


Diante da grave crise dos transportes no Rio de Janeiro, especialmente nos trens metropolitanos, e 
do processo de revisão do contrato de concessão da Supervia em andamento, a Casa Fluminense 
e o Observatório dos Trens apresentam recomendações para aperfeiçoar a oferta do serviço e ga-
rantir o direito à mobilidade urbana, conforme prevê a Constituição.

Desde 2017, a partir da morte de Joana Bonifácio, ocorrida no ramal Belford Roxo, estação de 
Coelho da Rocha, nos dedicamos a analisar e sistematizar pesquisas sobre como as condições 
estruturais e operacionais do transporte ferroviário fluminense tem afetado a vida dos seus usuários, 
sistematizado e publicado no Livro “Não Foi Em Vão: mobilidade, desigualdade e segurança nos 
trens metropolitanos do Rio de Janeiro”. Esse levantamento elucidou uma sistematicidade de 
mortes e violências produzidas nos trens metropolitanos, resultado do descumprimento de normas 
técnicas de segurança e acessibilidade, precarização, omissão e despriorização em investimento, 
manutenção e modernização das estruturas ferroviárias. A pesquisa constatou que em um período 
2008 a 2018 foram registradas ocorrência 368 mortes por atropelamento ferroviário nos trens urba-
nos do Rio de Janeiro. Do total de registros, 83 mortes ocorreram em  2018, o que corresponde a 
1,56 mortes por semana.

O presente documento sistematiza e atualiza alguns dos desafios enfrentados pelos trens metropo-
litanos no contexto de crise dos transportes no Rio de Janeiro e oferece recomendações num es-
forço de contribuir propositivamente para a resolução das questões envolvidas. As recomendações 
podem ser resumida em 5 pontos: 

1. Promover o investimento público na qualificação e modernização do sistema de trens 
metropolitanos com recursos da outorga da CEDAE, nivelando-o aos padrões do metrô de 
segurança, conforto, acessibilidade, informação, frequência, respeito aos horários e integração 
aos demais modais.

2. Estabelecer estratégias eficientes e coordenadas para reduzir furto de cabos
e material permanente, promovendo boas práticas.

3. Trocar o índice de reajuste da tarifa, IGP-M, que é atrelado ao dólar e promove preço alto, 
por outro mais adequado à realidade brasileira, como o IPCA, que mede a inflação do consumo.

4. Revisar o modelo de remuneração da Supervia, com a inclusão de novas receitas 
extra-tarifárias.
 
5. Fortalecer sistema de regulação do Transporte e fiscalização do contrato de concessão, 
aprofundando transparência, incorporando métodos para gestão participativa. 

Recomendações para a 
modernização dos trens da supervia

https://naofoiemvao.casafluminense.org.br
https://naofoiemvao.casafluminense.org.br


Em fevereiro de 2020, antes da pandemia da COVID-19, os trens transportavam diariamente, 
em média, 576 mil passageiros, segundo o boletim da Mobilidade Metropolitana (SETRANS, 
julho de 2021). Em março de 2021, os trens transportavam diariamente, em média, 299 mil. 
Ou seja, com redução equivalente a metade do público atendido. 

Logo no início da Pandemia, houve a redução de composições em circulação, interrupção 
de algumas linhas por determinado período, a exemplo do Ramal Belford Roxo, repercutindo 
na ampliação do tempo de espera e na queda da demanda. O aprofundamento da descon-
tinuidade e precarização ocorrido no contexto pandêmico foi uma tendência analisada na 
pesquisa mencionada realizada em que destacamos que “quanto piores as condições de se-
gurança, conforto e confiabilidade dos trens, menor será o número de passageiros”, essa ten-
dência é analisada e pontuada em também em recente pesquisa produzida pelo IPEA (2021).  

Problemas financeiros e queda da arrecadação expõem um modelo dependente da tarifa do 
usuário, que onera e compromete o orçamento das famílias fluminenses mais vulneráveis. 
Precisamos de um novo modelo de operação, que financie o transporte pelo custo de ope-
ração.

