SUPAS – Superintendência de Serviços de Transportes de Passageiros
SUEXE – Superintendência Executiva

Estudos e pesquisas para subsidiar o aprimoramento do
arcabouço regulatório do transporte ferroviário de passageiros

Brasília, março de 2017

Resultados dos estudos

Dimensões abordadas
Jurídico-legal
Institucional
Gestão e controle
Operacional e tecnológica
Econômico-financeira
Ambiental

Segurança
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Resultados dos estudos
Dimensão jurídico-legal: delegação de serviços, forma de contratação, cláusulas,
garantias, direitos e deveres
DIMENSÃO JURÍDICO-LEGAL

ASSUNTOS

GRUPOS / ITENS
Regime

• regimes de delegação

• competências das diversas esferas de governo para a
delegação dos serviços
• instrumentos contratuais – formas e cláusulas
• garantias de execução dos serviços – seguros, cauções,
etc.
• direitos e deveres dos usuários e dos outorgados
• alteração/interrupção do serviço
• condições da prestação dos serviços
• interfaces com terceiros – contratos e serviços
acessórios ligados à prestação do serviço
• prazos das outorgas – incluindo critérios deLabTrans/UFSC
prorrogação

• tratamento constitucional e competências
• regimes de exploração e instrumentos
contratuais

Objeto
• condições contratuais

• escopo da contratação

Resultados dos estudos

DIMENSÃO JURÍDICO-LEGAL
ASSUNTOS

GRUPOS / ITENS
Critérios de seleção

• escolha do regime e do procedimento

• critérios licitatórios

• obrigatoriedade ou dispensa de licitação

• critérios para delegação

• regras para o processo de delegação

• requisitos mínimos para o transporte não

• qualificação mínima

regular

• fontes de receitas de empresa
• remuneração por prestação de serviço de transporte
público coletivo

Remuneração

• outras fontes de custeio

• aspectos econômico-financeiros

• gratuidade para idosos
• formas de remuneração em caso de parceria públicoprivada
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DIMENSÃO JURÍDICO-LEGAL
ASSUNTOS

GRUPOS / ITENS

• requisitos quanto à infraestrutura viária e de apoio,
material rodante e material humano

• utilização de infraestrutura e/ou material rodante de
terceiros
• caracterização dos recursos humanos envolvidos no
sistema de transporte ferroviário de passageiros

• regras para utilização de ativos

Infraestrutura disponível
e gestão
• bens que compõem o acervo
• exploração da infraestrutura
• requisitos quanto aos recursos humanos
• possibilidade de reversão
• regime dos bens não amortizados
• gestão dos ativos
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Dimensão institucional: aspectos afetos à estrutura institucional dos sistemas de
transporte público e detalhamento de competências
DIMENSÃO INSTITUCIONAL
ASSUNTOS

GRUPOS / ITENS
Agentes exploradores de infraestrutura e do
serviço
• órgãos e agentes envolvidos

• personalidade jurídica

• necessidade de criação de empresa especifica

• composição societária dos outorgados

• composição societária das delegatárias e operadores

/operadores

• personalidade jurídica
• necessidade de participação em empresa, órgão público
ou sociedade criada
• governança: controle nas deliberações
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DIMENSÃO INSTITUCIONAL
ASSUNTOS

GRUPOS / ITENS

• estrutura hierárquica e organizacional até o

Regulação e controle

nível do prestador do serviço

• órgãos envolvidos e suas competências

• atribuições do poder concedente na

• autoridade responsável pela delegação

delegação dos serviços públicos

• integração institucional

• atribuições do poder concedente na política

• interface entre poderes estaduais e federais

nacional de mobilidade urbana
• competências, atribuições e responsabilidades

• Interface entre poderes estaduais e federais
• integração institucional – operação, gestão,

• estrutura hierárquica e organizacional do processo
normativo
• aspectos econômico-financeiros

controle, etc.

