multimodal nos dois níveis de Governo
nos 39 municípios paulistas. O mesmo pode ser aplicado a todas as regiões metropolitanas do país, como
Rio de Janeiro, Salvador e Belo Horizonte.
Urgem políticas para melhorar
a vida da população e racionalizar
a operação, reduzindo a tarifa e as
confusões entre modais e gestores.
Há anos pedimos mudanças. Esperamos ser ouvidos pelos eleitos em
outubro próximo, até hoje uma pendência que pede atenção.

ALÉM DOS TRILHOS

Luiza de Andrada e Silva

PRECISAMOS CONVERSAR
MUITO MAIS SOBRE CLIMA
E MOBILIDADE
Se alguém deste planeta não está
preocupado com a questão climática,
é bom ficar. Principalmente se mora,
trabalha ou se interessa pela cidade e
pela mobilidade.
O relatório ”Mudança Climática
2022: Mitigação da Mudança Climática”, exibido no Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas
(IPCC) em abril, indica que as emissões nocivas de carbono de 2010-2019
foram as mais altas da História. Ou
seja: precisamos reduzir já a emissão
de gases de efeito estufa, ou o aquecimento global será mais que o dobro
do 1,5° C acordado em Paris (2015),
um estágio sem volta para a degradação do planeta.
As cidades são o maior problema:
respondem por mais de 70% das emissões de dióxido de carbono no mundo. Portanto, para se ter algum êxito
na mitigação urbana de impacto ambiental, deve-se mudar não só a matriz
energética do transporte (combustíveis fósseis) mas os paradigmas, convergindo soluções.
Quem pensa e projeta as cidades
em movimento precisa se integrar para
inovar em políticas públicas, leis e projetos de novas formas de mobilidade,
de uso do espaço urbano e tecnologia.
No Brasil, em que a desigualdade
socioeconômica se reproduz no uso
da cidade e das novas tecnologias, o
problema é maior. Mas segue a necessidade de mudança urgente, com alguns caminhos possíveis:
Abrir espaço para infraestrutura energética. A mudança da energia
fóssil para outras como eólica, elétrica,
biogás etc. demanda vontade política

e avanço tecnológico. O espaço urbano precisa ser adaptado para ter energia renovável “perto de casa”. O uso
do solo para energia, que não estava na
pauta de projetos de urbanistas, gestores públicos e privados, legisladores
etc., agora é fundamental.
Adensar a ocupação. Para reduzir
o uso de veículos é preciso reduzir os
deslocamentos, principalmente entre
periferia e centro. Em zonas de densa ocupação, as moradias tendem a ser
menores, com gasto energético reduzido. As construções próximas otimizam o consumo e permitem a circulação a pé, de bicicleta ou por transporte
público.
Regenerar o território pela mobilidade ativa e lenta. Andar a pé ou
de bicicleta são a mobilidade mais sustentável, então é preciso melhorar o
suporte para pedestres e ciclistas: calçadas, sinalização e ciclovias, estímulo
da circulação por ruas de bairro, reconexão das áreas cortadas por grandes
avenidas de alta velocidade e viadutos,
com opções de percursos diretos e fáceis.
Proteção, não apenas dos dados. A população mais pobre não tem
o mesmo acesso às tecnologias de informação e comunicação, o que gera
usos diferenciados da cidade, reforçando a desigualdade. Por isso, ao mudar estruturas de moradia, produção e
comércio, os urbanistas devem considerar os direitos de quem faz uso limitado das novas tecnologias.
Crises são chances de aprendizado.
Que nos fortaleçamos ao buscar a recuperação ambiental do planeta.

Precisamos
integrar todos
aqueles que
pensam e
planejam as
cidades em
movimento
para inovar em
políticas públicas,
leis, projetos e
compromissos

Luiza de Andrada e Silva
Diretora-executiva
Instituto Cidade em
Movimento (IVM)
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A CONTRIBUIÇÃO
DOS TRILHOS PARA O
DESENVOLVIMENTO DAS
CIDADES
O transporte
sobre trilhos traz
contribuições para
o desenvolvimento
das cidades,
sendo as mais
importantes a
redução do tempo
de deslocamento
e do número de
acidentes

Roberta Marchesi
Diretora-Executiva
Associação Nacional
dos Transportadores de
Passageiros sobre Trilhos
(ANPTrilhos)