Em janeiro, a AGETRANSP autorizou o aumento de 24,52% na tarifa dos trens, que sairia de 
R$ 4,70 para R$ 5,90. Houve mobilização popular contra o aumento e recomendações do 
Ministério Público Estadual e da Defensoria Pública do Estado. Após negociações, o Governo 
do Estado e a Supervia entraram em acordo para que houvesse um reajuste de R$ 0,30.

No acordo estava previsto que o governo do Estado enviaria um subsídio para compensar 
a suspensão do reajuste e também revisar o contrato de concessão, previsto até 2048. No 
entanto, o subsídio não foi feito dentro do prazo e a Supervia entrou na justiça para retomar o 
reajuste de R$ 5.90, conforme resolução da AGETRANSP. Em seguida a AGETRANSP sus-
pendeu a decisão de elevar a tarifa de R$ 5 para R$ 5,90, com a orientação do governador 
Claudio Castro.

No contrato está previsto o IGP-M como índice de reajuste anual. No entanto, esse índice 
está vinculado ao dólar, o que faz sua variação ser muito alta. Em agosto de 2021, o acumu-
lado dos últimos 12 meses do IGP-M foi de 31,12%. Em agosto de 2021, o acumulado de 12 
meses do IGP-M foi de 31.12%. Ou seja, em fevereiro de 2022, a tarifa do trem pode chegar 
a R$ 7,73 caso o governo do Estado e a Supervia não entrem num acordo sobre o índice de 
reajuste.

Contexto e desafios
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Para manter as contas, a Supervia implementou uma série de medidas para reduzir custos 
operacionais. Atualmente, nenhum dos 6 bicicletários está funcionando, com as justificativas 
de atendimento às medidas de controle de aglomeração num primeiro momento e atualmen-
te, por conta da alegação da crise financeira, deixando de ofertar 4 mil vagas aos usuários 
dos trens que utilizam a bicicleta em parte do deslocamento diário entre casa e trabalho.

Apesar da situação de interrupções na operação, atrasos constantes, quebra de composi-
ções ser reclamação constante e histórica de quem utiliza o transporte ferroviário, há três se-
manas atrás uma nova onda de atrasos, descontinuidades e paralisações da circulação, que 
causou muitos danos e transtorno aos usuários dos trens, atingindo especialmente o ramal 
de Japeri, foi atribuída pela Supervia à situação do furto de cabos. 

Como foi demonstrado por uma densa reportagem do RJTV do dia 01/09, a ocorrência de 
furto de cabo do caso em questão, não foi o primeiro, nem mesmo o episódio com maior 
pilhagem de cabos no histórico recente da Supervia. Foi levantado que em outras ocorrên-
cias, em que foi subtraído maior metragem de cabeamento, não houve interrupção como a 
verificada recentemente. Contudo, o contexto de crise agrava a possibilidade de respostas e 
resolutividade do problema.

Para responder a recente crise, rapidamente foi anunciada pela Supervia uma série de ações 
que vão no sentido de militarização das questões relacionadas à crise do transporte: o início 
de um convênio com a Polícia Militar por meio do Programa Estadual de Integração na Segu-
rança (Proeis). Policiais militares serão contratados para reforçar o patrulhamento no sistema 
ferroviário em seus dias de folga; foi anunciada a criação de uma força tarefa envolvendo a 
Polícia Militar, com a mobilização de 200 policiais militares para coibir furto de roubo de cabo; 
a organização e realização de operações policiais em diversos ramais da Supervia, já tendo 
ocorrido na Mangueira, Maracanã, Pavuna e Japeri, contudo, sem notícias de recuperação 
da fiação subtraída.

