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Prezado(a) Senhor(a): 
 

Visando a eventual necessidade de comunicação entre a Prefeitura Municipal 
de Miguel Pereira e as empresas interessadas em participar da presente licitação, 
solicitamos preencher e enviar os dados do Termo de Recebimento de Edital para 
email: licitação.pmmp@gmail.com. 

O não envio dos dados eximirá a PMMP da responsabilidade de comunicação 
de eventos relacionados ao procedimento licitatório, ressalvada a obrigatoriedade, 
pela legislação de referência, de sua publicação na internet, imprensa oficial e/ou em 
jornal de grande circulação. 

 
Miguel Pereira/RJ, __ de _______ de 2020. 

 
 

Presidente da Comissão de Licitação 
 

Razão Social  

CNPJ Nº  

Endereço 
 

 

E-mail  

Telefone  

Fax  

Pessoa para contato  

 

Recebemos da Prefeitura Municipal de Miguel Pereira - PMMP, nesta data, cópia do 
Edital de CONCORRÊNCIA 001/2020. 

 

            Local: _______, ___ de __________de 2020. 
 
 
 
 
 

____________________________________ 
Assinatura 

(A assinatura é opcional em caso de envio por e-mail)  
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PARTE I – DAS DEFINIÇÕES 
 

1. DAS DEFINIÇÕES 
 
1.1. Para efeitos desta Concessão serão adotadas as seguintes definições: 
 
ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas. 
 
Adjudicatária: a Licitante vencedora da Concorrência, indicada no Ato de 
Homologação, assim entendida aquela que obtiver a maior oferta da Proposta 
Econômica e que estiver devidamente Habilitada, nos termos deste Edital. 
 
ANEXO: cada um dos documentos vinculantes ao Edital. 
 
ANTT: Agência Nacional de Transportes Terrestres, autarquia em regime especial 
integrante da Administração Federal indireta, instituída pela Lei n° 10.233, de 5 de 
junho de 2001, com sede em Brasília, Distrito Federal. 
 
Ato de Homologação: resolução expedida pela PMMP, que tem por objeto 
confirmar o resultado da Concorrência. 
 
Bens da Concessão: significado definido ANEXO I/A. 
 
Bens Reversíveis: são os Bens da Concessão indispensáveis à continuidade dos 
serviços relacionados a Concessão ANEXO I/A do Edital, que serão revertidos ao 
Concedente ao término do Contrato. 
 
BIM – Boletim Informativo – Diário Oficial do Município. 
 
Comissão de Licitação: comissão instituída pelo PMMP que será responsável por 
examinar e julgar todos os documentos e conduzir os procedimentos relativos a 
Concorrência. 
 
Complexo do Trem Turístico de Miguel Pereira: são todas as estruturas e 
edificações, comerciais e funcionais no trecho entre o 1º Distrito e o 2º Distrito, 
conforme ANEXO I/A do Edital.  
 
Concedente: o Município de Miguel Pereira. 
 
Concessão: outorga para exploração de serviços de transporte ferroviário de 
passageiros por Trem à Vapor na estrada de ferro no trecho entre o 1º Distrito e o 2º 
Distrito, com finalidade turística, histórico e cultural, incluindo serviços de praça de 
alimentação, lojas de conveniências e centro de informações, com ônus para o 
Concessionário da implantação e manutenção das estruturas físicas necessárias 
obedecendo a todas as normas e condições descritas no Edital de Concessão e nos 
seus ANEXOS, precedida de investimento de revitalização do Trem Turístico, com 
fornecimento e montagem da estrutura ferroviária, dos materiais, equipamentos e dos 
sistemas necessários à operação, nos termos, nos prazos e nas condições 
estabelecidos no Edital, no Contrato e em seus ANEXOS. 
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Concessão de bem público: é o contrato administrativo pelo qual o Poder Público 
atribui a utilização exclusiva de um bem de seu domínio a particular, para que explore 
segundo sua destinação especifica. No presente uso será remunerado, por tempo 
certo e determinado, consoante a contrato administrativo que o conceder; 
 
Consórcio: grupo de Licitantes solidariamente responsáveis pelo cumprimento 
das obrigações decorrentes da Concorrência e vinculadas por termo de 
compromisso de constituição de consórcio ou instrumento de constituição de 
consórcio. 
 
DAM – Documento de Arrecadação Municipal. 

 
Data de Assunção:  data da publicação do extrato do Contrato nos veículos de 
publicação. 
 
Documentos de Habilitação: conjunto de documentos a ser obrigatoriamente 
apresentado pelas Licitantes, destinado a comprovar exclusivamente sua 
regularidade jurídica, fiscal, trabalhista, qualificação econômico-financeira e 
capacidade técnica de realizar o objeto da Concessão. 

 
DOU: Diário Oficial da União, que tem como missão publicar e divulgar os atos oficiais 
da administração pública federal, na forma do Decreto nº.  4.520, de 16 de Dezembro 
de 2002. 
 
Edital: é o regulamento do instrumento convocatório do presente Edital de 
Concorrência n°. 01/2020 – PMMP e todos os seus ANEXOS. 

 
Garantia de Execução do Contrato: a garantia que o Concessionário deverá 
manter em favor da PMMP do fiel cumprimento das obrigações contratuais, legais e 
regulamentares, nos montantes e nos termos definidos no Edital. 

 
IPCA: Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, devendo ser substituído por outro que 
venha a ser criado em seu lugar na hipótese de sua extinção. 
 
Licitante: qualquer pessoa jurídica participante do certame, individualmente ou em 
Consórcio. 

 
Pagamento pela Outorga: pagamento do Concessionário a PMMP pelo direito de 
exploração da Concessão. 
 
Passagem: valor do transporte ferroviário de passageiro no Trem do Turístico de 
Miguel Pereira. 
 
Plano de Negócios: documento que registra o plano econômico-financeiro, 
considerando o Projeto Básico. 

 
PMMP – Prefeitura Municipal de Miguel Pereira. 
 
ROB:  Receita Operacional Bruta, incluindo receitas acessórias. 

 
 

SPE:  Sociedade de Propósito Específico. 
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Visitante: todas as pessoas que sejam tomadoras dos serviços prestados pelo 
Concessionário ou por terceiros por ela indicados ou usufruam dos serviços do 
Complexo do Trem Turístico de Miguel Pereira. 
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PARTE II – DO EDITAL 
 
 

CONCORRÊNCIA 001/2020 
 

A Prefeitura Municipal de Miguel Pereira - PMMP, através da Comissão de Licitação 
instituída pela Portaria nº. 048 de 17 de janeiro de 2020, torna público que realizará 
Licitação na modalidade Concorrência pública do M AI O R  V A L O R  D E  
O U T O R G A MENSAL, nos termos da Lei nº 8.666/1993, Lei nº 8.987/1995, Lei nº 
10.520/02, e legislações correlatas, bem como pelas condições estabelecidas neste 
Edital e seus ANEXOS e no Processo nº. 2563/2020, conforme solicitada pela 
Secretaria Municipal de Turismo Desenvolvimento Econômico Indústria e Comércio. 

 
1.  DO LOCAL E DATA DA ABERTURA 
 
1.1. Na data, hora e local indicados abaixo a Comissão de Licitação receberá os 

documentos de Credenciamento dos Representantes, Documentação de 
Habilitação e Proposta Econômica dos licitantes; 

 
1.1.1. Data: 28 de abril de 2020 

Horário: 10:00 horas (Horário de Brasília) 
Local: Sede da Prefeitura Municipal de Miguel Pereira, localizada à Rua Prefeito 
Manoel Guilherme Barbosa, nº 375, sala das licitações - Rio de Janeiro/RJ. 

 
1.2. Não havendo expediente na data marcada, a sessão será realizada no primeiro 

dia útil subsequente, no mesmo local e hora, salvo por motivo de força maior, ou 
qualquer outro fato imprevisível, que será informado pela Comissão de Licitação. 
 
 

2. DO OBJETO 
 

2.1. A presente Licitação tem por objeto a Concessão de área do Município de Miguel 
Pereira, oriunda da CONCORRÊNCIA 001/2020, para ampliação, modernização, 
manutenção e exploração de serviços de transporte ferroviário de passageiros, 
no trecho compreendido entre o 1º Distrito e o 2º Distrito (Miguel Pereira e 
Governador Portela, com finalidade turística, histórica e cultural, obedecendo a 
todas as normas e condições descritas no Edital de Concessão e nos seus 
ANEXOS; 

2.2. É parte, também, da presente concessão, o trecho compreendido entre o 2º 
Distrito e o 3º Distrito (Governador Portela e Conrado) quando o mesmo for 
recuperado para o transporte objeto da licitação. 

 
2.2.1.  Da Utilização da Área  
 
2.2.1.1.  A Concessão que trata deste Edital fica limitada às empresas que operam em 

atividades econômicas com fins lucrativos, conforme legislação pertinente; 
 

2.2.1.2.   A área é aquela constante no Termo de Cessão firmado entre o Município e 
o DNIT.  
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2.3. Da Situação Física da Área 
 

2.3.1.  A área objeto desta licitação possui o total de 4.587,93 metros (quatro 
mil, quinhentos e oitenta e sete metros), compreendido entre o 1º e 2º 
Distrito 21 km, aproximadamente, entre o 2º e 3º Distrito; 

 
2.3.2.  A área a ser licitada encontra-se nas condições descritas no Projeto 

Básico para implantação e execução descrita neste Edital a cargo do 
Concessionário;  

 
2.3.3.  Caberá ao Concessionário executar, às suas expensas e sob sua total 

responsabilidade, os investimentos necessários, ampliação e 
revitalização, modernização e adequação da(s) área(s), bem como 
instalar todos os equipamentos necessários ao funcionamento das 
atividades objeto da presente licitação; 

 
2.3.4.   Caberá ao Concessionário indenizar ao Poder Público a totalidade 

de custos relativos ao transporte da locomotiva e seus vagões, 
bem como demais despesas com relação a pintura e adaptação 
dos bens citados anteriormente para a sua circulação dentro das 
normas legais;   

 
2.4. Aquisição e Consulta ao Edital e Acesso às Informações 

 
2.4.1. O Edital, ANEXOS e Estudo Técnico poderão ser retirados na sede da 

Prefeitura Municipal de Miguel Pereira, localizada à Rua Prefeito Manoel 
Guilherme Barbosa, 375, Centro – Miguel Pereira/RJ, de 2ª a 6ª feira 
(dias úteis), das 9:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00 horas, mediante 01 
(um) dispositivo eletrônico de armazenamento - Pen Drive, ou retirada 
no sitio de licitações da PMMP: www.pmmp.rj.gov.br 

 
2.4.2 A PMMP não se responsabilizará pelo Edital e ANEXOS disponíveis 

sobre a presente Concorrência nº 01/2020 – PMMP obtidos ou 
conhecidos de forma ou em local diverso do disposto no item acima; 

 
2.4.3.   A obtenção do Edital não será condição para participação na 

Concessão, sendo suficiente para tanto o conhecimento e aceitação, 
pela Licitante, de todos os seus termos e condições; 

 
2.4.4 As Licitantes são responsáveis pela análise direta do presente Edital 

e de todos os dados e informações sobre a exploração da 
Concessão; 