O adensamento urbano cresce
constantemente, e já contamos com
85% da população mundial vivendo
em grandes cidades. No Brasil, a população se concentra em 28 regiões
metropolitanas, com mais de 1 milhão de habitantes cada. Essas regiões são conurbadas e com alta demanda por serviços sociais, como
educação, saúde, segurança, saneamento e também mobilidade urbana.
Com a alta concentração de pessoas vivendo nas cidades, não é possível pensar em mobilidade urbana
sem pensar em transporte público,
que sempre será o grande estruturador dos deslocamentos. O transporte deve ser integrado e alimentado,
na primeira e última milhas, pelos
demais modos de locomoção, sejam
eles ativos, individuais, tecnológicos
ou mesmo coletivos, para que, juntos, possam formar uma verdadeira
rede de transporte a serviço do cidadão.
É neste cenário que o transporte sobre trilhos, prestado por trens,
metrôs, veículos leves (VLTs) e monotrilhos, é imprescindível para médias e grandes cidades. Por ser o único capaz de transportar mais de 60
mil passageiros por hora/sentido,
ele organiza os grandes fluxos e dá
maior rapidez, segurança e regularidade aos deslocamentos diários.
O transporte sobre trilhos traz
contribuições para o desenvolvimento das cidades, sendo as mais importantes a redução do tempo de deslocamento e do número de acidentes.
Ao decidir usar o sistema sobre trilhos, o passageiro economiza cerca
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de 50 minutos no trajeto casa-trabalho todos os dias. Isso significa que
esses sistemas adicionam três dias livres por mês à vida do cidadão, somando 36 dias ao ano, só em economia de tempo de transporte, tempo
esse que pode ser realocado pelas
pessoas para lazer, estudo, convivência com família e amigos, aumentando a satisfação e a qualidade de vida.
Já com relação à redução do número
de acidentes, o setor contribui com
uma economia de quase R$ 283 milhões ao ano, só considerando os
custos evitados com saúde pública,
hospitalizações e previdência social,
que é responsável pelas pensões por
afastamento e morte.
As contribuições também são
grandes na esfera ambiental. Por ser
um transporte limpo e na sua maioria movido a energia elétrica, a emissão atmosférica nas cidades é zero,
fazendo com que a utilização dos
atuais sistemas de trilhos contribua
para que sejam evitados os escapes
de mais de 1,6 milhão de toneladas
de CO2 todos os anos, além de reduzir a utilização de combustíveis
fósseis em mais de 800 mil litros por
ano.
Mas isso é apenas parte da importância que os trilhos têm no ecossistema de uma cidade. Para que possamos evoluir e chegar ao modelo de
cidade que queremos, é importante
que o transporte também evolua, incorporando continuamente novas
tecnologias que melhorem a experiência de viagem do passageiro e sua
conexão com o ambiente em que está inserido.
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Angela França

LEOPOLDINA, A SENHORA
QUE VOLTARÁ A SER
CONHECIDA COMO A
IMPERATRIZ
Em qualquer país do mundo, a velha senhora Leopoldina estaria sendo
bajulada e cortejada com o carinho
que merece, mas por aqui está passando por grandes dificuldades. Hoje
desativada, é uma das estações ferroviárias mais antigas e charmosas do
Brasil, destacando-se pelo requinte
e a imponente beleza de um projeto
que não se limitou apenas à sua histórica fachada, mas ao espaço interior
de um grande saguão dominado por
uma abóbada de fina estrutura metálica e ladeado por pórticos de madeira, com restaurante, capela, administração e tantas lojas - além do portão
de época, que não foi modificado e
ainda mantém o letreiro com a informação em grafia antiga: “Sahida”.
Tem projeto do arquiteto escocês Robert Prentice, que se inspirou
nas estações inglesas “eduardianas”
do século XX, e foi inaugurada na
capital fluminense em 6 de dezembro de 1926 com o nome de Estação
Barão de Mauá, em homenagem ao
grande empresário Irineu Evangelista de Souza - mas tornou-se conhecida também por Leopoldina. Foi
plataforma de embarque e desembarque do primeiro trecho ferroviário do país, em direção ao município
de Petrópolis, no Estado do Rio. A
memorável estação operacionalizava
produtos agrícolas e também recebia milhares de passageiros da Zona
da Mata de Minas Gerais, do Espírito Santo e do Norte fluminense com
seus trens expressos, automotrizes e
noturnos, além de servir de terminal
aos subúrbios. Cartão-postal que representa importante marco econômi-

co e operacional ferroviário do Brasil, a estação foi tombada na década
de 1990 pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional Iphan e pelo Instituto Estadual do
Patrimônio Artístico e Cultural - Inepac, por ser considerada patrimônio
cultural, histórico e arquitetônico da
cidade do Rio de Janeiro. Portanto,
não pode morrer à míngua.
A partir de seu fechamento definitivo para embarque de passageiros,
em 2002, circularam boatos de projetos para sua revitalização, alguns sérios e concretos outros absurdos e
cômicos. Inspirações reais não faltam: em Paris, a estação ferroviária
Gare d’Orsay, transformada no maravilhoso Museu D’Orsay; e, mais perto, a própria Estação da Luz, em São
Paulo, que abriga o Museu da Língua
Portuguesa.
A União e o Estado do Rio de Janeiro, coproprietários do bem, têm
a responsabilidade compartilhada de
dar um destino digno e decente à nossa tão importante e histórica edificação. Acreditamos na sua recuperação
como parte da nossa história ferroviária. Com apoio e participação de
empresários, investidores, banqueiros
e da sociedade civil, temos a certeza
de que este monumento, parte da história da cidade do Rio e também do
Brasil, terá um destino condizente e
não desaparecerá dos trilhos. Os ferroviários e ferroviaristas não desistem: lutaremos até o fim para que a
Estação Leopoldina ressurja das cinzas e volte a ser clamorosa como foi
no passado. A Imperatriz não perderá sua majestade!