Pensar estratégias de mitigação do furto de cabeamento e equipamentos de sinalização do 
sistema ferroviário é urgente. Todavia, as respostas estruturadas de ampliação da militari-
zação, além de ser um custo extremamente alto e ineficaz, se desassociado a uma lógica 
de inteligência que foque nos grandes interceptadores do material furtado, estão longe de 

A Supervia ajuizou pedido de recuperação judicial em julho do presente ano, alegando si-
tuação de crise financeira. O pedido foi endossado pela justiça, o que aumenta o prazo de 
pagamento de dívidas com credores e fornecedores.



abordar o conjunto dos problemas que conformam o quadro de descontinuidade do serviço 
e que produzem uma lógica de violência e insegurança nesse transporte: as composições 
obsoletas, que frequentemente quebram no meio do trajeto, trilhos sem manutenção, passa-
gens de nível com aberturas clandestinas – devido a extensa distância entre uma passarela e 
outra –; falta de acessibilidade, panes, quebra de pantógrafos, os imensos vãos entre o trem 
e a plataforma que descumprem as normas da ABNT; condições que, como relatado no tópi-
co acima, se traduzem um produção de mortes sistemáticas por atropelamento ferroviário e 
outras violências. Cabe destacar que nas duas últimas semanas, duas pessoas foram mortas 
nos trilhos por atropelamento ferroviário, um caso no dia 08/09/21 e o outro no dia 14/09/21.

O custo de investimento em militarização, não divulgado pela Supervia nem pelo Governo do 
Estado, pode ter efeitos profícuos com a realização de diagnóstico preciso, planejamento e 
emprego  racionalizado partindo de boas práticas empregadas em outros estados.

Fora Levantado um conjunto de Ações Públicas Civis (ACPs) e Termos de Ajustamento de 
Conduta (TACs) proposto pelo MPRJ em que se condena a Supervia à promoção de segu-
rança, acessibilidade, pela adequação imediatamente das alterações necessárias nas plata-
formas, estações e vagões, listadas nas ACPs, conforme as normas de segurança existentes, 
de acordo com as normas da ABNT, a exemplo a exigência de redução dos vãos para o 
tamanho máximo de 10 (dez) centímetros e dos desníveis para o tamanho máximo 8 (oito) 
centímetros. Assim como a requisição de indenização por danos materiais e morais causados 
à coletividade. Na ACP movida pela Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Proteção ao 
Idoso e à Pessoa com Deficiência da Capital (PJTCPIPD) foi pactuado por meio de TAC a 
contratação de empresa para realização de estudo de impacto sobre as obras de acessibili-
dades necessária de serem realizadas:

I - diagnóstico situacional das estações e trens, relativos à acessibilidade; II - estudo im-
pacto viário decorrente das obras que se mostrarem necessárias; III - apresentação do 
cronograma de execução de obras, IV- a execução das reformas já apontadas pelo GATE 
nas estações Deodoro, Vila Militar, Magalhães Barros e Ricardo de Albuquerque; V - dispo-
nibilização de transporte complementar, 48 enquanto perdurem eventuais suspensões de 
atividades em estações; VI - abstenção de cobrança de tarifa diferenciada; e VII – reajuste 
de tarifa; (ACP MPE-RJ, 2019, pág. 47).

Contudo, o estudo não foi divulgado e essas condições listadas e judicializadas seguem inal-
teradas.



Promover o investimento público na qualificação e modernização do sistema 
de trens metropolitanos com recursos da outorga da CEDAE, nivelando-o 
aos padrões do metrô de segurança, conforto, acessibilidade, informação, 
frequência, respeito aos horários e integração aos demais modais.

Recomendações

1
Utilizar o recurso de 1.7 bilhão, anunciado pelo governo do Estado para o metrô da Baixada (Pavu-
na-Nova Iguaçu), previsto no Pacto RJ com recursos da venda da CEDAE, para o investimento na 
qualificação e modernização do sistema de trens.

Conferir aos trens metropolitanos a qualidade de serviço do metrô, modernizando as composições 
e estações, nivelando-a aos padrões do metrô de segurança, conforto, acessibilidade, informação, 
frequência e respeito aos horários.