 
2.4.5. As informações, estudos, pesquisas, investigações, levantamentos, 

projetos, planilhas e demais documentos ou dados, relacionados ao 
Objeto de Concessão, à sua exploração e à estruturação do 
Concessionário, apresentados no sítio eletrônicos: 
www.pmmp.rj.gov.br , bem como na sede da PMMP, foram realizados e 
obtidos para fins exclusivos de verificação da viabilidade técnica e 
econômico-financeira da Concessão, não apresentando, perante os 
potenciais Licitantes e perante ao Concessionário, qualquer caráter 

http://www.pmmp.rj.gov.br/
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vinculativo para qualquer fim ou qualquer efeito de responsabilidade do 
Concedente perante estas; 

 
 

2.4.6. Os interessados são responsáveis pelo exame de todas as instruções, 
condições, exigências, leis, decretos, normas, especificações e 
regulamentações aplicáveis à Concorrência e a Concessão; 

 
2.4.7 As Licitantes arcarão com seus respectivos custos e despesas que 

incorreram para a realização de estudos, investigações, 

levantamentos, projetos e investimentos, relacionados à Concorrência 

ou ao processo de contratação; 

2.4.8. A documentação fornecida pela PMMP às Licitantes não poderá ser 

reproduzida, divulgada e utilizada, de forma total ou parcial, para 

quaisquer outros fins que não os expressos no Edital; 

2.4.9. São partes vinculantes ao presente Edital, todos os seus ANEXOS, 
sendo que o Estudo Técnico servirá unicamente como parâmetro 
para as licitantes fazerem os seus próprios Estudos de Viabilidade 
Econômica, portanto, sendo franqueadas as vistas aos interessados; 

 
2.4.10. O empreendimento será de grande porte e de longo período, portanto 

poderá haver a necessidade de avaliar novas opções de serviços e 
produtos para fins de atender a evolução do mercado, bem como 
proporcionar o atendimento aos visitantes/usuários.  
 
 

3.  DO CREDENCIAMENTO DE REPRESENTANTE 
 
3.1.  Cada licitante poderá, conforme ANEXO IV/A – Carta de Credenciamento, nos 

atos do presente certame, fazer-se representar por pessoa credenciada, 
devidamente autorizada a atuar em seu nome, com poderes suficientes para 
praticar todos os atos do procedimento licitatório, inclusive no que se refere à 
eventual desistência da interposição de recursos; 

 
3.2.  Considerar-se-á devidamente credenciada para os fins do presente Edital, a 

pessoa: 
 

3.2.1.  Portadora de procuração, lavrada por instrumento público ou particular, 
com dados de identificação do representante, devendo constar, 
expressamente, poderes para participar de todos os atos do 
procedimento licitatório, inclusive interpor ou desistir de recursos; 

 
3.2.2.  Portadora de documento idôneo que demonstre a sua condição de 

sócio gerente ou administrador da licitante (ex.: contrato social, estatuto 
publicado no diário oficial), no original ou cópia autenticada em cartório, 
ou por servidor da Administração, mediante comparação com o 
documento original e que declare os limites de sua atuação; 

 
3.2.3.  Apresentar ainda Carteira de Identidade e CPF. 
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3.3.  A falta de apresentação, ou incorreção de qualquer dos documentos referidos 
nos subitens 3.2.1 a 3.2.3 não inabilitará a licitante, mas obstará o representante 
de se manifestar e responder pela mesma; 

 
 
3.4.  Os documentos de credenciamento do representante serão entregues em 

separado e NÃO DEVEM ser colocados dentro de nenhum dos Envelopes, quer 
seja o de DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e PROPOSTA ECONÔMICA; 

 
3.5.  Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de 

uma empresa, na presente licitação; 
 
3.6. Qualquer manifestação em relação a presente licitação, especialmente prévias à 

abertura da sessão pública, fica condicionada à apresentação pelo manifestante 
do documento de identificação e instrumento público ou particular de procuração, 
com firma reconhecida. Em sendo sócio, dirigente, proprietário ou assemelhado, 
deverá apresentar cópia do Contrato Social da empresa e documento de 
identidade, para fins de cômputo de prazos legais de manifestação. 

 
3.6.1.  A não apresentação ou incorreção do documento de que trata o subitem 

3.2 não inabilitará a licitante, mas impedirá o seu representante de se 
manifestar e responder pela mesma até a sua efetiva apresentação, no 
prazo fixado pelo Presidente da Comissão de Licitação. 

 
 
4.  PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO 
  
4.1. Caso qualquer interessado necessite de esclarecimentos, deverá solicitá-los a 

Comissão de Licitação, até as 18h, dois dias antes da sessão pública, da 
seguinte forma: 

 
4.1.1. Por meio eletrônico, no e-mail: www.pmmp.rj.gov.br, acompanhado do arquivo 
contendo as questões formuladas, em formato “.doc” ou “.docx”; ou 

 
4.1.2. Por meio de correspondência protocolada na sede da PMMP, contendo as 
questões formuladas, impressa e em meio magnético, com o respectivo arquivo 
gravado em formato “.doc” ou “.docx”. 
 
4.2.  A Comissão de Licitação não responderá questões que tenham sido 

formuladas em desconformidade com o disposto ao item anterior; 
 
4.3.  Todas as correspondências referentes ao Edital enviadas à Comissão de 

Licitação serão consideradas como entregues na data do seu recebimento pela 
PMMP, mediante protocolo na sede da PMMP ou outra forma específica de 
confirmação de recebimento de mensagem, em caso de correspondência 
eletrônica; 

 
4.3.1  As correspondências recebidas pela Comissão de Licitação após as 18h 

(horário de Brasília), inclusive as correspondências dirigidas ao 
endereço eletrônico, serão consideradas como recebidas no dia útil 
imediatamente posterior; 

 
4.3.2. As respostas da Comissão de Licitação aos pedidos de esclarecimento 

serão divulgadas no sítio eletrônico, sem identificação da fonte do 
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questionamento, até o ultimo dia útil anterior à sessão pública do 
recebimento dos envelopes de Habilitação e Proposta Econômica. 

 
 
 
4.4.  Os interessados poderão, também, retirar cópia das respostas de 

esclarecimentos sobre o Edital na sede da PMMP; 
 
4.5.  Todas as respostas da Comissão de Licitação aos pedidos de esclarecimento 

realizados nos termos deste item poderão constar em ata, que será parte 
integrante deste Edital. 

 
 
5. DAS IMPUGNAÇÕES 
 
5.1.  A impugnação do Edital deverá ser dirigida à Autoridade Competente do certame 

e registrado no Protocolo da PMMP, localizado na Rua Prefeito Manoel G. 
Barbosa, 375, Centro, Miguel Pereira/RJ, de 2ª a 6ª feira, de 12h às 17 h; 

  
5.1.1. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar Edital de licitação por 

irregularidade na aplicação desta Lei, devendo protocolar o pedido até 5 
(cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de 
habilitação, devendo a Administração julgar e responder à impugnação 
em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1 º do 
art. 113 da Lei nº 8.666/93. 

 
5.1.2. Por qualquer licitante, por escrito, até 2 (dois) dias úteis antes da data 

fixada no preâmbulo deste Edital, devidamente credenciado conforme 
item 3 deste Edital; 

 
5.2. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante a Administração, a 

licitante que não o fizer até o 2º (segundo) dia útil que anteceder a abertura dos 
envelopes de habilitação; 

 
5.3. A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar 

do processo licitatório até a preclusão administrativa da decisão a ela pertinente; 
 
5.4. As impugnações ao Edital poderão ser dirigidas ao Presidente da Comissão de 

Licitação, no endereço indicado no item 1 deste Edital; 
 
5.5.  Apresentada a impugnação, a mesma será respondida ao interessado, antes 

da abertura da sessão pública, do recebimento dos envelopes contendo os 
Documentos de Habilitação e Propostas, e divulgada no site do PMMP; 

 
5.6.  Caso seja constatada a necessidade de alteração do instrumento convocatório, 

que afete a elaboração das propostas, o fato será divulgado, na forma do contido 
no § 4º do art. 21 da Lei nº. 8.666/93. 

 
6. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
 
6.1. Das condições gerais 

 
6.1.1. Respeitadas às demais condições normativas e as constantes deste 

Edital e seus ANEXOS, poderão participar da Concorrência, pessoas 
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jurídicas brasileiras ou estrangeiras, isoladamente ou em 
Consórcio, de acordo com os termos deste Edital:  

 
 
 

6.1.1.1. Que atendam às condições deste Edital/ANEXOS e 
apresentem os documentos nele exigidos, em original ou por 
qualquer processo de cópia autenticada por Cartório de Notas 
e Ofício competente, ou por servidor da Comissão de Licitação, 
à vista dos originais; 

 
6.1.1.2.  No caso das autenticações serem realizadas por servidor, 

conforme previstos no subitem anterior, poderão, a critério do 
proponente, ocorrer até 24 horas antes da abertura da licitação; 

 
6.1.2.  Não tenham sido declaradas impedidas de licitar e contratar com órgãos 

da Administração Pública; 
 
6.1.3. Qualquer alteração contratual deverá ser precedida de analise e 

autorização por parte da PMMP. 
 

6.2. Da Participação em Consórcio 
 

6.2.1. Se as empresas estiverem constituídas em consorcio deverão ser 
observadas as normas constantes no art. 33 da Lei nº 8.666/93, bem 
como os documentos elencados nos artigos de 27 a 30 da Lei nº 
8.666/93 e que atendam os seguintes requisitos: 

 
6.2.1.1.  Comprovação da constituição do Consórcio, por meio de 

compromisso público ou particular de constituição de 
consórcio, subscrito pelos consorciados que o prazo de 
duração do consórcio deve, no mínimo, coincidir com o prazo 
de vigência do contrato; 

 
6.2.1.2. Indicação da empresa líder, que deverá ser aquela detentora 

da maior cota consorcial, a quem caberá a responsabilidade 
pelo desenvolvimento e gerenciamento dos serviços e 
responderá junto ao PMMP por todas as obrigações contratuais 
previstas neste Edital e seus ANEXOS; 

6.2.1.3.  Todas as empresas consorciadas deverão apresentar toda a 
documentação de habilitação exigida neste Edital; 

 
6.2.1.3.1. A desclassificação de qualquer consorciado 

acarretará a automática desclassificação do 
Consórcio.  

 
6.2.1.4.  Para efeito de qualificação técnica, será aceito o somatório da 

capacidade técnica das empresas consorciadas; 
 
6.2.1.5.  Para efeito de qualificação econômico – financeira, será aceito 

o somatório dos valores de cada consorciado, na proporção de 
sua respectiva participação; 
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6.2.1.6.  As empresas consorciadas não poderão apresentar, 
isoladamente ou integrando outro consórcio, cotação para a 
prestação do mesmo serviço que estiver sendo disputado pelo 
consórcio do qual faça parte; 

 
 
6.2.1.7. As empresas consorciadas serão solidariamente responsáveis 

pelos atos praticados pela líder, tanto na fase de licitação 
quanto na de execução do contrato e as consorciadas deverão 
apresentar compromisso de que não alterarão a constituição ou 
a composição do consórcio, visando manter válidas as 
premissas que asseguram a sua habilitação; 

 
6.2.1.8.  No consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras, a 

liderança caberá, obrigatoriamente, à empresa brasileira; 
 
6.2.1.9.  É vedada a participação de empresa consorciada, através de 

mais de um consórcio, as consorciadas deverão apresentar 
compromisso de que não se constituem nem se constituirão, 
para fins de consórcio, em pessoa jurídica e de que o consórcio 
não adotará denominação própria, diferente de seus 
integrantes; 

 
6.2.1.10.  As consorciadas deverão comprometer-se a apresentar, 

antes da assinatura do contrato decorrente desta licitação, o 
Instrumento de Constituição do Consórcio, aprovado por quem 
tenha competência em cada uma das empresas, para autorizar 
a alienação de bens do ativo fixo e registrado nos órgãos 
competentes. O contrato de consórcio deverá observar, além 
dos dispositivos legais, as cláusulas deste Edital, 
especialmente as constantes deste subitem 6.2.  