LabTrans/UFSC

Resultados dos estudos

DIMENSÃO INSTITUCIONAL
ASSUNTOS

GRUPOS / ITENS

• caracterização dos recursos humanos

Regulação e controle

envolvidos no sistema

• equilíbrio econômico-financeiro do contrato

• possibilidade de rescisão

• padrões de desempenho nos contratos

• intervenção

• possibilidade de rescisão

• arbitragem de conflitos

• reequilíbrio do contrato – a depender do tipo de
outorga
• estrutura hierárquica e organizacional do
processo normativo

• intervenção
• regras para entrada e saída dos operadores
• arbitragem de conflitos
• regulação e controle - âmbito estadual
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Dimensão de gestão e controle: ferramentas e procedimentos para auxiliar nas
tomadas de decisão e no controle das atividades para obtenção dos resultados
desejados para o sistema
DIMENSÃO DE GESTÃO E CONTROLE

ASSUNTOS

GRUPOS / ITENS

• princípios, diretrizes e planejamento

Princípios, diretrizes e planejamento

• gestão da faixa de domínio

Gestão da faixa de domínio
Credenciamento e certificação
• credenciamento para as delegatárias

• registro / cadastro

• certificação do material rodante

• credenciamento
• sistemática de identificação dos passageiros

• identificação do passageiro
• credenciamento do pessoal do órgão gestor e da
operadora

• atributos da oferta

LabTrans/UFSC

Atributos da oferta

Resultados dos estudos

DIMENSÃO DE GESTÃO E CONTROLE
ASSUNTOS

GRUPOS / ITENS

Dados e informações operacionais e
financeiros

• gestão de banco de dados
• sistemas informatizados de gestão e controle

• gestão de banco de dados

• estatísticas

• sistemas informatizados de gestão e controle
• documentos emitidos por outros organismos

• transparência e publicidade – grau, forma, canal de

Transparência e publicidade

comunicação, anuário, relatório, etc.

• serviço de atendimento ao consumidor

• serviços de atendimento ao usuário

• forma e periodicidade de apresentação de dados e

• participação pública e controle social

informações das operadoras ao ente

• divulgação de dados e informações

gestor/regulador
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DIMENSÃO DE GESTÃO E CONTROLE
ASSUNTOS

GRUPOS / ITENS

• fiscalização – instrumentos e regras operacionais

Fiscalização e auditoria

quanto aos itens: regularidade, conforto, segurança,
acessibilidade, estações, material rodante, vias,

• regras fiscalizadas

prestação do serviço, etc.

• taxa de fiscalização e outras

• verba, taxa, indenização de fiscalização

• auditoria

• auditoria

• sistema de medição de desempenho e qualidade
• penalidades e incentivos

Indicadores de desempenho
e qualidade
• sistema de medição de desempenho e qualidade
• penalidades e incentivos

• caracterização dos recursos humanos envolvidos no

sistema de transporte ferroviário de passageiros
• treinamento de pessoal do órgão gestor e do
operador

Recursos humanos envolvidos com
atividades de gestão e controle
• caracterização

• treinamento
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Operacional e tecnológica: critérios e características da operação dos serviços,
veículos, infraestrutura viária e instalações de apoio, tecnologia empregada

DIMENSÃO OPERACIONAL E TECNOLÓGICA
ASSUNTOS

GRUPOS / ITENS

• nível de serviço, tipos, formas e capacidade

Tipologia e classificação da prestação
do serviço

• regularidade

• tipo e classificação de serviço

• característica da demanda

• tecnologia adotada

• distância de deslocamento

• utilização da infra/superestrutura
• outras possíveis classificações
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DIMENSÃO OPERACIONAL E TECNOLÓGICA
ASSUNTOS