Uma das estações
ferroviárias
mais antigas e
charmosas do
Brasil

Angela França
Vice-Presidente
AFPF - Associação
Fluminense de
Preservação Ferroviária
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ESTAÇÃO TURÍSTICA PELO BRASIL

TRENS TURÍSTICOS:
POLÍTICA DE TURISMO
FEDERAL E PAULISTA

Hoje é necessário criar políticas públicas que tratem o transporte
turístico ferroviário como um segmento importante no
desenvolvimento regional do turismo

Foto: Divulgação

por: Fabio S. Barbosa
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A

pós levantamentos de planos e
programas federais e estaduais no
que diz respeito ao transporte ferroviário turístico, pode-se afirmar
que não há de forma clara uma previsão
concreta para estudos ou implantação de
ações que contribuam com uma política
de desenvolvimento turístico nas linhas
férreas do Estado de São Paulo ou do Brasil. O que se observa são ações pontuais de
algumas cidades e de Estados como Goiás,
que têm a intenção de implantar trens turísticos, mas sem sustentação do órgão de
turismo federal, ainda que esteja previsto
no MTUR recursos para infraestrutura ferroviária, segundo as diretrizes do PRT.
O MTUR produziu uma “Cartilha de
orientação para proposição de projetos de
trens turísticos e culturais”, instituída pela
Portaria 18, de 1º de março de 2010, com
a participação de diversos órgãos do governo que deveriam reunir-se com certa
regularidade para discutir e aprovar projetos turísticos ferroviários viáveis. Na Cartilha, alguns apontamentos podem ser melhorados e desburocratizados, bem como
algumas considerações sobre o turismo
ferroviário como segmento a ser incluído
na Lei Geral do Turismo (2008), quando se
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Figura 8.1 – Trens e bondes turísticos no estado de São Paulo
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trata de transportadora turística. A Cartilha
é burocrática e sua construção não teve a
participação da iniciativa privada (entidades e empresas).
Em 2018, por iniciativa das entidades
e empresas que operam trens e bondes turísticos no Estado de São Paulo, um grupo de trabalho foi criado para fazer uma
proposta de programa de turismo ferroviário por meio de resolução conjunta da
Secretaria de Transportes Metropolitanos
e Secretaria de Cultura (Setur-SP). Com a
participação de vários operadores ferroviários públicos e privados, o grupo deu várias contribuições para o desenvolvimento
da proposta. Um dos pontos relevantes foi
um mapeamento das ações que já estão
acontecendo por ação independente de
gestores públicos e privados, identificando, no mapa da regionalização do turismo do Estado, as linhas turísticas existentes, projetos e prospecções, pontuando os
trens e bondes em operação e projetos em
andamento. Foi possível finalizar o trabalho em dezembro do mesmo ano e entregá-lo no primeiro semestre de 2019 à atual gestão da Setur-SP (Figura 8.1 e Figura
8.2). Até junho de 2020 o programa estava em avaliação.
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Para entender o turismo ferroviário,
fez-se necessário, também, buscar as disposições legais que regulam esse transporte junto ao Ministério competente,
atualmente o da Infraestrutura. Na falta de
normas específicas para o turismo ferroviário, complementou-se a pesquisa com
a legislação editada pelo o Ministério do
Turismo (MTUR) e seus antecessores, referente aos transportes terrestres, por serem
normas genéricas para deslocamentos
mecanizados de superfície.
A legislação em vigor trata dos transportes de cargas e passageiros (1996, art.
34). No que diz respeito aos passageiros,
aborda o transporte urbano, metropolitano e de longo percurso, não havendo referência ao transporte ferroviário turístico.
No entanto, apesar de algumas rotas turísticas terem sua própria linha para circulação, outras empresas operam em conjunto com concessionárias ferroviárias. A lei,
porém, deixa claro que toda vez que um
trem de passageiros está circulando e porventura cruza com um trem de cargas, a
prioridade de passagem é sempre do
trem de passageiros. Desse modo, o trem
de carga deve parar, por uma questão de
segurança. Portanto, seja um trem urbano, metropolitano, turístico ou de longo
percurso, a prioridade será sempre do
trem de passageiros.
Trens de longo percurso são definidos pelo mesmo decreto, que deixa clara
a duração mínima da jornada em quatro
horas de viagem e determina que o trem
de longo percurso deva ter horários regulares. Após a privatização das malhas ferroviárias brasileiras, pertencentes à Rede
Ferroviária Federal, o transporte de longo percurso para passageiros foi extinto,
permanecendo apenas o transporte de
cargas. No entanto, a Secretaria de Transportes Terrestres, do Ministério dos Transportes (2000), autorizou a reativação e
operação de pequenos trechos de interesse local, mas apenas para finalidades
culturais.
No Brasil, quase todas as atividades
relacionadas ao turismo estão atreladas
ao órgão oficial do país, MTUR, como
agências de turismo, empresas de eventos e transportadoras. Por tratar-se de um
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serviço e equipamento turístico de transporte, seria natural que as empresas e entidades que operam trens turísticos tivessem alguma ligação com o MTUR. Mas
não é o que acontece. Esse segmento dos
transportes turísticos não é citado nas leis,
decretos, deliberações e resoluções do órgão oficial. Apenas constam referências
no artigo 28 da Lei Geral do Turismo, que
trata das transportadoras turísticas e transporte de superfície:

Art. 28. Consideram-se transportadoras turísticas as empresas que tenham por objeto
social a prestação de serviços
de transporte turístico de superfície, caracterizado pelo
deslocamento de pessoas em
veículos e embarcações por
vias terrestres e aquáticas [...]
(BRASIL, 2008).
e também no artigo 41 do decreto
7.381/2010, da regulamentação da Lei
Geral do Turismo:

Art. 41. Os roteiros de cruzeiros marítimos ou fluviais, ferroviários e rodoviários, bem
como suas intermodalidades
efetuadas pelos prestadores
de serviços turísticos que comercializem pacotes de viagem, deverão ser apresentados ao Ministério do Turismo,
respeitadas as competências
dos órgãos reguladores e demais órgãos da administração pública federal (BRASIL,
2010, grifo do autor).
Sem considerar o transporte de
superfície como um todo, o transporte terrestre pode ser rodoviário e ferroviário. No entanto, a legislação em
vigor continua sem referência específica ao transporte ferroviário turístico no Brasil. Os artigos abaixo da Lei
Geral do Turismo deixam claro que o
transporte turístico de superfície deve
ser explorado por empresas registradas no MTUR:

Art. 21. Consideram-se prestadores de serviços turísticos,
para os fins desta Lei, as sociedades empresárias, sociedades simples, os empresários individuais e os serviços
sociais autônomos que prestem serviços turísticos remunerados e que exerçam as
seguintes atividades econômicas relacionadas à cadeia
produtiva do turismo:
[…] III - transportadoras turísticas;
Art. 22. Os prestadores de
serviços turísticos estão obrigados ao cadastro no Ministério do Turismo, na forma e
nas condições fixadas nesta
Lei e na sua regulamentação.
[…] § 3o Somente poderão
prestar serviços de turismo
a terceiros, ou intermediá-los, os prestadores de serviços turísticos referidos neste
artigo quando devidamente
cadastrados no Ministério do
Turismo.
[…] § 5o O disposto neste
artigo não se aplica aos serviços de transporte aéreo
(BRASIL, 2010).
No Brasil, não existem empresas turísticas registradas para operar linhas
ferroviárias, com exceção da Serra Verde Express e da Giordani Turismo, na
região Sul, por serem agências de turismo. Os demais operadores que atuam
nessa área não têm vínculo algum com
o órgão oficial de turismo.
Portanto, é necessário criar políticas
públicas que tratem o transporte turístico ferroviário como um segmento importante no desenvolvimento regional
do turismo. Observa-se que a atual legislação não é correspondente ao trabalho que já está sendo desenvolvido por
diversos entes privados e públicos. Sendo assim, uma legislação forte e programas dos governos federal e estaduais
poderão ser de grande estímulo para o
desenvolvimento do setor.

PROJETOS TURÍSTICOS EM BOTUCATU E SÃO ROQUE
Dois projetos estão em andamento pelas prefeituras de Botucatu e São Roque.
No caso de Botucatu, é uma apresentação dos resultados iniciais do estudo
realizado em 2021, e atualmente a prefeitura tem realizado ações para concretização. No caso de São Roque, o projeto está mais avançado, possui material
rodante (locomotivas, carros e vagões)
e estações ferroviárias; ficou parado
por cerca de 10 anos e, finalmente, em
2022 saiu do papel, com a concessão
que a CPTM fez à prefeitura para utilização da linha férrea. Os trabalhos já começaram. Há muito o que fazer, houve
muito furto de trilhos, mas a ideia é começar por fases. Uma das iniciativas de
São Roque é a criação da oficina-escola
e museu ferroviário.
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fonte: THG Consultoria e Turismo
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ESTAÇÃO TURÍSTICA POR SÃO PAULO

DE TREM PELO ESTADO

EXPRESSO TURÍSTICO

DE SÃO PAULO

2 – EXPRESSO TURÍSTICO – MOGI DAS CRUZES
Localizada a 48 Km da capital paulista, Mogi das Cruzes compõe o grupo de municípios que formam o Alto Tietê, região
próxima à nascente do Rio Tietê. A cidade, com cerca de 450
mil habitantes, é cortada pelas serras do Mar e do Itapeti.

Atualmente, há três opções de trajeto: Luz-Jundiaí,
Luz-Mogi das Cruzes e Luz-Paranapiacaba. O trem sai da
Estação da Luz, da CPTM, no caso do trajeto Luz-Paranapiacaba, o passageiro pode optar por realizar o embarque e desembarque na Estação Prefeito Celso Daniel-Santo André (Linha 10-Turquesa, da CPTM).
Para melhor desfrutar os atrativos de cada região, os
passageiros podem adquirir roteiros turísticos para complementar o passeio nas cidades de destino.