 
6.3. Da Participação de Empresa Estrangeira 
 

6.3.1.  No caso de empresas estrangeiras em funcionamento no País, a 
licitante deverá apresentar Decreto de autorização e ato de registro ou 
autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, 
quando a atividade assim o exigir; 

 
6.3.2.  Qualquer documento apresentado em língua estrangeira deverá ter sido 

emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, quando for o 
caso, de seu país de origem, notorizadas e autenticadas por Embaixada 
ou Consulado Brasileiro no país de origem do documento e traduzidas 
para a língua portuguesa por tradutor juramentado; 

 
6.3.3.  Será considerada inabilitada a empresa estrangeira que não apresentar 

documentação comprobatória de representação no Brasil, com poderes 
expressos para receber citação, responder administrativa e 
judicialmente e atender a todos os requisitos deste Edital. A empresa 
estrangeira deverá, ainda, declarar sua total submissão à legislação 
brasileira para todos os fins relacionados a Concessão pretendido; 
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6.3.4. Os documentos deverão ser apresentados em linguagem clara, sem 
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, e deverão observar as 
seguintes regras com relação ao idioma: 

 
6.3.4.1. Na hipótese da inexistência de documentos equivalentes aos 

solicitados neste Edital e/ou de órgão(s) no país de origem que 
os autentiquem, deverá ser apresentada declaração 
informando tal fato, emitida por instituição de direito público ou 
por notário público devidamente autenticada pela autoridade 
consular brasileira do país de origem e traduzida por tradutor 
juramentado;  

 
6.3.4.2. No caso de divergência entre o documento no idioma 

original e a sua tradução para o português, prevalecerá o texto 
traduzido; 

 
6.3.4.3. O Plano de Negócios deverá ser apresentado em língua 

portuguesa e, caso sejam traduzidos de original em língua 
estrangeira, serão aceitas as suas respectivas traduções livres 
para o idioma português. 

 
6.3.4.4. Na hipótese de apresentação das traduções livres do Plano de 

Negócios, caberá à Licitante apresentar igualmente a versão 
original em língua estrangeira ou, a seu critério, versão em 
inglês, bem como se responsabilizar pela fidelidade da tradução, 
observada a prevalência do idioma português em caso de 
divergência. 

 
 

6.4. Das Limitações à Participação  
 

 
6.4.1. Não poderão participar da Concorrência, as empresas isoladamente 

ou em Consórcio: 
 

6.4.1.1. Que tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da 
Administração Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual, 
Municipal ou do Distrito Federal ou suspensas de licitar com o 
PMMP; 

  
6.4.1.2.  Que cujo(s) dirigente(s) ou responsável(is) técnico(s) seja(m) 

ou tenha(m) sido ocupante(s) de cargo efetivo, emprego, ou 
ocupante(s) de cargo de direção ou assessoramento superior 
da PMMP, nos últimos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à 
data da publicação do Edital; 

 
6.4.1.3. Pessoa jurídica proibida de contratar com a Administração 

Pública, nos termos da Lei n° 8.429, de 2 de junho de 1992; 
 
6.4.1.4. Pessoa jurídica, ou seus dirigentes, gerentes, acionistas ou 

detentores de mais de 5% (cinco por cento) do capital com 
direito a voto, Controladora, responsável técnico ou 
subcontratado, que tenha participado da elaboração dos 
estudos econômicos e técnicos que lhe serviram de base;  
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6.4.1.5  Pessoa jurídica que tenha parlamentar diplomado (a) ou 

empossado (a), exercendo função de gestão ou entre seus 
proprietários, controladores, administradores ou diretores, 
configurando as vedações previstas no art. 54 da Constituição 
Federal; 

 
6.4.1.6.  Empresa cujos diretores, responsáveis legais ou técnicos, 

sócios ou membros de conselhos técnico, consultivo, 
deliberativo ou administrativo, pertençam, ainda que 
parcialmente, de empresa do mesmo grupo, ou em mais de 01 
(uma) empresa, que esteja participando desta licitação; 

 
 

6.5. Das Participações de ONGs e Entidades sem Fins Lucrativos. 
 

6.5.1.     Não poderão participar da Concorrência as Entidades sem Fins 
Lucrativos, incluindo as Organizações Sociais e as Organizações 
da Sociedade Civil de Interesse Público.    

 
 

7. FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO 
 
7.1 Das apresentações das documentações de Habilitação e da Proposta 

Econômica: 
 

7.1.1. O certame será realizado sempre em ato público no dia, hora e local 
indicados no item 1 deste Edital, quando deverão ser entregues à 
Comissão de Licitação os envelopes lacrados, rubricados nos fechos, 
distintos e identificado em sua capa das seguintes formas contendo a 
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO e PROPOSTA ECONÔMICA:  

 
  ENVELOPE Nº. 1 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO: 

 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 001/2020 
Prefeitura Municipal de Miguel Pereira - PMMP.  
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE OU DENOMINAÇÃO DO 
CONSÓRCIO, INDICANDO SEUS INTEGRANTES E SEU LÍDER  
CNPJ Nº: 
 NOME, TELEFONE E ENDEREÇO ELETRÔNICO (E-MAIL) DO(S) 
REPRESENTANTE(S) CREDENCIADO(S) 

 
ENVELOPE Nº. 2 – PROPOSTA ECONÔMICA: 

 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 001/2020 
Prefeitura Municipal de Miguel Pereira - PMMP.   
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE OU DENOMINAÇÃO DO 
CONSÓRCIO, INDICANDO SEUS INTEGRANTES E SEU LÍDER  
CNPJ Nº: 
NOME, TELEFONE E ENDEREÇO ELETRÔNICO (E-MAIL) DO(S) 
REPRESENTANTE(S) CREDENCIADO(S) 
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7.2. Cada um dos ENVELOPES deverá ser apresentado em 2 (duas) vias 

idênticas, encadernadas separadamente, com todas as folhas numeradas 
sequencialmente, inclusive as folhas de separação, catálogos, desenhos ou 
similares, se houver, independentemente de ser mais de um caderno, da 
primeira à última folha, de forma que a numeração da última folha do último 
caderno reflita a quantidade total de folhas de cada envelope, não sendo 
permitidas emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas. 
7.2.1. Cada via conterá página com termo de encerramento próprio, que 

não será numerada; 
 
7.2.2.  Encerrado o prazo para recebimento dos ENVELOPES, nenhum outro 

documento será aceito, assim como não se admitirão quaisquer 
adendos ou alterações nos documentos e propostas entregues. 

 
7.3. A licitação será processada e julgada em 2 (duas) fases: 

 
7.3.1. Abertura do ENVELOPE Nº. 1 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

ocorrerá na mesma data de entrega dos envelopes, ou seja, às 10:00 h 
- horário de Brasília, do dia 28 de abril de 2020 conforme item 1 
deste Edital; 

 
7.3.1.1.  Esta fase de HABILITAÇÃO compreende a análise dos 

documentos apresentados no ENVELOPE Nº. 1 - 
“DOCUMENTAÇÃO” de todas as LICITANTES, sendo 
consideradas habilitadas as LICITANTES que atendam às 
exigências contidas no item 8 deste Edital e do Projeto Básico 
– ANEXO I. 

 
7.3.2.  Fase de ABERTURA e JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

ECONÔMICAS, que compreenderá a abertura dos ENVELOPES Nº. 2 
– “PROPOSTA ECONÔMICA”, em sessão pública, cuja data poderá 
ser definida após exauridas todas as etapas da fase anterior.  
 

7.4. Os trabalhos da Comissão de Licitação obedecerão à seguinte ordem:  
 

7.4.1.  O credenciamento dos representantes das licitantes, de acordo com os 
dispositivos constantes no item 3 deste Edital; 

 
7.4.2.  O recebimento e abertura dos respectivos envelopes para análise, os 

quais ficarão à disposição das licitantes para exame e rubrica, 
obedecendo a cada etapa mediante ao item 7.3; 

   
7.4.3.  No caso de inabilitação de todas as licitantes, a Administração poderá 

fixar o prazo de 8 (oito) dias úteis para a apresentação de nova 
documentação, escoimadas das causas que deram origem às 
inabilitações. 

 
7.4.4. Em caso de manifestação de interposição de recursos contra os atos de 

habilitação ou de inabilitação de qualquer licitante, a Comissão de 
Licitação suspenderá os trabalhos e, depois de esgotados os prazos 
recursais, designará nova data para abertura dos envelopes das 
PROPOSTAS ECONÔMICAS; 
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7.4.5. Não havendo possibilidade de apreciação imediata da documentação, 

ou não estando presentes todos os representantes devidamente 
credenciados, ou ainda, a empresa licitante não tendo manifestado 
expressamente pela desistência de interpor recurso contra o resultado 
de habilitação, a Comissão de Licitação suspenderá os trabalhos e 
divulgará o resultado da habilitação mediante publicação no BIM, 
D.O.U. DOERJ, e Jornal de Grande Circulação, afixando-o, 
posteriormente, no Quadro de Avisos da PMMP e disponibilizada no 
“site” da PMMP. 

 
 
7.4.5.1.  Nesta hipótese, os envelopes contendo as PROPOSTAS 

ECONÔMICAS serão rubricados pelas licitantes presentes e 
pelos membros da Comissão, ficando sob sua guarda para 
abertura em outras sessões a serem indicadas posteriormente. 

 
7.4.6.  Será feita a devolução dos envelopes fechados às licitantes inabilitadas, 

contendo as respectivas propostas, desde que não tenha havido 
recurso ou após a sua denegação; 

 
7.4.7.  Exaurida todas as etapas da fase de habilitação e transcorrido o prazo 

recursal 05(cinco dias úteis) ou, após manifestação de desistência 
expressa da interposição de recurso será divulgada a data de abertura 
dos envelopes contendo as PROPOSTAS ECONÔMICAS das licitantes 
habilitadas. 

 
7.5.   No caso de desclassificação de todas as propostas das licitantes, a 

Administração fixará o prazo de até 8 (oito) dias úteis para a apresentação de 
novas propostas, escoimadas das causas que deram origem às 
desclassificações; 

 
7.6.  Após a fase de habilitação, não cabe desistência das propostas, salvo por motivo 

justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão de Licitação; 
 
7.7.  Ao final de cada sessão será lavrada ata circunstanciada, assinada pelos 

Membros da Comissão de Licitação e pelos Representantes das empresas 
licitantes presentes. 