Garantir o cumprimento do Termo de Ajuste de Conduta (TAC) de Acessibilidade, assinado entre o 
governo do Estado, a Supervia e o Ministério Público para garantir segurança,  acessibilidade nas 
estações de trens, assim como o cumprimento das ACPs e TACs movidas no âmbito da Tutela Co-
letiva de a de Defesa do Consumidor e do Contribuinte. Algumas determinações do TAC seguem 
abaixo.

Abstenção de seus trens circularem com as portas abertas; instituir  sistema hábil a impedir a aber-
tura indevida das portas; e de respeitar a integridade física e psicológica de seus usuários. (ACP 
Processo nº: 0094965-50.2009.8.19.0001/ 2017).

Resolver todos os problemas técnicos decorrentes de panes e demais defeitos, retirando de cir-
culação toda e qualquer composição que não apresente a devida segurança aos consumidores; 
realizar os reparos necessários para evitar novas panes; adotar medidas de segurança adequadas, 
com equipes de resgate devidamente treinadas, quando as panes forem inevitáveis; informar aos 
consumidores sobre os problemas técnicos que tenham provocado a paralisação inesperada dos 
seus serviços, respeitando a integridade física e psicológica dos usuários e evitando que seus 
funcionários coloquem a vida e a segurança das pessoas em risco; e informar ao usuário, de ime-
diato, quaisquer atrasos ocorridos e seus motivos, tanto nas composições quanto nas estações, 
fornecendo previsão mínima para o restabelecimento do serviço. (ACP Processo nº: 0279915-
97.2009.8.19.0001/ 2018).



Manter um sistema de ventilação adequada e sempre funcionando em todas as composições que 
não possuam ar-condicionado.( ACP Processo nº: 0134260-26.2011.8.19.0001/ 2017).

Instituir um sistema de aviso sonoro que anunciará a previsão de chegada dos trens em tempo real, 
devendo o intervalo entre os anúncios ser de no máximo cinco minutos, com repetição da informa-
ção a dois minutos, um minuto e meio e trinta segundos da chegada do trem na plataforma. (ACP 
Processo nº:0337538-17.2012.8.19.000/ 2018).

Requalificar o ramal Belford Roxo, diminuir intervalos, ampliar os horários e adotar medidas de se-
gurança para os passageiros.

Duplicar a via no trecho Gramacho-Saracuruna e implantar o Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) nos 
ramais de Vila Inhomirim e Guapimirim.

Adequar o vão e desníveis entre os trens e as plataformas em todas estações, dentro dos padrões 
e  limites estabelecidos nas normas técnicas, (com redução dos vãos para o tamanho máximo de 
10 (dez) centímetros e dos desníveis para o tamanho máximo 8 (oito) centímetros), se valendo da 
instalação de borrachões provisórios e reformas estruturais. Também promover modificações que 
acabem com os degraus nas plataformas das estações, a exemplo do que ocorre nas estações de 
Del Castilho e Mercadão de Madureira que, claramente, trazem riscos de acidentes. (ACP Processo 
nº:0010694-77.2015.8.19.0008/ 2015).

Instalar elevadores e escadas rolantes em todas as estações dando prioridade às que possuem 
maior fluxo diário de passageiros.

Assegurar a existência de coberturas que protegem os passageiros da chuva e sol em todas as 
estações, bem como realizar ações de preservação e substituição dos bancos de espera.

Implantar um sistema de segurança e monitoramento que permita ao maquinista enxergar toda a 
lateral do trem com a instalação de câmeras, espelhos e sensores nas portas de forma emergen-
cial. (ACP Processo nº:0111875-11.2016.8.19.0001/ 2018).

Cumprir a Lei do Painel Eletrônico (Lei Estadual n° 5.274/2008), que determina que as concessio-
nárias responsáveis pelos transportes metroviário e ferroviário no Estado do Rio de Janeiro ficam 
obrigados a instalar painéis eletrônicos em locais visíveis, com a finalidade de informar os horários 
previstos das partidas e chegadas das composições em todas as estações.