Foto: Divulgação

Roteiros turísticos incríveis contribuem para o desenvolvimento
cultural, social e econômico do Estado

Integrante do Cinturão Verde de São Paulo, atualmente Mogi é conhecida como centro produtor de flores, com
destaque para as orquídeas, herança da forte presença japonesa na cidade na primeira metade do século 20. Além
do Circuito das Flores, a cidade oferece inúmeras atrações
turísticas, com roteiros rurais, culturais e ecoculturais.

1 – EXPRESSO TURÍSTICO – PARANAPIACABA
Paranapiacaba, localizada no município de Santo André (SP),
é uma charmosa vila de arquitetura inglesa que já se candidatou a Patrimônio Mundial da Humanidade e foi testemunha
de uma importante fase de expansão da tecnologia ferroviária no Brasil na segunda metade do século XIX. Lá, os passageiros poderão conhecer diversas atrações culturais e ecológicas, como o Museu do Castelinho, o Parque Natural Municipal
Nascentes de Paranapiacaba e a Casa da Memória.

A VIAGEM
O trajeto dura cerca de 1h30. Ao deixar a capital paulista, o Expresso Turístico toma a direção dos trilhos da antiga Estrada de
Ferro Central do Brasil, construída ainda no Império (1877) para ligar o Rio de Janeiro a São Paulo.
Atualmente esse trecho integra a Linha 12-Safira da
CPTM, que conecta o Brás à Estação Calmon Viana. O trecho é conhecido como “variante” à atual Linha 11-Coral/
Expresso Leste, que foi aberta ao tráfego em 1934. Nesse
caminho restaram duas estações com prédios da década
de 1920, Calmon Viana e Aracaré.
Durante o século 20, passaram por essa linha os mais
importantes trens de passageiros de longo percurso que
o Brasil já viu, ligando São Paulo ao Rio de Janeiro. Entre eles estavam o Cruzeiro do Sul, o Santa Cruz e, mais
recentemente, o “Trem de Prata”, que operou até 1998.
Consulte no site as opções de roteiros turísticos:

A VIAGEM
A viagem é feita a bordo de uma composição formada por
dois carros de aço inoxidável fabricados no Brasil na década
de 1950 e tracionados por uma locomotiva da mesma década, totalmente reformada. O percurso de 48 Km leva 1h30 e é
realizado ao longo da atual Linha 10-Turquesa, proporcionando ao turista uma viagem no tempo. Entre os destaques estão
as estações Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, tombadas
recentemente pelo patrimônio histórico de São Paulo. Elas foram construídas pela antiga empresa britânica SPR (São Paulo Railway) - primeira ferrovia paulista, inaugurada em 1867.
São muitas as opções de turismo para fazer nesse trajeto.
Consulte no site alguns roteiros oferecidos.

MAIS OPÇÃO
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Atualmente chamada Linha 7-Rubi, ela ainda conta com estações
construídas pela SPR, facilmente
identificadas pela arquitetura em
estilo inglês, como Perus, Caieiras e Jaraguá. Consulte no site as
opções de roteiros turísticos:

Do passeio é possível avistar o
maior acervo de material ferroviário de bitola de 1,60m do Brasil,
com destaque para as locomotivas elétricas tipo V-8 e tipo Box, da
Cia. Paulista, os carros de madeira
da antiga São Paulo Railway, todos
recuperados na Oficina de Restauração da ABPF Regional São Paulo.
A duração do passeio é de 25 minutos aproximadamente. Para mais
informações, consulte o site:

7 – GUARAREMA
Guararema/SP escreve mais um
importante capítulo da história
da preservação da memória e do
patrimônio ferroviário com o início dos passeios definitivos do
“Trem de Guararema”. Personagem principal desse capítulo, a
locomotiva 353 está na fila para
restauro, hoje estão operando duas locomotivas a diesel restauradas pela ABPF.

Estrada de Ferro Campos do
Jordão - EFCJ - A famosa cidade
de Campos do Jordão contava com
vários roteiros ferroviários, um prato mais do que cheio para quem
gosta de passear de trem. Esperamos muito o retorno de todos os roteiros. Hoje, está disponível apenas
o Bonde Turístico e o a Maria Fumaça. Para informações sobre horários
e tarifas dos serviços oferecidos pela Estrada de Ferro Campos do Jordão, acesse o site:

Como a história de Guararema
se confunde com a história do
transporte ferroviário, a “Velha
Senhora”, como é conhecida, já
foi personagem de outras histórias ocorridas no município. A locomotiva pertencia à Estrada de
Ferro Central do Brasil e fazia o
trajeto entre São Paulo e Rio de
Janeiro, contribuindo muito para o desenvolvimento de Guararema.

5 – BONDE TURÍSTICO
Esse percurso é feito pelos simpáticos bondes vermelhos e amarelos,
que já se tornaram uma das marcas
registradas de Campos do Jordão.
Eles saem da estação de Emílio Ribas, atravessam toda a cidade e,
depois de 25 minutos, chegam ao
Portal de Campos do Jordão.
6 – BONDE TURÍSTICO URBANO
Há um segundo percurso dos tradicionais bondes amarelos, que vai e
volta da Estação Emílio Ribas à Estação Abernésia.