 
 
8. DA HABILITAÇÃO  
 

 
8.1.2. Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de sua 

Habilitação, assinada por sócio, dirigente, proprietário ou procurador da 
licitante, com o número da identidade do declarante, nos termos do 
modelo constante no ANEXO IV/B;  

 
8.1.3.  Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta 

de menores, conforme disposições contidas na Lei nº 9.854, de 27 de 
outubro de 1999, nos termos do modelo constante do ANEXO IV/C;  
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8.1.4.  Declaração de que a empresa licitante não está sob pena de interdição 

temporária de direitos de que trata o art. 10 da Lei nº 9.605/98, de 
acordo com o ANEXO IV/D deste Edital; 

 
8.1.5.  Declaração de vistoria, nos termos da modelo constante do ANEXO 

IV/E, assinada por Representante da empresa ou consórcio com 
antecedência mínima de 48 horas da data e do horário de abertura dos 
envelopes de Documentação, comprovando ter a empresa vistoriado os 
locais da execução dos serviços objeto deste Edital; 
 
8.1.5.1.  Declaração de visita ao local, objeto da licitação, que deverá 

ser realizada com no mínimo 48 (quarenta e oito) horas de 
antecedência da abertura dos envelopes de Habilitação e 
Propostas, e agendada das 09h às 12h e das 13h30min às 
18h, de 2ª a 6ª feira, pelos telefones nº (24) 2483-9228 ou pelo 
e-mail licitação.pmmp@gmail.com.  No dia da visita a 
licitante deverá estar munida de declaração por escrito em 
papel timbrado da empresa ou procuração, contendo sua razão 
social, CNPJ, nome e RG do representante credenciado para 
realizar a visita; 

 
8.1.5.2. A vistoria não é obrigatória, porém caso não entregue a 

Declaração de Vistoria, será considerado que a licitante tem 
total conhecimento do objeto.    

 
8.1.6. Declaração de aceitação das condições e exigências do Edital conforme 

modelo constante do ANEXO IV/H; 
 

8.1.7.  Atestado(s) de Capacidade Técnica e Operacional (em caso de 
consórcio, de quaisquer das empresas que o compõem) fornecido por 
pessoas jurídicas de direito público ou privado que declare ter a 
empresa licitante prestado ou estar prestando serviços compatíveis em 
características com a exploração de transporte ferroviário de 
passageiros; 

 
8.1.7.1. Deverá (ão) constar, obrigatoriamente, do (s) atestado (s) de 

capacidade técnica e operacional, em destaque, os seguintes 
dados: data de início e término dos serviços prestados – com 
no mínimo 03 (três) anos de operação; local de execução; 
nome do contratante e da pessoa jurídica contratada; 
especificações técnicas dos serviços e apresentação do 
responsável técnico registrado no Conselho Regional de 
Engenharia - CREA, com o devido vínculo por meio de contrato 
profissional com a licitante conforme Decisão Normativa 
CONFEA nº. 41 de 08/07/1992; 

 
8.1.7.2. Deverão apresentar, para efeito de qualificação técnica e 

operacional os seguintes documentos: 
 

a- Memorial descritivo de operação de transportes 
ferroviário de passageiros; 
 
 



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA 
EDITAL DE CONCORRENCIA Nº. 001/2020 

 
b- Comprovação de capacidade técnica do pessoal 

especializado em operação e manutenção de ferrovias; 
 

 
8.1.8.  Termo de Compromisso de constituição do Consórcio se for o caso, 

conforme indicado no subitem 6.2.1 deste Edital;  
  

8.1.9.  A comprovação da capacidade técnica estabelecida no subitem 8.1.7 
deste Edital poderá ser efetuada, no todo ou parte, por qualquer uma 
das consorciadas; 

 
8.1.10.  Declaração de capacidade financeira, conforme Modelo do ANEXO IV/G 

 
8.2  Da Habilitação Jurídica 

 
8.2.9.1.1. Cédula de identidade e registro comercial; 
 
8.2.9.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em 

vigor, devidamente registrado, em se tratando de 
sociedades comerciais, e, no caso de sociedade 
por ações, acompanhado de documentos de 
eleição e posse de seus administradores; 

 
8.2.9.1.3. Inscrição do contrato social no Registro Civil das 

Pessoas Jurídicas, no caso de sociedades simples, 
com indicação das pessoas naturais incumbidas da 
administração da sociedade, seus poderes e 
atribuições; 

 
8.2.9.1.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa 

ou sociedade estrangeira em funcionamento no 
País e ato de registro ou autorização para 
funcionamento, expedido pelo órgão competente, 
quando a atividade assim o exigir. 

 
8.2.9.2. Da Habilitação de Qualificação Econômico-Financeira 

 
8.2.9.2.1. Certidão negativa de falência, de Recuperação 

Judicial ou Extrajudicial, expedidas pelo Distribuidor 
Judicial da sede da licitante, Justiça Comum, dentro 
do prazo de validade; 

  
8.2.9.2.2. Balanço do último exercício social, que evidencie os 

Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral 
(SG) e Liquidez Corrente (LC), que deverão ser 
maiores que 1,00 (um inteiro) e possuir patrimônio 
líquido igual ou superior a 5%(cinco por cento) do 
valor estimado do contrato, ou seja, de R$ 
4.655.902,00 (Quatro milhões, seiscentos e 
cinquenta e cinco mil, novecentos e dois reais); 
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8.2.9.2.3. A habilitação das licitantes, bem como sua boa 
situação financeira será avaliada pelos Índices de 
Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e 
Liquidez Corrente (LC), iguais ou maiores que 1,00 
(um inteiro), resultantes da aplicação das fórmulas 
abaixo, extraído do Balanço Patrimonial:  

 
LG = ATIVO CIRCULANTE  +  REALIZÁVEL A 

LONGO PRAZO 
         PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A 
LONGO PRAZO 
 

SG=  __________ATIVO TOTAL_______________ 
          PASSIVO CIRCULANTE  +  EXIGÍVEL A 
LONGO PRAZO 
 

LC=   ATIVO CIRCULANTE 
              PASSIVO CIRCULANTE 

 
8.2.9.2.3.1.  O balanço patrimonial deverá estar 

assinado por Contador ou por outro 
profissional equivalente, devidamente 
registrado no Conselho Regional de 
Contabilidade; 

 
8.2.9.2.3.2.  As empresas constituídas no exercício 

em curso deverão apresentar cópia do 
balanço de abertura ou cópia do livro 
diário contendo o balanço de abertura, 
inclusive com os termos de abertura e 
encerramento;  

 
8.2.9.2.3.3.  No caso de consórcio, será admitido o 

somatório dos valores de cada 
consorciado, na proporção de sua 
respectiva participação nesta licitação, 
conforme o disposto no inciso III do 
art. 33 da Lei nº 8.666/93, sendo que 
todas as empresas integrantes do 
consórcio deverão apresentar índices 
de Liquidez Geral (LG), Solvência 
Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) 
igual ou maior que 1,00 (um inteiro). 

 
8.3.  Da Habilitação de Regularidade Fiscal e Trabalhista 
 

8.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de 
Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

 
8.3.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes 

Estadual ou do Distrito Federal ou Municipal, se 
houver, relativo à sede da licitante, pertinente ao 
seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
desta licitação; 
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8.3.3. Prova de regularidade para com a Fazenda 

Nacional, Estadual e Municipal, ou do Distrito 
Federal, compreendendo os seguintes documentos: 

 
8.3.3.1. Certidão Conjunta Negativa de Débitos 

relativos a Tributos Federais e à Dívida 
Ativa da União, ou Certidão Conjunta 
Positiva com efeito negativo, expedida 
pela Secretaria da Receita Federal do 
Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN), da sede da 
licitante; 

 
8.3.3.2. Certidão Negativa de Tributos 

Estaduais ou Certidão Positiva com 
efeito negativo, expedida pela 
Fazenda Estadual, da sede da licitante 
ou Certidão, de Não Contribuinte; 

 
8.3.3.3. Certidão Negativa de Tributos 

Municipais ou Certidão Positiva com 
efeito negativo, expedida pela 
Fazenda Municipal, da sede da 
licitante ou Certidão, de Não 
Contribuinte; 

 
8.3.3.4. Certidão Negativa de Débito, ou 

Certidão positiva com efeito negativo 
referente à Contribuição Previdenciária 
e às de terceiros, expedida pela 
Secretaria da Receita Federal do 
Brasil (RFB), da sede da licitante; 

8.3.3.5. Certificado de Regularidade de 
Situação do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço – CRF, da sede da 
licitante; 

8.3.3.6. Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas, expedida consoante o 
disposto no Título VII-A do Decreto-Lei 
nº 5.452/1943 (Consolidação das Leis 
do Trabalho), do art. 29, V, da Lei 
Federal nº 8.666/1993 (com a redação 
dada pela Lei Federal nº 12.440/2011), 
da Resolução Administrativa nº 
1470/2011, do Tribunal Superior do 
Trabalho, e demais normas aplicáveis. 

 
 

8.4 Da Habilitação de Licitante Estrangeira 
 

8.4.1. As Licitantes estrangeiras deverão apresentar todos os documentos 
equivalentes à documentação exigida das Licitantes nacionais.   
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8.4.2. As Licitantes estrangeiras poderão, para os fins de sua qualificação, 
apresentar documentos de suas matrizes ou respectivas filiais 
brasileiras que sejam equivalentes aos solicitados para qualificação 
de pessoas jurídicas brasileiras e que cumpram com os requisitos 
legais no país de constituição da Licitante estrangeira; 

 
8.4.3. Em caso de inexistência de documentos equivalentes nos respectivos 

países de origem aptos ao atendimento das exigências previstas 
neste Edital, documentos para as respectivas filiais brasileiras, as 
Licitantes estrangeiras deverão apresentar declaração assinalando tal 
circunstância; 

 
8.4.4. Os balanços e demonstrações contábeis apresentados deverão ser 

levantados no último dia do exercício anterior e aprovados pela 
administração. Esses documentos deverão ser apresentados, de 
forma não consolidada, de acordo com os princípios contábeis aceitos 
no Brasil, a fim de possibilitar a comparação das informações 
apresentadas por todas as Licitantes. Poderão ser apresentados 
balanços e demonstrações contábeis, de forma não consolidada, em 
moeda estrangeira, desde que acompanhados de parecer de auditoria 
contábil brasileira de primeira linha que ateste o valor mínimo exigido 
no subitem deste Edital; 

 
8.4.5.  No caso de consórcio é obrigatório que cada uma das consorciadas 

comprovem individualmente todas as exigências previstas no item 8, 
conforme o caso; 

 
8.4.6.  A validade das certidões relativas à comprovação da Qualificação 

Econômico-Financeira e da Regularidade Fiscal e Trabalhista, deste 
Edital, corresponderá ao prazo fixado nos próprios documentos.  Caso 
as mesmas não contenham expressamente o prazo de validade, a 
PMMP convenciona o prazo como sendo de 90 (noventa) dias, a contar 
da data de sua expedição, ressalvada a hipótese da licitante comprovar 
que o documento tem prazo de validade superior ao convencionado, 
mediante juntada de norma legal pertinente; 

 
8.4.7.  Caso alguma certidão seja POSITIVA, a mesma somente será aceita, 

para efeito de habilitação, se contiver expressamente declaração 
passada pelo emitente do documento, que a licitante tomou as medidas 
legais de praxe e obteve o efeito NEGATIVO, nos termos do Código 
Tributário Nacional - C.T.N.; 

 
8.4.8. Sendo ou não contribuinte, a licitante fica obrigada a apresentar as 

certidões, nos termos deste Edital; 
  
 

8.4.9. Em quaisquer das situações estabelecidas neste Edital, caso alguma 
certidão esteja com prazo vencido, a Comissão de Licitação poderá 
fazer consulta por meio eletrônico (internet), para comprovação da real 
situação, podendo, ainda, a licitante apresentar cópia autenticada 
desses documentos;  
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8.4.10.  Serão consideradas inabilitadas as licitantes que não atenderem ao item 

8 e deixarem de apresentar a documentação solicitada ou a 
apresentarem com vícios insanáveis.  