GRUPOS / ITENS

• material rodante e demais equipamentos

Material rodante

• trem misto de transporte de passageiros e carga

• carros de passageiros: tecnologia e

• deslocamento de passageiros entre carros

características físicas, trem misto, comunicação,

• sanitários a bordo

circulação, sanitários, categorias de conforto e

• capacidade do veículo segundo a tecnologia

serviços, acessibilidade, prioridade de

utilizada por tipo de serviço

atendimento

• características dos veículos em função dos diversos • locomotivas
tipos de serviço
• veículos auxiliares
• acessibilidade nas estações, no atendimento e no
material rodante – considerando a permanência de
cão guia
• jornada de trabalho da equipagem
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Resultados dos estudos

DIMENSÃO OPERACIONAL E TECNOLÓGICA
ASSUNTOS

GRUPOS / ITENS

• características das instalações de apoio operacional

Instalações fixas

• características da rede de serviços – organização,

• vias: tecnologia e características

capacidade, aspectos operacionais, etc.
• caracteristicas via, trilhos, dormentes, OAEs, etc.

físicas, inspeções e testes, consumo e

• consumo e fontes energéticas

fontes energéticas, velocidade

• regulamentação de velocidades

• compartilhamento de via, expansão da

• vias exclusivas, duplas e compartilhadas, incluindo

malha ferroviária
• centro de controle operacional

preferência de passagem
• sistemas de controle operacional

• estações: tecnologia e características

• sistemas informatizados operacionais

físicas, comunicação nas estações,

• sistemas de controle de velocidade

acessibilidade

• sistemas de segurança e controle

• pátios

• estações ferroviárias, pátios e oficinas

• oficinas

• acessibilidade
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DIMENSÃO OPERACIONAL E TECNOLÓGICA
ASSUNTOS

GRUPOS / ITENS

• instituições de treinamento, formação e conhecimento

• material rodante: condução, controle de passageiros
nos carros

Pessoal
• treinamento de pessoal da operadora e de
terceiros ligados à prestação dos serviços
• caracterização dos recursos humanos

• instalações fixas

envolvidos na operação

• esquemas operacionais, regras e formas de alteração

Serviços de apoio à operação

• frequência ou intervalo da oferta do serviço
• integração inter e intramodal e interinstitucional
• atendimento à demanda de passageiros –

• circulação de trens: quadro de horários,
integração, atendimento à demanda de

sazonalidades, interrupção e/ou cancelamento

passageiros

• sistemas de bilhetagem, integração, reembolsos, tabela • bilhetagem
de preços, gratuidade e descontos
• serviços de bordo
• serviços a bordo – wi-fi, alimentação, etc.
• transporte de bagagens e pequenas cargas • bagagem e transporte de pequenas cargas
• transporte de animais

transporte de animais
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Dimensão econômico-financeira: estruturas de custos e investimentos, fontes de

custeio, receitas e remuneração dos fatores de produção

DIMENSÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
ASSUNTOS

GRUPOS / ITENS

• custo do compartilhamento da infraestrutura, etc.
• custo do direito de passagem

Custos e investimentos
• custos: custos do direito de passagem e

• custos operacionais e de manutenção

compartilhamento, custos operacionais e de

• seguros

manutenção, custos socioambientais,

• diversos custos e seus responsáveis

seguros, responsáveis pelos custos

• investimentos

• investimentos
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DIMENSÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
ASSUNTOS

GRUPOS / ITENS
Receitas e remuneração do capital

• receitas operacionais
• receitas alternativas

• receitas

• receitas acessórias

• subsídios

• subsídios e incentivos fiscais

• incentivos fiscais

• utilização e exploração das estações

• utilização e exploração das estações

• taxa de embarque

ferroviárias

• remuneração dos fatores de produção

• remuneração dos fatores de produção

• destinação dos recursos arrecadados com penalidades

• destinação dos recursos arrecadados de

penalidades pecuniárias

pecuniárias
• fontes de custeio
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DIMENSÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
ASSUNTOS

GRUPOS / ITENS

• reequilíbrio do contrato – a depender do tipo de
delegação
• cálculo tarifário, considerando os diversos tipos de

Equilíbrio econômico-financeiro do
contrato
• cálculo tarifário e precificação
• revisão e reajuste dos preços/tarifas

serviços, revisão e reajuste e periodicidade
• benefícios – gratuidades e descontos tarifários