Circulando entre a estação Central e a estação de Luís Carlos, em
um trecho 5,5 quilômetros, autorizados pela Agência Nacional
de Transportes Terrestres (ANTT)
mais os desvios, o que compreende um trajeto de 6,8km, o passeio cultural promove uma verdadeira volta ao passado, porém,
tem o futuro como destino, pois
será utilizado como um projeto-piloto para demais municípios
que tenham viabilidade técnica para implantação do passeio.
Mais informações dos passeios e
programações, acesse o site:

8 – CAMPINAS – JAGUARIÚNA
Este é um dos passeios ferroviários mais lindos do interior paulista. O trem, puxado por uma locomotiva Alco CP 905 original, fabricada em 1958, da Cia. Paulista
de Estradas de Ferro, sai de Campinas e faz um percurso de 30 km até Jaguariúna.
Também é possível embarcar em Jaguariúna e fazer o caminho inverso. No trajeto, os passageiros poderão conhecer diversas estações antigas da ferrovia e, ao
chegar em Jaguariúna, visitar o centro da cidade com suas feirinhas de artesanato. A bordo, contemple a paisagem ao som da banda Nostalgia Musical, que toca
ao vivo nos vagões. O tempo total de viagem é de 3h30.
Consulte no site mais opções de programas, como o “Café Magnífico na Maria
Fumaça”, em que luxo, requinte e conforto se encontram para um delicioso e sofisticado café da manhã a bordo de um lindo e histórico carro-restaurante, o CR31 ,um legítimo “Sorocabana” completamente restaurado e original da década
de 1940, o único restante no Brasil. A operação também é feita com locomotivas
a vapor.

9 - BONDE EM CAMPINAS
Como antigamente, são os passeios de bondinho na Lagoa do Taquaral. Com um
trajeto de cerca de três quilômetros, o bondinho passa ao lado da lagoa e parte
da vegetação da área, fazendo a alegria de crianças e adultos que frequentam o
Parque. Na Lagoa existem duas estações de embarque e desembarque de passageiros e o passeio nos bondinhos é feito aos sábados e domingos, com venda
do ingresso no local.
Foto: municipio.jaguariuna.sp.gov.br/turismo/

A VIAGEM
A viagem é feita a bordo de uma
charmosa locomotiva da década
de 1950, totalmente reformada.
O trem segue pela estrada de ferro implantada em 1867 pela antiga SPR (São Paulo Railway Co.),
empresa de capital inglês. Essa foi a primeira ferrovia de São
Paulo e foi construída para levar,
principalmente, o café produzido
na região de Jundiaí até o Porto
de Santos.

4 – SÃO PAULO –
TREM DOS IMIGRANTES
Para lembrar os velhos tempos, a
ABPF Regional São Paulo oferece,
através do Núcleo Histórico dos
Transportes, ao lado do Memorial
do Imigrante, um passeio histórico em uma composição movida
por uma locomotiva a vapor, uma
autêntica Maria-Fumaça. Percorre
um trecho que pertencia ao Ramal
Ferroviário dos Imigrantes, saindo
da estação do Memorial, indo até a
Rua da Mooca e, na volta, até a entrada da Estação do Brás, retornando ao ponto inicial, num trajeto de
aproximadamente 3.000 metros.

Foto: stm.sp.gov.br

3 – EXPRESSO TURÍSTICO –
JUNDIAÍ
A apenas 60 km da capital paulista, Jundiaí e as cidades vizinhas
reservam uma série de atrações.
Uma delas é o Museu Ferroviário, da Cia. Paulista de Estradas
de Ferro, que praticamente desenhou o mapa ferroviário do interior de São Paulo. Há também as
belezas naturais da Serra do Japi
com suas trilhas e caminhadas, e
o Circuito das Frutas, uma viagem
nas fazendas produtoras de uva,
morango, caqui, figo etc., no entorno da cidade. Isso sem falar da
bela arquitetura local, parques e
feiras de artesanato.

MAIS OPÇÃO
PARA COMPRA:
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12 - BONDE EM SANTOS
A Linha Turística do Bonde oferece uma verdadeira viagem no
tempo por diversos pontos de interesse histórico e cultural. Com
saída da Estação do Valongo - prédio de 1867, da primeira ferrovia
paulista -, os elétricos dos séculos
19 e 20 percorrem o Centro Histórico, em roteiro monitorado por
guia de turismo.
São veículos originais, procedentes da Escócia, Portugal e Itália,
que garantem a Santos o primeiro Museu Vivo Internacional de
Bondes da América Latina. Os
motorneiros e condutores vestem
réplicas do uniforme original da
época em que os bondes eram o
principal meio de transporte na
cidade. Para agendamento e mais
informações, consulte o site:

11 - TREM CAIPIRA - SÃO JOSÉ
DO RIO PRETO
O TREM CAIPIRA tem autorização
da ANTT (Agencia Nacional de Transporte Terrestre), para apenas uma
viagem por mês. A capacidade para cada viagem é de 90 (noventa)
lugares, sendo uma vaga para portadores de necessidades especiais
(cadeirante). Em face de grande procura que a “Viagem do TREM CAIPIRA” desperta as inscrições foram
temporariamente suspensas. Novas
datas serão disponibilizadas em breve. Mais informações no site:

FIQUE ATENTO NAS VIAGENS DE
TRENS ESPECIAIS!
Expresso Japão, Trem Caipira, Trem
das Bruxas e mais novidades
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Os trens temáticos esporádicos são
uma realização da THG Ferrovia e
Turismo – Viagens de Trem. Neste
ano, já foi realizado o Expresso Japão. Em 16 julho acontece o Trem
Caipira e, em 29 de outubro, o Trem
das Bruxas.
Todos os trens partem da Estação
da Luz com destino a Mogi das Cruzes. Ainda para Mogi, no distrito
de Sabaúna, acontecerá o Trem do
Cambuci, no 10° Festival do Cambuci de Sabaúna (13 e 14 de agosto) e o Trem da Cachaça, no 2° Festival da Cachaça de Sabaúna (10 e

EXPRESSO JAPÃO
Trem temático leva visitantes ao festival
Akimatsuri 2022, em Mogi das Cruzes
por: Bruno Panseri

N
11 de setembro). Ambos os veículos são operados pela ABPF com
promoção da THG Ferrovia e Turismo – Viagens de Trem. Os festivais
em Sabaúna são uma realização da
Associação Nacional de Preservação
Ferroviária – ANPF.

o dia 16 de abril, às 8h30, o Expresso Japão partiu da Estação da Luz
com destino à Estação Estudantes,
em Mogi das Cruzes. Situada na região do Alto Tietê (que é conhecida como
o cinturão verde de São Paulo, abrigando
diversos mananciais, nascentes e parques
ecológicos), Mogi tem uma herança cultural japonesa muito forte, diretamente atrelada à imigração e à agricultura.
O passeio turístico no trem temático
fez os passageiros viverem um pouco dessa história nipônica ao transportá-los ao

Akimatsuri 2022. Em sua 33ª edição, o festival aconteceu nos dias 9, 10, 16 e 17 de
abril. Realizado pelo Bunkyo de Mogi das
Cruzes em parceria com a Prefeitura, é um
dos eventos mais tradicionais da colônia
japonesa no Estado de São Paulo, e desde
1986 acontece em Mogi, sempre no mês
de abril.
O Akimatsuri (ou “festival de outono”
em japonês), apresenta a tradição, costumes e crenças da cultura japonesa a partir
de atrações artísticas variadas. O cultivo de
alimentos da região ganha destaque no pa-

Mogi tem uma
forte herança
cultural
japonesa,
atrelada à
imigração e à
agricultura

Foto: Divulgação

10 - ITU E SALTO - TREM REPUBLICANO
Um trajeto que começou a funcionar
em dezembro de 2020, em meio à
pandemia, foi o Trem Republicano,
o mais novo atrativo das cidades de
Itu e Salto.
São vários passeios, com opção de
café da manhã ou almoço no restaurante Stazione Itu, com mesas ao
ar livre e anexo à Estação Ferroviária
de Itu. A visita ao Parque Maeda, um
grande complexo de lazer com dezenas de atrações, é uma outra opção.
Ou ainda, o Tour Histórico e Sítio Tour
no Centro Histórico de Itu e o Parque
Geológico do Varvito, um verdadeiro
monumento geológico, terminando
na Chácara do Rosário, uma mansão
preservada com arquitetura bandeirante, criação de cavalos, natureza
exuberante e muito mais.

Foto: Divulgação

TURISMO

Além desses, há o Trem da Cerveja, realizado em Guararema. Outras temáticas estão por vir.
Outros trens devem retomar atividades em 2022, como o Trem dos
Operários (http://mpfsorocabana.org.br/trem-dos-operarios/),
na cidade de Sorocaba, e o Trem
de São Roque (https://viagensdetrem.com.br/trem-de-sao-roque),
com suas belas Marias Fumaças.
FONTES DA MATÉRIA:
Sites indicados acima com QRCode em
https://www.trilhaseaventuras.com.br/14-viagens-de-trem-para-conhecer-o-estado-de-sao-paulo/
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Agenda
vilhão agrícola, onde os trabalhadores da
terra expõem produtos como flores, frutas,
hortaliças, legumes, cogumelos, etc.
Se a agricultura encanta os visitantes, a
gastronomia os prende pela diversidade de
pratos, iguarias, e comidas típicas. O evento
atrai em média 80 mil pessoas todo ano e,
com isso, diversos expositores. O destaque
vai para o estande da parceria entre Fatec
e Sebrae-SP, que reuniu diversas cooperativas agrícolas e projetos de ecoturismo.