 
9. DA PROPOSTA ECONÔMICA  
 
9.1. A Proposta Econômica deverá ser entregue com identificação da empresa, em 

duas vias, redigida em português (permitido o uso de expressões técnicas de 
uso comum em outra língua), em linguagem clara, sem emendas, rasuras ou 
entrelinhas, assinada na última página e rubricada nas demais pelo 
representante legal da Licitante, a ser entregue em envelope devidamente 
lacrado, com cola e rubricado no fecho, SENDO VEDADO O FECHAMENTO 
NAS INSTALAÇÕES DA PMMP, contendo na parte externa e frontal as 
indicações, conforme subitem 7.1.1.;  

 
9.2. A Proposta Econômica deverá atender rigorosamente às prescrições e 

exigências constantes neste Edital, sejam quanto à forma de apresentação e 
organização, sejam quanto ao conteúdo, sob pena de desclassificação, devendo, 
ainda, constar as seguintes condições: 

 
9.2.1.  Todos os documentos no ENVELOPE deverão estar numerados 

sequencialmente, da primeira à última folha, de modo a refletir o seu 
número exato; 

 
9.2.2. A eventual falta de numeração e/ou duplicidade de numeração ou ainda 

a falta da rubrica nas folhas, será suprida pelo representante 
credenciado ou por membro da Comissão de Licitação, na sessão de 
abertura do respectivo ENVELOPE, nos termos do presente Edital; 

 
9.2.3.    O prazo de validade, não será inferior a 120 (cento e vinte) dias, será 

contado a partir da data de sua apresentação, sendo prorrogado por 
igual período em função da finalização do certame; 

 
9.2.4.   O valor da OUTORGA MENSAL, em percentual, em algarismos e por 

extenso, com no máximo 2 (duas) casas decimais, conforme Modelo 
ANEXO IV/F deste Edital; 

 
9.2.5.  Local, data, carimbo e assinatura do Licitante e/ou representante legal; 
 
 

9.3. Plano De Negócios 
 

9.3.1 A Licitante deverá apresentar no Enve lope n º  02  (Proposta  
Econômica )  o  Plano de Negócios, elaborado de acordo com as 
orientações constantes no Projeto Básico (Estudo de Viabilidade 
Técnica-Econômica) e levando em consideração: 

 
 

9.3.1.1.  Todos os investimentos, tributos, custos e despesas, 
incluindo, mas não se limitando às financeiras, necessários para a 
exploração da Concessão; 

 
9.3.1.2. Os riscos assumidos pelo Concessionário em virtude da 
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exploração do objeto concessionado; 
 

 
9.3.1.3. As receitas oriundas do recebimento do valor do 
transporte, das aplicações financeiras e das Receitas 
Extraordinárias, nos termos do Edital; 

     
9.3.1.4. O Pagamento pela Outorga, conforme disciplinado no 
Edital; 

 
9.3.1.5. Os prazos da Concessão, referidos no Edital; 

 
9.3.1.6. Que todos os investimentos previstos serão 
integralmente amortizados e depreciados durante a Concessão e em 
conformidade com a legislação aplicável; e 
 

9.3.2. A Licitante deverá apresentar, em seu Plano de Negócios, o valor 
do Financiamento que necessitará para a execução da Concessão; 

 
9.3.3. O Plano de Negócios será rejeitado, acarretando a desclassificação 

da Licitante, no caso de: 
  

9.3.3.1. Ser incompatível com a Proposta Econômica; 
 
9.3.3.2. Ser incompatível com as soluções adotadas no Projeto 

Básico; 
 
9.3.3.3. Apresentar inconsistência no Fluxo de Caixa. 

 
9.3.4. Não serão consideradas no Plano de Negócios quaisquer outras 

receitas ou vantagens que não estejam previstas neste Edital; 
 

9.3.4.1 Na hipótese da inabi l i tação e desclassificação dos Documentos 
de Habilitação, Proposta Econômica e o Plano de Negócios da Licitante, 
a Comissão de Licitação procederá à abertura dos E N V E L O P E S ,  
assim sucessivamente das demais Licitantes. 

 
9.5. O ENVELOPE Nº. 2,  deverá conter todos os elementos a seguir relacionados: 

 
9.5.1.  Oferta em percentual de outorga variável que não poderá ser menor que 

5% (cinco por cento) da ROB (Receita Operacional Bruta), estimado em 
R$ 1.244.000,00 (Um milhão, duzentos e quarenta e quatro mil reais); 

 
9.5.2.  Prazo de validade da proposta de no mínimo, 120 (cento vinte) dias 

corridos, contados a partir da data de que trata o subitem 1.1 deste 
Edital; 

 
 
 

9.3.2.1.  A critério da licitante este prazo poderá ser estendido. No 
entanto, a ocorrência desta hipótese não propiciará a esta 
qualquer vantagem sobre as demais licitantes. 
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9.5.3. Indicação do(s) Representante(s) Legal (is) da Empresa para assinatura 
do Contrato. 

 
9.6. A proposta será da exclusiva e total responsabilidade da licitante. Em nenhuma 

hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja com 
relação à oferta, valores, prazo ou qualquer condição que importe a modificação 
dos seus termos originais; 

 
9.7. Será classificada como vencedora a licitante que apresentar a maior oferta em 

percentual da ROB para outorga variável, conforme estabelecido neste Edital; 
 
9.8. Havendo discordância entre os números por extenso e em algarismos 

prevalecerá o primeiro; 
 
9.9.  Da Desclassificação de Propostas 

 
9.9.1. Será desclassificada a proposta que:  

  
9.9.1.1.  Apresentar valores incompatíveis com os estimados conforme 

Edital e seus ANEXOS; 
  
9.9.1.2. Contiver emendas, borrões ou rasuras que comprometam sua 

apresentação e compreensão. 
 

9.10. Caso as propostas classificadas contenham erros materiais ou deficiências que 
não sejam motivos previstos neste subitem para suas desclassificações, a 
Comissão poderá relevar as falhas; 

 
9.11. A Comissão de Licitação divulgará o resultado do julgamento das propostas 

econômicas mediante publicação não BIM. 
 
10. DO JULGAMENTO 
 
10.1. O julgamento das propostas será realizado pela MAIOR OFERTA, observado o 

atendimento das especificações estabelecidas neste Edital e seus ANEXOS, de 
acordo com os artigos 45 da Lei nº 8.666/93, c/c com o artigo 15, da lei 
8.987/95); 

 
10.2. Do Critério de Desempate 
 

10.2.1. Em caso de empate na proposta econômica, serão usados, os critérios 
para desempate conforme o parágrafo 4º, do artigo 15, da Lei n.º. 
8.987/95; permanecendo o empate, o mesmo será decidido por sorteio 
de acordo com o parágrafo 2º do artigo 45 da Lei 8666/93. 

 
10.3. Durante a análise das propostas, a Comissão poderá convocar as licitantes para 

quaisquer esclarecimentos adicionais: 
 
 
 

10.3.1.  As licitantes deverão atender às comunicações, até o próximo dia útil ao 
do recebimento da comunicação; 
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10.3.2.  Todas as comunicações e esclarecimentos deverão ser feitos por 
escrito à Comissão de Licitação. 

 
 
10.4. Transcorrido o prazo recursal e/ou decididos os recursos eventualmente 

interpostos, o resultado do julgamento será submetido à Prefeito Municipal, para 
homologação e adjudicação do objeto à Licitante vencedor 

 
11. DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO  
 
11.1 Após anunciado, em sessão pública ou publicado o resultado final da licitação, a 

Comissão de Licitação elaborará relatório circunstanciado com vistas à 
Homologação/adjudicação do objeto à licitante vencedora pela autoridade 
superior; 

 
11.2. Até a assinatura do instrumento contratual, a Comissão de Licitação poderá 

desqualificar licitantes, sem que estes tenham direito a indenização ou 
ressarcimento, e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se tiver conhecimento 
de qualquer fato ou circunstância, anterior ou posterior ao julgamento das 
propostas, que desabone sua idoneidade ou que tenha alterado sua capacidade 
jurídica, regularidade fiscal, qualificação técnica ou econômico-financeira, de 
forma a impedir a execução do instrumento contratual a ser firmado, dentro dos 
padrões de qualidade exigidos; 

 
11.3. O Ato de Homologação e adjudicação será publicado no BIM, no sítio 

eletrônico da PMMP e demais meios utilizados para divulgação do Edital; 
 
11.4. Após a adjudicação/Homologação da licitação o licitante vencedor será 

convocado para assinar o instrumento contratual, observando-se o contido no 
Edital: 

 
12.  DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
12.1. Os recursos serão entregues diretamente à Comissão de Licitação, situado no 

endereço do item 1 neste Edital. 
 
12.2. Caberão recursos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato 

ou lavratura da ata, nos casos de habilitação ou inabilitação das licitantes, 
julgamento das propostas, anulação ou revogação da licitação, rescisão do 
contrato a que se refere o inciso I do artigo 79 da Lei nº 8.666/93 e, ainda, nos 
casos de aplicação das penas de advertência, suspensão temporária e multa; 

 
12.3. Os recursos serão dirigidos ao Presidente da Comissão de Licitação por escrito, 

o qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 05 (cinco) dias úteis ou, 
nesse mesmo prazo, submetê-los à autoridade superior, que julgará em até 05 
(cinco) dias úteis; 

 
12.4. Os recursos referentes às fases de habilitação e julgamento das propostas terão 

efeitos suspensivos, podendo a autoridade competente, motivadamente e 
presentes razões de interesse público, atribuir eficácia suspensiva aos demais; 

 
 
12.5. Interposto o recurso, o mesmo será comunicado às demais licitantes, que 

poderão impugná-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis; 
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12.6. Os recursos somente serão admitidos quando subscritos por representante(s) 

legal(is), Representantes Credenciados, procurador com poderes específicos ou 
qualquer pessoa substabelecida em tais poderes específicos, desde que 
instruídos com demonstração dos poderes, devendo ser protocolados na sede 
da PMMP; 

 
12.7. Não serão conhecidos os recursos cuja petição tenha sido apresentada fora do 

prazo e/ou subscrita por procurador não habilitado legalmente no processo para 
responder pela licitante; 

 
12.8. Não serão aceitos os recursos enviados via fax ou por meio eletrônico (e-mail); 

 
12.9. Concluídos os julgamentos dos eventuais recursos, o resultado será publicado 

no BIM, no sítio eletrônico da PMMP e nos demais meios de divulgação onde o 
Edital foi publicado; 

 
13. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS LICITANTES 
 
13.1. A licitante é responsável: 
 

13.1.1. Pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos por 
ela apresentados nesta licitação; 

 
13.1.2. Pela manutenção do compromisso de executar o objeto da licitação, nas 

condições estabelecidas, dentro do prazo de validade da proposta; 
 
13.1.3. Pelo cumprimento dos prazos e demais exigências deste instrumento 

convocatório. 
 