• gratuidade e descontos

• integração tarifária com outros modos de transportes

• integração tarifária

• mensuração de benefícios e prejuízos socioeconômicos
– balanço social, compensações

Benefícios e prejuízos
socioeconômicos
• mensuração dos benefícios e prejuízos
socioeconômicos

• balanço social e compensações
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Dimensão ambiental: aspectos que caracterizam a interface entre o meio ambiente e a
operação do transporte ferroviário de passageiros
DIMENSÃO AMBIENTAL
ASSUNTOS

GRUPOS / ITENS

• licenças para obras de melhoramentos e expansão da

Licenciamento ambiental

oferta
• licença ambiental de operação

• regime jurídico do licenciamento

• metodologia de identificação e mensuração dos impactos • impactos e estudos ambientais
ambientais
• Avaliação de Impactos Ambientais e
• obrigatoriedade de programas ambientais
Avaliação Ambiental Estratégica
• áreas protegidas e áreas urbanas

• Áreas protegidas e compensação ambiental

• compensação ambiental
• resíduos sólidos

Resíduos sólidos

• emissões atmosféricas

Emissões atmosféricas
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DIMENSÃO AMBIENTAL
ASSUNTOS

GRUPOS / ITENS

• efluentes e utilização de recursos hídricos

Recursos hídricos

• questões sanitárias

Questões sanitárias

• ruído – interno e externo sobre áreas lindeiras
• vibração – interna e externa sobre áreas lindeiras

Ruídos e vibrações

• planos de contingência em caso de acidentes ambientais
• definições de responsabilidades e penalidades em caso

Acidentes ambientais

de acidentes ambientais
• produtos perigosos – considerando bagagens,

encomendas e pontos de abastecimento
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Produtos perigosos

Resultados dos estudos

DIMENSÃO DE SEGURANÇA

ASSUNTOS

GRUPOS / ITENS

• promoção, gestão e reforço da segurança ferroviária

Promoção, gestão e reforço da segurança
ferroviária

• treinamento de agentes de segurança e de operadores

dos serviços
• inspeção/fiscalização – relativas à manutenção de
veículos, tipo de carga e encomendas transportadas,

Certificação e autorização de segurança

condições da via, sinalização interna e externa,
condições das estações, condições de evacuação e

acessibilidade em casos de emergência, etc.
• autoridade responsável pela segurança

Autoridade responsável pela segurança

• segurança no trabalho

Segurança no trabalho
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DIMENSÃO DE SEGURANÇA
ASSUNTOS

GRUPOS / ITENS

• medidas preventivas – relacionadas aos equipamentos, vias, estações,
serviços, veículos, acessibilidade, etc.
• sistemas anti-impacto – falha segura
• passagem em nível e segregação de via, interface com áreas
protegidas ou com restrição
• trens mistos de passageiros e cargas

• cargas perigosas
• plano de contingência – medidas preventivas, procedimentos de alerta e
alarme, medidas de enfrentamento ao evento adverso, medidas
emergenciais de socorro e auxílio às vítimas
• acidente e incêndio com identificação de responsabilidade ou não
• verificação de procedimentos e responsabilidades em caso de
acidentes
• seguros, inclusive de responsabilidade civil LabTrans/UFSC

Acidentes e incidentes

Resultados dos estudos

DIMENSÃO DE SEGURANÇA
ASSUNTOS

GRUPOS / ITENS

• polícia ferroviária

Danos intencionais e polícia ferroviária

• segurança na interoperabilidade

Segurança na interoperabilidade

• sinalização
• passagem em nível e segregação de via, interface com
Controle, comando e sinalização

áreas protegidas ou com restrição
• sistemas de controle de velocidade
• sistemas anti-impacto – falha segura
• outros

Outros
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Legislação pertinente às alterações relativas a assuntos da Dimensão Operacional
Normativo Grupo