Reativar os bicicletários e construir ciclovia com integração com as estações de trem.



Dar transparência ao processo de revisão da concessão, abrindo possibilidade de envio de contri-
buições a coletivos, movimentos sociais, organizações sociais e academia.

Condicionar a renovação do contrato de concessão a avaliação e atendimento às cláusulas con-
tratuais especialmente no que tange a garantia de segurança, acessibilidade, assiduidade do trans-
porte ferroviário.

Revogar a renovação do contrato de concessão até 2048, estabelecendo prazo de revisão de no 
máximo 10 anos.

Estabelecer estratégias eficientes e coordenadas para reduzir furto 
de cabos e material permanente, promovendo boas práticas.2

A adoção de boas práticas precisam ser consideradas e valorizadas para resolução das questões 
contemporâneas. Desse modo, destacamos a experiência da CPTM (Companhia Paulista de Trens 
Metropolitanos) que abriu recentemente edital de chamamento para realização de prova conceito, 
como forma de produzir diagnóstico e aprofundar estratégias de enfrentamento ao roubo de cabe-
amento do transporte ferroviário. 

A CPTM estabeleceu parcerias com a 3ª Delegacia Especializada em Furtos de Fios, do DEIC 
(Departamento de Investigações sobre o Crime Organizado), com o intuito de identificar e prender 
autores e receptores desse material.

As ações de coibição de furto de cabeamento são realizadas de modo colaborativo entre a Com-
panhia e a DEIC,  centralizadas em ações de inteligência, tendo a CPTM investido no mapeamento 
dos ferro-velhos localizados nas proximidades das estações ferroviárias, repassando as informa-
ções aos especialistas do DEIC que passam a averiguar a existência de fiação roubada nesses 
locais. A lista é constantemente atualizada.

A empresa publicou em seu site que vem sendo realizado a substituição do cabeamento utilizado 
no sistema ferroviário por outros mais modernos que segundo consta: “que possuem a mesma 
eficiência técnica, porém sem valor comercial, além da instalação de alarmes, construção de mu-
ros de vedação da sua faixa de domínio e estimulando uma atitude proativa dos funcionários de 
campo (em especial os maquinistas) para que acionem imediatamente as equipes de segurança e 
manutenção sempre que perceberem movimentação suspeita, além de investigações e inspeções 
constantes que são realizadas pelas equipes de segurança”.



Além de criarem estratégias de conscientização dos passageiros com relação ao furto de cabos, 
dos transtornos acarretados pela prática, com a divulgação de canais de denúncias recepcionados 
pela empresa para sobre as ocorrências. 

Medidas como essas que passam pelo diagnóstico, planejamento e cooperação entre operadores 
do transporte, policia civil e população, tendem a ser mais eficientes, sustentável e bastante exito-
sas  do que a mobilização de policiais de modo irracional, sem estratégia e objetivos claros. Desse 
modo recomendamos a sobre a luz dessa experiência.

Instituição de Sistema Interno da Supervia, responsável pela identificação, acompanhamento (in-
clusive com a possibilidade de recepção de denúncias), levantamento e diálogo com a Delegacia 
Especializada que tratará do furto de cabos.

Realização de diagnóstico com mapeamento e informações sobre a situação do furto de cabos 
nos sistema de trens metropolitanos.

Identificar as regiões de maior incidência, assim como possíveis receptores dos materiais furtados 
nas proximidades das linhas férreas a fim de averiguar se alguns desses locais retém os itens fur-
tados.

Concentração das investigações de furto de cabos tanto do sistema ferroviário como metroviário 
em uma só delegacia com intuito de auxiliar as investigações deste tipo de crime.