13.2. A licitante vencedora da licitação se compromete a: 

 
13.2.1. Inteirarem-se de todas as condições da contratação, constantes da 

minuta do instrumento contratual a ser assinado, não sendo admitida 
alegação posterior de seu desconhecimento; 

 
13.2.2. Apresentar todos os documentos exigidos para a contratação no prazo 

e condições estabelecidos na convocação; 
 
13.2.3. Manter, durante toda a execução do instrumento contratual a ser 

assinado, as mesmas condições de habilitação, informando ao 
Responsável pela fiscalização do contrato, imediatamente, a 
superveniência de qualquer ato ou fato que venha a modificar suas 
condições iniciais de habilitação; 

  
13.2.4. Manter, durante toda a vigência do instrumento contratual, no Município 

onde será executado o contrato, sede, filial ou representação 
tecnicamente qualificada; 

 
 
 
 
13.2.5. Não reproduzir, divulgar ou utilizar, fora das finalidades contratuais, 

quaisquer informações às quais tenha acesso em virtude desta licitação, 
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em benefício próprio, nem divulgá-las sem autorização por escrito da 
autoridade competente; 

 
13.2.6. Submeter ao Concedente, anualmente, na data de aniversário do 

contrato ou quando solicitado, as planilhas de custo da operação do 
sistema. 

 
14. CONDIÇÕES PARA A CONTRATAÇÃO 
 
14.1. O adjudicatário será convocado para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar 

do primeiro dia útil seguinte à data do recebimento da convocação, a ser 
efetuada por meio de ofício, apresentar a seguinte documentação na PMMP, 
situada à Rua Prefeito Manoel Guilherme Barbosa, 375, Centro, Miguel 
Pereira/RJ – CEP: 26.900-000, como condição à contratação: 

 
14.1.1. A licitante deverá estar nas condições exigidas para habilitação, 

conforme item 8 deste Edital; 
 
14.1.2.    Deverão apresentar os seguintes documentos: 

 
14.1.2.1. Memorial descritivo da operação de transportes 

ferroviário de passageiros, já praticado pelo licitante; 
14.1.2.2. Comprovação de capacidade técnica do pessoal 

especializado em operação e manutenção de ferrovias; 
14.1.2.3. Relação do material rodante utilizado na operação 

anterior, acompanhado de laudo técnico idôneo comprovando o 
atendimento as condições de segurança necessárias ao 
transporte de passageiros; 

14.1.2.4 Relação detalhada da infra e super-estrutura já utilizada, 
incluindo relação de estação e pátios; 

14.1.2.5 Apresentar as apólices de seguro de responsabilidade civil e 
acidentes pessoais contratadas em sua operação anterior.  

 
15. DO CONTRATO 
 
15.1. Para o fiel cumprimento das obrigações assumidas será firmado Contrato com 

vigência de 25 (vinte e cinco) anos, contados a partir da data de início de 
operação, mediante a emissão de ordem de serviço pela PMMP, podendo ser 
prorrogado por igual período, nos limites permitidos na legislação, desde que 
haja interesse da administração pública. 
 

15.2. A PMMP convocará a adjudicatária para assinar o Contrato, a qual terá o prazo 
de 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento da notificação formalizada, sob 
pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades previstas 
neste Edital; 

 
15.3. O prazo acima estabelecido para assinatura do Contrato poderá ser prorrogado 

uma única vez, por igual período, quando solicitado pela adjudicatária durante o 
seu transcurso e desde que fundado em motivo justificado e aceito pela PMMP; 
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15.4. É facultado a PMMP, quando a adjudicatária não assinar o Termo de Contrato 
no prazo e condições estabelecidos, convocar as licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições 
propostas pela primeira classificada, inclusive quanto aos preços, em 
conformidade com este Edital, ou revogar a licitação independente da cominação 
prevista no artigo 81, da Lei nº 8.666/93. 

 
16. DA PRESTAÇÃO DE GARANTIA E SEGURO 
 
16.1. Como garantia integral de todas as obrigações assumidas, a empresa vencedora 

prestará, no prazo de 40 (quarenta dias), após assinatura do Instrumento 
Contratual a garantia no valor correspondente a 2% (dois por cento) do valor 
total do Contrato, conforme o disposto no art. 56, § 2º, da Lei nº 8.666/93. Essa 
garantia poderá ser prestada em uma das seguintes modalidades: 
 

16.1.1. Caução em dinheiro: 
16.1.1.1. Quando optar por esta modalidade, a licitante deverá requerer 

a área de cobranças a emissão de boleto bancário ou o número 
da conta corrente da PMMP para realização de depósito 
identificado; 

 
16.1.1.2. Sobre o valor da caução prestada em dinheiro, incidirá a IPCA 

= Percentual atribuído ao Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo, “pro rata tempore”, atualizada a partir da 
data de recolhimento a PMMP, pela seguinte fórmula: 

AF = [ ( 1 + IPCA/100) N/30 - 1 ] x VP 

Sendo: 

AF = Atualização Financeira; 

IPCA = Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 
IPCA; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e 
a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga. 

 

 
16.1.2. Títulos da Dívida Pública: 
 

16.1.2.1. Emitidos pelo Tesouro Nacional e custodiados na CETIP 
– Centro de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos, sob a 
fiscalização do Banco Central, ou junto às Instituições 
Financeiras, sob as regras do SELIC – Sistema Especial de 
Liquidez e Custódia de Títulos Públicos Federais. Devem, 
ainda, ser revestidos de liquidez livremente negociados no 
mercado de valores mobiliários, e, ainda, sua titularidade estar 
gravada em nome da empresa contratada; 

 
 
 
16.1.3. Fiança bancária;  
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16.1.3.1. Contrato por meio do qual o banco, que é o fiador, 
garante o cumprimento da obrigação e poderá ser concedido 
em diversas modalidades de operações.  
 

16.1.4.  Seguro-garantia: 
 

16.1.4.1.  Via original da apólice completa, ou seja, com as 
Especificações Técnicas do Seguro, Condições Gerais e as 
Condições Especiais da Garantia impressas em seu verso ou 
anexas; 

 
16.1.4.2. Cópia das Condições Contratuais Gerais (Contra 

Garantia) firmadas entre a seguradora e a Contratada – 
Tomadora de Seguro; 

 
16.1.4.3.  Cópia do comprovante de pagamento do prêmio tarifário 

total ou parcelado; 
 
16.1.4.4.  Cópia de documento comprobatório de aceitação da 

cobertura de resseguro pelo Ressegurador, 
independentemente de estar dentro do limite de cobertura 
automático; 

 
16.1.4.5.  Caso não haja resseguro de modo facultativo, a 

seguradora fará constar da apólice que o resseguro ocorre de 
forma automática em função do limite da seguradora;  

 
16.1.4.6.  O seguro garantia será livre de franquia. 

 
16.2. Na hipótese de a Prestação de Garantia ser oferecida em títulos da dívida 

pública, aceitar-se-á, apenas, Letras do Tesouro Nacional - LTN, Letras 
Financeiras do Tesouro - LFT, Notas do Tesouro Nacional - série C - NTN-C, 
Notas do Tesouro Nacional - série B - NTN-B, ou Notas do Tesouro 
Nacional - série F - NTN-F; 

 
16.3. Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigação, a 

Adjudicatária obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 5 
(cinco) dias úteis, contados da data em que for notificada pela PMMP; 

 
16.4. A garantia somente será restituída à Adjudicatária após o integral cumprimento 

das obrigações contratuais; 
 
16.5. Se a garantia a ser apresentada for em títulos da dívida pública, deverá ser 

emitida sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de 
liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados 
pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda; 

 
16.6. Recaindo a garantia em fiança bancária esta deverá ser apresentada com 

renúncia ao benefício de ordem, prevista no art. 827 do Código Civil Brasileiro; 
 
 
 
16.7. É facultado a PMMP, quando a adjudicatária não cumprir as condições deste 

Edital e seus ANEXOS, não apresentar a garantia de execução dos serviços e 
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não assinar o Contrato no prazo estabelecido no subitem precedente, convidar a 
segunda classificada e assim sucessivamente, para assinar o Contrato nas 
mesmas condições da primeira colocada, inclusive quanto ao preço, ou revogar 
a presente licitação. 

 
16.8. DO SEGURO - A contratada deverá fazer em companhia seguradora idônea e 

apresentar a PMMP, na data da assinatura do contrato, seguro contra riscos, 
com as seguintes especificações: 

 
 16.8.1. Apólice de Seguro de Riscos Nomeados (forma de contratação 

risco absoluto) 
COBERTURA BÁSICA: incêndio, raio e explosão de qualquer natureza: 
R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). 
VALOR EM RISCO: R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) 
COBERTURAS ASSESSÓRIAS:  
Danos elétricos - VALOR EM RISCO - R$ 100.000,00 (cem mil reais) 
Queda de aeronaves - VALOR EM RISCO - R$ 200.000,00 (duzentos 
mil reais) 

 
 16.8.2. Apólice de Seguro de Riscos Nomeados 

COBERTURA BÁSICA: Responsabilidade civil (danos materiais e 
pessoais a terceiros causados na operação do empreendimento). 
VALOR EM RISCO: R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) 
VIGÊNCIA DAS APÓLICES – 12 (doze) meses, até o final do prazo da 

Concessão. 
 
 16.8.3. As apólices apresentadas deverão possuir número referente ao 

Processo Administrativo da Superintendência Nacional de Seguros 
Privados. 

 
 16.8.4.  As apólices deverão ser apresentadas a PMMP com até 10 (dez) dias 

úteis da assinatura do contrato. 
 
 16.8.5.  Em caso de sinistros não cobertos pelo seguro contratado, o 

Concessionário responderá pelos danos e prejuízos que, 
eventualmente, causar à coisa pública ou propriedade ou posse de 
terceiros, em decorrência da execução do contrato. 

 
17. DA FISCALIZAÇÃO 
 
17.1. Nos termos do art. 67, § 1º, da Lei n° 8.666/93, a PMMP designará uma 

comissão para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, anotando em 
registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e 
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos 
observados; 

 
17.2. Da mesma forma, o Concessionário deverá indicar um preposto para, se aceito 

pela PMMP, representá-la na execução dos Contratos; 
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17.3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência da Comissão 
deverão ser solicitadas os seus superiores, em tempo hábil, para a adoção das 
medidas convenientes; 

 
17.4. A PMMP se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços 

prestados, se em desacordo com os Contratos; 
 
17.5. Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto dos Contratos, 

deverão ser prontamente atendidas pelo Concessionário, sem ônus para a 
PMMP; 

 
 
17.6. No exercício da fiscalização, o Concedente terá acesso aos dados relativos à 

administração, contabilidade, recursos técnicos, econômicos e financeiros do 
Concessionário; 

 
17.7. O Concessionário deverá encaminhar ao Concedente, no ano subsequente ao 

da contratação, suas demonstrações financeiras publicadas em jornal de grande 
circulação, acompanhadas de relatório circunstanciadas sobre a prestação do 
serviço concedido. 