Item

Artigo

Boa prática/
Código da
proposta

Aplicação /
Impacto
jurídico

• especificações de carros de passageiros visando à
segurança em casos de emergência e de resgate em
acidentes, com relação a portas, janelas, luzes,
comunicação, acessos pelo teto e sinalização

Decreto Material Carros 13, 35,
1832/1996 rodante de pass 36 e 48

Lei 10098 Material Carros
/2000
rodante de pass

16

Boa prática:
detalhamento
Decreto Material Carros
42 de
5296/2004 rodante de pass
especificações
técnicas dos
Portaria GM Material Carros
16 carros de
261/ 2012 rodante de pass
passageiros,
levando em
consideração
Decreto Material Carros
1° §5º condições de
5904/2006 rodante de pass
segurança e
conforto.
Resolução
Material Carros
ANTT 359/
2º II c Código: OT.01
rodante de pass
2003
Lei 11771/ Material Carros
2008
rodante de pass

Tópicos a serem considerados

• requisitos para elementos estruturantes, sistemas
Aplicação
elétricos, frenagem, suspensão, soldas, assentos e
proposta:
serviços
porta bagagens
regulares e
não regulares • requisitos para trabalhos de inspeção, testes e
manutenção

Adequação
proposta
pontual e
imediata:
implantação
por meio de
resolução

• características físicas e dimensionamentos para o
interior de carros, tais como janelas (posicionamento,
impossibilidade de abertura pelo exterior, dimensões),
ventilação, iluminação, assentos, sanitários
• limites mensuráveis para defeitos que, se detectados,
impedem a companhia ferroviária de colocar ou manter
em serviço um carro de passageiros

• especificação de projeto que vise à segurança dos
carros
• especificações para VLT

29
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• conciliação das características dos veículos e da via

Resultados dos estudos
Normativos a serem considerados nas adequações legais
Normativo

Dimensão /
Produto

Grupo

Item

Artigo

Código da
proposta

Econômico-financeira

Custos e investimentos

Seguros

17

EF.03

Gestão e
controle

Dados e informações
operacionais e financeiros

Gestão de banco
de dados

8º e 9º §1º

GC.06

Institucional / Produto 3

Regulação e controle

Órgãos envolvidos e
suas competências

toda

P3.01

Jurídico-legal

Infraestrutura disponível
e gestão

Exploração de
Infraestrutura

7º, 8º e 9º

JL.04 e
JL.05

Instalações fixas

Estações

6º

OT.15 e
OT.16

Instalações fixas

Vias

7º e 9º

OT.10

Operacional e tecnológica

Material rodante

Carros de passageiro

2º II c

OT.01

Operacional e tecnológica
/ Produto 2

Tipologia e classificação
da prestação do serviço

Tipo e classificação de
serviço

1º, 2º, 11 e
12

P2.01

2º a 9º

Se.07

Resolução
ANTT nº 359,
Operacional e tecnológica
de 26 de
novembro de
2003
Operacional e tecnológica

Segurança

Certificação e autorização Certificação e autorização
de segurança
de segurança
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Construção do modelo regulatório

LEGISLAÇÃO DA
ANTT PARA
TRANSPORTE DE
CARGAS

101 PROPOSTAS

LEGISLAÇÃO DA
ANTT PARA O
MODAL
RODOVIÁRIO
LEGISLAÇÃO DE
OUTROS SETORES

REGULAÇÃO
DO SISTEMA
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EXPERIÊNCIA

Setor de Clubes Esportivos Sul - SCES, lote 10, trecho 03,
Projeto Orla Polo 8 – Brasília/DF
CEP 70200-003

SUPAS
SUEXE

Contatos:
(61) 3410-1000

Campus Universitário –
(48) 3721 9796
CTC
3721 7119
Trindade –
3337 6171
Florianópolis/SC
3269 9580
CEP 88040-970 labtrans@labtrans.ufsc.br
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Equipe de Passageiros e
Mobilidade Urbana
(48) 3721 7113
3721 7114
rodolfo.labtrans@gmail.com