Substituição e modernização do cabeamento utilizado a exemplo da CPTM. Implementação de sis-
tema de alarme e outras tecnologias de monitoramento, treinamento dos profissionais envolvidos 
na operação para identificar possíveis ações de subtração. 

Ampliação da equipe de campo para atender possíveis ocorrências.

Planejamento de pontos de alocação estratégica dos equipamentos fixos, para dificultar a subtra-
ção dos bens.



Trocar o índice de reajuste da tarifa, IGP-M, que é atrelado ao dólar e promove 
preço alto, por outro mais adequado à realidade brasileira, como o IPCA, que 
mede a inflação do consumo.3

Conforme a cláusula segunda do décimo primeiro aditivo da Supervia, a base de cálculo para o 
reajuste de 2022 é o valor de R$ 5.90 somado ao IGP-M no mês de novembro. Em agosto de 
2021, o acumulado de 12 meses do IGP-M foi de 31.12%. Ou seja, em fevereiro de 2022, a tarifa 
do trem pode chegar a R$ 7,73 caso o governo do Estado e a Supervia não entrem num acordo 
sobre o índice de reajuste.

Revisar o modelo de remuneração da Supervia, 
com a inclusão de novas receitas extra-tarifárias.4

Revisar o modelo de remuneração dos trens, migrando para um modelo de remuneração baseado 
no custo de operação do sistema.

Incluir receitas extra-tarifárias para financiar o sistema de trens, reduzindo a pressão sobre o au-
mento da passagem, aumentando a transparência sobre o custo de operação e garantindo maior 
sustentabilidade no sistema de trens.

Revisar o Fundo Estadual de Transporte e aperfeiçoá-lo para que possa financiar uma parte da 
operação do sistema de trens e promover investimentos regulares na modernização e qualificação.

Dar publicidade e aumentar as receitas acessórias recebidas pela concessionária com publicidade 
e aluguel de imóveis dentro da malha ferroviária, utilizando tais recursos para reduzir o preço da 
passagem.

Buscar fontes de recursos no governo federal, como em emendas parlamentares, Fundos Verdes 
Internacionais e outros.



Fortalecer sistema de regulação do Transporte e fiscalização do contrato de 
concessão, aprofundando transparência, incorporando métodos para gestão 
participativa5

Alcançar maior transparência e efetividade na composição da AGETRANSP, estabelecendo crité-
rios objetivos de atuação e conhecimento no tema, que permita  análise da indicação de cargos de 
direção da AGETRANSP por alguma instância colegiada, como o Conselho Estadual de Transpor-
tes, assim como a quarentena de 8 anos para pessoas que tenham exercido cargo ou função de 
direção em sociedades empresariais e a elas coligadas sujeitas às atribuições da agência.

Buscar maior fortalecimento operacional da AGETRANSP por meio de abertura de novos concur-
sos para ampliação do quadro técnico e garantir amplo acesso por meio da garantia de acesso às 
informações e serviços prestados pela Supervia.

Criar um Conselho de Passageiros de caráter consultivo visando acompanhamento e debate sobre 
as condições e mudanças na operação da SuperVia.

Promover e priorizar estratégias que aprofundem a autonomia da AGETRANSP e de seus diretores 
frente às concessionárias que são responsáveis por fiscalizar.

Construir e validar em conjunto com o Conselho de Passageiros, código de princípios ao qual os 
diretores e funcionários estarão submetidos. Com a previsão de medidas de responsabilização dos 
agentes omissos a irregularidades administrativas das concessionárias.

Publicizar e contribuir para a construção do Dossiê Joana Bonifácio, aprovado pela Lei 9.369/21, 
proposto pelas Deputadas Renata Souza e Mônica Francisco.

Instituir no âmbito na AGETRANSP setor de atendimento e acolhimento de vítimas de ocorrências 
violentas nos transportes públicos, com a previsão de equipe multidisciplinar mínima para acom-
panhamento e encaminhamento dos casos: a saber assistente social, psicólogo, psiquiatra e ad-
vogado.