 
18. DO PAGAMENTO DA OUTORGA 
 
18.1. A importância deverá ser recolhida mensalmente através de DAM até o quinto 

dia útil subsequente ao de competência;  
 
19. DO VALOR DA PASSAGEM E DO INGRESSO 

 
19.1. O valor médio da passagem poderá ser de R$ 50,00 (cinquenta reais), 

obedecendo exclusivamente as leis do mercado; 
 19.1.1. O Concessionário poderá propor pacotes e serviços especiais com 

valores diferenciados, assim como promoções que visem estimular a 
visitação em horários ou épocas de menor movimento, maior uso pela 
população da cidade, entre outras.  

  
 

20. DESCONTOS E ISENÇÕES  
 

20.1. Descontos e Isenções obedecerão estritamente o que está previsto na 
Legislação Brasileira.  

 
 
21. DO REAJUSTE E REVISÃO DA PASSAGEM  
 
    
21.1  Deverá ser feita revisão contratual no quinto ano da presente concessão, 

visando corrigir eventuais distorções de mercado; esta revisão deverá se repetir 
a cada cinco anos durante todo o período da concessão, e deverá ser balizada 
em estudo de mercado realizado pelo CONCESSIONÁRIO e comprovado 
oficialmente. 
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22. DA RESCISÃO DO CONTRATO  
 
22.1. Considerar-se-á rescindido o presente contrato independente de ato especial, 

retornando o imóvel ao Concedente, sem direito ao Concessionário a qualquer 
indenização inclusive por benfeitorias nos seguintes casos: 

 
 22.1.1.  Se houver sublocação, cessão ou transferência total ou parcial do 

imóvel concessionado, ressalvado o disposto no edital, ou se a ele for dada 
destinação diversa; e 

  
 22.1.2.  Se houver inadimplência de cláusula contratual 
 
22.2. Rescindido a Concessão, retornará ao Concedente todos os serviços, direito e 

privilégios concedidos ao Concessionário; 
 
22.3.  Rescindido a Concessão, o Concedente deverá providenciar nova Concessão 

para a prestação do serviço, se assim for o interesse da administração. Cabe ao 
Concedente, proceder aos levantamentos, avaliações e liquidações necessárias; 

 
22.4. O Concedente, desde que extinta a Concessão e em caso de assunção, estará 

autorizado a ocupar as instalações e as utilizações de todos os bens reversíveis; 
 
22.5. O contrato de Concessão poderá ser rescindido por iniciativa do 

Concessionário, no caso de descumprimento das normas contratuais pelo 
Concedente, mediante ação judicial especialmente intentada para esse fim, não 
podendo os serviços prestados por aquela ser interrompido ou paralisado, até 
decisão judicial transitada e julgada. 

 
24. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
24.1. A inexecução total ou parcial das obrigações assumidas sujeitará o 

Concessionário às sanções previstas no capítulo IV da Lei nº. 8.666/93, podendo 
a Concedente, garantida prévia defesa, aplicar ao Concessionário as seguintes 
penalidades: 
24.1.1. advertência; 
 
24.1.2. multa de até 5% (cinco por cento), do valor do Contrato, por infração a 
qualquer cláusula ou condição pactuada; 
 
24.1.3. multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (meio por cento), 

calculada sobre o valor total da contratação, por dia de inadimplência, 
até o limite de 15 (quinze) dias úteis de atraso, na execução dos 
serviços, caracterizando inexecução parcial; 

 
24.1.4. suspensão temporária de participar de Licitação e contratar com a 

PMMP pelo prazo de 02 (dois) anos;  
 
24.1.5. declaração de inidoneidade, de aplicação exclusiva pela autoridade 

competente, para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos 
termos do artigo 87 da Lei 8.666/93. 
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24.2. As sanções previstas nos subitens 24.1.1, 24.1.4 e 24.1.5 poderão também ser 
aplicadas concomitantemente com a do subitem 24.1.2, facultada a defesa 
prévia do interessado no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado a partir da data 
em que for notificado.  

 
25. DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO DA LICITAÇÃO 
 
25.1. A Administração poderá, por razões de interesse público decorrente de fato 

superveniente devidamente comprovado, revogar a licitação a qualquer 
momento, antes da assinatura do instrumento contratual dela decorrente ou, em 
caso de constatação de ilegalidade deverá anular, no todo ou em parte, o 
procedimento licitatório; 

  
25.2. Na ocorrência de revogação do procedimento licitatório não é devida ao licitante 

qualquer tipo de indenização; 
 
 
25.3. A anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade ocorrida antes 

da assinatura ou retirada do instrumento contratual não gera obrigação da 
Administração indenizar os licitantes, sob qualquer hipótese; 

 
25.4. A anulação do procedimento licitatório após a assinatura do instrumento 

contratual induz a anulação deste, ficando a Administração, nesse caso, 
obrigada a pagar ao contratado pelo que este houver executado até a data em 
que for declarada a nulidade e por outros prejuízos regularmente comprovados, 
contanto que ao contratado não seja imputada culpa pela anulação; 

 
25.5. Na ocorrência de revogação ou anulação do procedimento licitatório, o ato será 

publicado no BIM, e demais meios utilizados para divulgação do Edital, sendo 
assegurado o contraditório e a ampla defesa, cabendo recurso da decisão, na 
forma do art. 109 da Lei nº 8.666/93; 

 
25.5.1. A PMMP poderá, a qualquer tempo, adiar qualquer das etapas da 

Concorrência nos termos da legislação aplicável, sem que caiba às 

Licitantes direito à indenização ou reembolso de custos e despesas a 

qualquer título; 

25.5.2. Na hipótese de a PMMP vir a tomar conhecimento, a qualquer 

momento, de que qualquer documentação apresentada por uma 

Licitante é falsa ou inválida, deverá desclassificá-la, sem que a esta 

caiba direito à indenização ou reembolso de despesas a qualquer 

título, sem prejuízo de indenização ao Concedente, conforme o 

caso, e das cominações legais cabíveis; 
 

25.5.3. A Licitante obriga-se a comunicar a PMMP, a qualquer tempo, 
qualquer fato ou circunstância superveniente que altere ou 
comprometa suas condições de qualificação, imediatamente após sua 
ocorrência. 
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26. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
 

26.1. Eventuais logotipos, logomarcas, ilustrações, fotografias e qualquer outro meio 
de programação visual incorporado ou associado ao Trem Turístico de Miguel 
Pereira e criados pelo Concessionário ou à sua ordem deverão ser submetidos 
para a aprovação da PMMP, podendo esta, utilizar-se da citada criação sem 
pagamento de qualquer indenização por isso; 

 
 
26.3. Qualquer modificação no presente Edital será divulgada pela mesma forma que 

se divulgou o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, 
exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação da 
proposta; 

 
 
26.4. O envelope contendo a proposta de preços da licitante inabilitada, não retirado 

pelo representante da interessada na data da abertura das demais propostas de 
preços, ficará em poder da Administração, devidamente fechado, à disposição 
da empresa, durante 05 (cinco) dias corridos da abertura da proposta de preços. 
Findo este prazo sem que a referida proposta de preços seja retirada, esta 
Instituição não mais se responsabilizará por sua guarda; 

 
26.5. Os itens omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão de Licitação; 
 
26.6. A divulgação de avisos às licitantes e de resultados de etapas da licitação será 

feita mediante publicação no BIM, e demais veículos utilizados para publicação 
do Edital e também, afixá-lo no quadro de aviso na Sede da Prefeitura Municipal 
de Miguel Pereira – PMMP, no endereço: Rua Prefeito Manoel Guilherme 
Barbosa, nº 375, Centro, Miguel Pereira / RJ – CEP. 26.900-000; 

 
 
26.7. É facultado à Comissão ou à autoridade competente, em qualquer fase da 

licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a 
instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação 
que deveria constar do mesmo desde a realização da sessão pública; 

 
26.8. Quaisquer informações complementares sobre o presente Edital e seus 

ANEXOS poderão ser obtidas na Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal 
de Miguel Pereira – PMMP, no endereço: Rua Prefeito Manoel Guilherme 
Barbosa, nº 375, Centro, Miguel Pereira / RJ – CEP. 26.900-000, pelo telefone 
(24) 2483-9228, nos horários das 09:30 às 11:30 e das 14:00 às 16:30 – E-mail: 
licitacao.pmmp@gmail.com.  

 
 
26.9. É vedado a subconcessão parcial ou total do objeto deste Edital 
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26.10.  Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes ANEXOS: 
 
 

ANEXO I Projeto Básico – Estudo de Viabilidade Técnico-Financeiro 

ANEXO I/A Relação de Bens da Concessão 

ANEO IV/A Modelo de Carta de Credenciamento 

ANEXO IV/B Modelo de Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos 

ANEXO IV/C Modelo de Declaração - Menor (Lei nº 9.854/99, regulamentada pelo 
Decreto nº 4.358/2002) 

ANEXO IV/D Modelo de Declaração de Cumprimento do Disposto no Art. 10 da Lei 
nº 9.605/98 

ANEXO IV/E Modelo de Declaração de Vistoria 

ANEXO IV/F Modelo de Carta de Apresentação da Proposta Econômica 

ANEXO IV/G Modelo de carta de declaração de capacidade financeira 

ANEXO IV/H Declaração de aceitação dos termos e condições do Edital 

ANEXO V Minuta de Contrato 

 
27. DO FORO 
 
28.1. Fica eleito o Foro de Miguel Pereira, Rio de Janeiro, para dirimir qualquer dúvida 

oriunda da execução do contrato, com renúncia de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 

 
 

Miguel Pereira/RJ, 19 de março de 2020. 
 

 
 
 

André Pinto de Afonseca 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I 
PROJETO BÁSICO 

ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICO-FINANCEIRO 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I/A 
RELAÇÃO DE BENS DA CONCESSAO  

 
 

MARIA FUMAÇA DOADA PELA FECOMÉRCIO/RJ 
VAGÕES DOADOS PELA FECOMÉRCIO/RJ 

LINHA FÉRREA NO TRAJETO ENTRE O 1º E 2 º DISTRITO 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ANEXO IV/A 
MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 
CONCORRÊNCIA Nº. 001/2020 – Concessão de área do Município de Miguel 
Pereira, para ampliação, modernização, manutenção e exploração de serviços de 
transporte ferroviário de passageiros, no trecho compreendido entre o 1º Distrito 
e o 2º Distrito (Miguel Pereira e Governador Portela), com finalidade turística, 
histórica e cultural, bem como o trecho compreendido entre o 2º Distrito e o 3º 
Distrito (Governador Portela e Conrado) quando o mesmo for recuperado para o 
transporte objeto da licitação, obedecendo a todas as normas e condições 
descritas no Edital de Concessão e seus ANEXOS. 
 