Fotos: Divulgação

O Akimatsuri
apresenta
a tradição
nipônica
em atrações
artísticas
variadas

O Expresso Japão é uma iniciativa da
THG Ferrovia e Turismo, que organiza roteiros ferroviários em trens temáticos para
diversas cidades. O representante da THG,
Fábio Barbosa (também conhecido como
Fábio “Fumaça” por sua atuação como entusiasta e preservacionista da ferrovia),
declara: “A causa ferroviária é uma luta, e
também meu trabalho. Organizamos atividades diferenciadas, nossa especialidade
são pequenos trechos ferroviários para trabalhar passeios temáticos, como o Expresso Japão para Mogi das Cruzes, atrelado ao
festival, e o Trem da Cerveja (Bodebrown
Beer Train), que percorre a Serra do Mar do
Paraná. Levamos turistas para diversas localidades, como Passa Quatro e São Lourenço
(MG), Campinas e Guararema (SP), Curitiba
(PR), etc. Estamos sempre pensando em novos roteiros pra agradar nosso público.”
O turista ferroviário já pode reservar
mais uma data na agenda. Aproveitando as
festividades que acontecem nos meses de
junho e julho, os passageiros têm como opção o embarque no Trem Caipira no dia 16
de julho, partindo novamente da Estação da
Luz com destino a Mogi. Dessa vez, a temática será o turismo rural, com a visitação de
fazendas produtivas e a participação na colheita, entre outras atrações.

SETEMBRO DE 2022

Evento: Brasil Log - Feira Internacional de
Logística
Local: Jundiaí/SP
www.feiradelogistica.com

16 A 20 DE NOVEMBRO DE 2022
Evento: FENATRAN
Local: São Paulo Expo - São Paulo/SP
www.fenatran.com.br

01 A 06 DE NOVEMBRO DE 2022
Evento: Salão Duas Rodas
Local: São Paulo Expo – São Paulo/SP
www.salaoduasrodas.com.br

04 A 10 DE OUTUBRO DE 2022

Evento: Connected Smart Cities
Local: Centro de Convenções Frei Caneca –
São Paulo/SP
www.connectedsmartcities.com.br

25 E 26 DE JULHO DE 2022

Evento: Global Agribusiness Forum
Local: Sheraton WTC Hotel - São Paulo/SP
www.globalagribusinessforum.com

20 A 23 DE SETEMBRO DE 2022
Evento: Innotrans
Local: Berlim/Alemanha
www.innotrans.de

16 A 20 DE NOVEMBRO DE 2022
Evento: Movimat
Local: São Paulo Expo - São Paulo/SP
www.expomovimat.com.br

30 E 31 DE AGOSTO E 01 DE
SETEMBRO DE 2022

Evento: Logistique
Local: Pavilhões da Expoville – Joinville/SC
www.logistique.com.br
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21 A 23 DE SETEMBRO DE 2022
Evento: Busworld Latin America
Local: Buenos Aires/ Argentina
www.busworldlatinamerica.org

16 A 18 DE AGOSTO DE 2022
Evento: FEIPUR
Local: São Paulo Expo – São Paulo/SP
www.feiplar.com

30 DE AGOSTO A 02 DE
SETEMBRO DE 2022

Evento: M&T Expo
Local: São Paulo Expo – São Paulo/SP
www.mtexpo.com.br

07 A 10 DE JULHO DE 2022

Evento: Bicicultura 2022
Local: Fundação Cultural do Pará - Belém/PA
www.coletivoparaciclo.org

27 DE JULHO DE 2022

Evento: Fórum de Mobilidade ANPTrilhos
Local: Unique Palace – Brasília/DF
www.forummobilidade.com.br

27 A 29 DE STEMBRO DE 2022

Evento: UITP North America Forum 2022
Local: Jacksonville, FL/ USA
www.uitp.org/events/uitp-north-americaforum-2022

DATA: 13 A 16/09/22

Evento: 28ª Semana de Tecnologia
Metroferroviária da AEAMESP
Local: Instituto de Engenharia – São Paulo/
SP
www.aeamesp.org.br

06 E 07 DE DEZEMBRO DE 2022

Evento: P3C – PPPs e Concessões
Local: Centro de Convenções Frei Caneca –
São Paulo/SP
www.p3c.com.br

04 A 06 DE OUTUBRO DE 2022

Evento: Airconnected – Connected Urban
Air Mobility
Local: Centro de Convenções Frei Caneca –
São Paulo/SP
www.airconnected.com.br

Dia nacional do maquinista ferroviário

20 DE OUTUBRO DE 2022
Dia do metroviário

26 DE OUTUBRO DE 2022
Dia do Engenheiro

11 DE DEZEMBRO DE 2022

09 A 11 DE AGOSTO DE 2022

Evento: Seminário Nacional NTU 2022 –
Lat.Bus
Local: São Paulo Expo – São Paulo/SP
www.ntu.org.br

18 A 21 DE AGOSTO DE 2022

Evento: Shimano Fest 2022
Local: Memorial da América Latina – São
Paulo/SP
www.shimanofest.com.br
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CURIOSIDADES

@sobre_trilhos
Intagram de Celso Eduardo Scarparo
#Repost @paulaselbachh
#Fonte @viagensecaminhos

PONTE DE BARRETO
A ponte ferroviária da Volta do Barreto atravessa o rio Taquari e liga as cidades de Triunfo e General Câmara, no Rio Grande do Sul. Tem
350m de extensão e sua estrutura é toda de metal, com um belo desenho simétrico.
O lugar onde a ponte se situa é conhecido por “Volta do Barreto” por se localizar próximo à localidade de Barreto e de uma grande volta
que o rio Taquari faz em seu percurso.
Essa ponte fazia parte da ferrovia que ligava a capital, Porto Alegre, à cidade de Santa Maria, no centro do Estado.
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