 
Prezados Senhores 

 
 
Pela presente, fica credenciado o Sr. __________________________, inscrito no CPF 
nº. _________________, na qualidade de representante da empresa 
__________________________, CNPJ nº. __________________, na Licitação 
Modalidade Concorrência nº. 001/2020 a ser realizada nesta data, podendo, para 
tanto, praticar todos os atos necessários, prestar esclarecimentos, receber aviso de 
notificações, interpor recursos, assinar atas, contratos e outros documentos e 
manifestar-se quanto à desistência dos mesmos. 
 
 

Miguel Pereira, __ de ____________ de 2020 
 
 

 
_________________________________ 

Assinatura do Representante Legal  
da empresa com reconhecimento de firma 

 e Carimbo da empresa 
 
 
 
 
 

Observações: 
1 - Esta carta deverá ser confeccionada em papel timbrado da empresa ou 
devidamente identificada com o carimbo do CNPJ da mesma e com firma 
reconhecida em cartório. 



 

 

 
 
 
 
 

ANEXO IV/B 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE FATOS IMPEDITIVOS  
 

 
 
CONCORRÊNCIA Nº. 001/2020 – Concessão de área do Município de Miguel 
Pereira, para ampliação, modernização, manutenção e exploração de serviços de 
transporte ferroviário de passageiros, no trecho compreendido entre o 1º Distrito 
e o 2º Distrito (Miguel Pereira e Governador Portela), com finalidade turística, 
histórica e cultural, bem como o trecho compreendido entre o 2º Distrito e o 3º 
Distrito (Governador Portela e Conrado) quando o mesmo for recuperado para o 
transporte objeto da licitação, obedecendo a todas as normas e condições 
descritas no Edital de Concessão e seus ANEXOS. 
 
 

A Empresa _____________________________________ inscrita no CNPJ n°. 
______________________ por intermédio de seu representante legal o Sr. 
_____________________________________________ portador da carteira de 
identidade n°.  ______________ e do CPF nº. ______________________, DECLARA 
para os fins previstos no parágrafo 2º. do artigo 32, da Lei Federal n.º 8.666/93, a 
inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação de nossa empresa para 
participar do certame, que trata a presente Concorrência nº. 01/2020. 

 
 

 
Miguel Pereira, __ de _________ de 2019. 

 
 
 
 

_______________________________________ 
Assinatura do representante legal 

 
 

 
 
 
 

OBS 
1 - esta carta deverá ser confeccionada em papel timbrado da empresa, ou 
devidamente identificada com o carimbo do CNPJ da mesma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

ANEXO IV/C 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO RELATIVA À TRABALHO DE MENORES 
 

 
CONCORRÊNCIA Nº. 001/2020 – Concessão de área do Município de Miguel 
Pereira, para ampliação, modernização, manutenção e exploração de serviços de 
transporte ferroviário de passageiros, no trecho compreendido entre o 1º Distrito 
e o 2º Distrito (Miguel Pereira e Governador Portela), com finalidade turística, 
histórica e cultural, bem como o trecho compreendido entre o 2º Distrito e o 3º 
Distrito (Governador Portela e Conrado) quando o mesmo for recuperado para o 
transporte objeto da licitação, obedecendo a todas as normas e condições 
descritas no Edital de Concessão e seus ANEXOS. 
 
 
A Empresa _____________________________________ inscrita no CNPJ n°. 
______________________ por intermédio de seu representante legal o Sr. 
_____________________________________________ portador da carteira de 
identidade n°.  ______________ e do CPF nº. ______________________, 
DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº. 8.666/93, de 
21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não 
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 
emprega menor de dezesseis anos. 
 
 
Ressalva: emprega menor a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (___). 
 
 

Miguel Pereira, __ de ____________ de 2020 
 
 

 
_______________________________________ 

Assinatura do representante legal 
 

 
 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
 

 

OBS 
1 - esta carta deverá ser confeccionada em papel timbrado da empresa, ou 
devidamente identificada com o carimbo do CNPJ da mesma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

ANEXO IV/D 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTOS DO  
ART. 10 DA EI Nº. 9.605/1998 

 
 
CONCORRÊNCIA Nº. 001/2020 – Concessão de área do Município de Miguel 
Pereira, para ampliação, modernização, manutenção e exploração de serviços de 
transporte ferroviário de passageiros, no trecho compreendido entre o 1º Distrito 
e o 2º Distrito (Miguel Pereira e Governador Portela), com finalidade turística, 
histórica e cultural, bem como o trecho compreendido entre o 2º Distrito e o 3º 
Distrito (Governador Portela e Conrado) quando o mesmo for recuperado para o 
transporte objeto da licitação, obedecendo a todas as normas e condições 
descritas no Edital de Concessão e seus ANEXOS. 
 
 
A Empresa _____________________________________ inscrita no CNPJ n°. 
______________________ por intermédio de seu representante legal o Sr. 
_____________________________________________ portador da carteira de 
identidade n°.  ______________ e do CPF nº. ______________________, 
DECLARA, sob as penas da Lei, que não foram aplicadas penalidades de suspensão 
temporária da participação em licitação, impedimento de contratar ou declaração de 
inidoneidade para licitar e contratar por qualquer Ente ou Entidade da Administração 
Federal, Estadual, Distrital e Municipal cujos efeitos ainda vigorem, bem como a 
empresa, declara sob as sanções cabíveis, de que não está sob pena de 
interdição temporária de direitos de que trata o artigo 10 da Lei número 9.605, de 
12/02/1998. 
 
 
 

Miguel Pereira, __ de ____________ de 2020 
 
 

_______________________________________ 
Assinatura do representante legal 

 
 

OBS 
1 - esta carta deverá ser confeccionada em papel timbrado da empresa, ou 
devidamente identificada com o carimbo do CNPJ da mesma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

ANEXO IV/E 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA  
 
CONCORRÊNCIA Nº. 001/2020 – Concessão de área do Município de Miguel 
Pereira, para ampliação, modernização, manutenção e exploração de serviços de 
transporte ferroviário de passageiros, no trecho compreendido entre o 1º Distrito 
e o 2º Distrito (Miguel Pereira e Governador Portela), com finalidade turística, 
histórica e cultural, bem como o trecho compreendido entre o 2º Distrito e o 3º 
Distrito (Governador Portela e Conrado) quando o mesmo for recuperado para o 
transporte objeto da licitação, obedecendo a todas as normas e condições 
descritas no Edital de Concessão e seus ANEXOS. 
 
 
A Empresa _____________________________________ inscrita no CNPJ n°. 
______________________ por intermédio de seu representante legal o Sr. 
_____________________________________________ portador da carteira de 
identidade n°.  ______________ e do CPF nº. ______________________, DECLARA 
que o Sr.__________________ CREA/CAU nº.________, devidamente credenciado 
pela empresa, como seu responsável técnico para os fins da presente declaração, 
compareceu e vistoriou os locais onde serão executados os serviços objeto da 
licitação em apreço, e tomou pela ciência das condições locais e das dificuldades 
existentes, bem como de todos as informações e elementos técnicos fornecidos pelo 
Município, necessários à execução dos serviços a serem licitados. Por ser verdade, 
firmamos a presente declaração para que produza seus efeitos de direito. 
 

Miguel Pereira, __ de ____________ de 2020 
 
 

_______________________________________ 
Assinatura do representante legal 

 
 

_______________________________________ 
Assinatura do representante técnico da Empresa  

 
 
 

OBS 
1 - esta carta deverá ser confeccionada em papel timbrado da empresa, ou 
devidamente identificada com o carimbo do CNPJ da mesma. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ANEXO IV/F 

 
 
 

MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA ECONOMICA   
 
 
 
 
CONCORRÊNCIA Nº. 001/2020 - Processo nº. ___ /2020 
 
 
Objeto: Concessão de área do Município de Miguel Pereira, para ampliação, 
modernização, manutenção e exploração de serviços de transporte ferroviário 
de passageiros, no trecho compreendido entre o 1º Distrito e o 2º Distrito (Miguel 
Pereira e Governador Portela), com finalidade turística, histórica e cultural, bem 
como o trecho compreendido entre o 2º Distrito e o 3º Distrito (Governador 
Portela e Conrado) quando o mesmo for recuperado para o transporte objeto da 
licitação, obedecendo a todas as normas e condições descritas no Edital de 
Concessão e seus ANEXOS. 

 
 
 

Prezados, 
 
 
Tendo tomado conhecimento dos termos do EDITAL da LICITAÇÃO referente a 
CONCORRÊNCIA Nº. 001/2020, apresentamos nossa proposta para execução do 
objeto da Concessão, compreendendo a realização de todas as ATIVIDADES 
previstas no Edital, anexos e Contrato: 
 
OFERTA: O valor da OUTORGA é de ___ % (__________________) da RECEITA 
BRUTA MENSAL da CONCESSIONÁRIA. 
 
Declaramos: 
 
1- Ter ciência de que o percentual proposto acima incidirá sobre a totalidade dos 
valores da RECEITA BRUTA MENSAL a ser auferida a partir da operação e 
exploração do objeto da CONCESSÃO, ou seja, sobre todos os valores aferidos como 
RECEITAS DE EXPLORAÇÃO e RECEITAS ACESSÓRIAS; 
2- Que a OUTORGA, no valor da OFERTA, será paga nos termos do CONTRATO;  
3- Que nos comprometemos a adotar todas as medidas necessárias e suficientes para 
a perfeita execução das ATIVIDADES constantes do objeto da CONCESSÃO, 
conforme estabelecido neste EDITAL e seus ANEXOS, bem como que arcaremos com 
as despesas/ônus, encargos, dispêndios e obrigações pecuniárias a que se refere o 
CONTRATO; 
4- Confirmamos que tomamos pleno conhecimento da área para a execução dos 
serviços objeto da CONCESSÃO e de todas as condições para a sua adequada 
e x e c u ç ã o ;  
5- Assumimos, desde já, a integral responsabilidade pela realização de todos e 
quaisquer serviços objeto da CONCESSÃO, em conformidade com o EDITAL, com o 
CONTRATO e seus ANEXOS, bem como com a legislação a p l i c á v e l ;  
 
Esta PROPOSTA COMERCIAL é irrevogável, irretratável e incondicional. 
 



 

 

 
 
VALIDADE DA PROPOSTA 
 
O prazo de validade da presente PROPOSTA COMERCIAL é de 120 (cento e vinte) 
dias, contados a partir da data de entrega dos ENVELOPES, e, nesse período, todas 
as condições serão mantidas. 
 
 

Miguel Pereira, __ de ____________ de 2020 
 
 
 

_______________________________________ 
Assinatura do representante legal 

 
 
 
 

OBS  
1 - esta carta deverá ser confeccionada em papel timbrado da empresa com a 
razão social, Cnpj, telefone, e-mail e endereço, bem como com o carimbo da 
mesma. 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



 

 

 
 
 

ANEXO IV/G 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE FINANCEIRA  
 
 

CONCORRÊNCIA Nº. 001/2020 – Concessão de área do Município de Miguel 
Pereira, para ampliação, modernização, manutenção e exploração de serviços de 
transporte ferroviário de passageiros, no trecho compreendido entre o 1º Distrito 
e o 2º Distrito (Miguel Pereira e Governador Portela), com finalidade turística, 
histórica e cultural, bem como o trecho compreendido entre o 2º Distrito e o 3º 
Distrito (Governador Portela e Conrado) quando o mesmo for recuperado para o 
transporte objeto da licitação, obedecendo a todas as normas e condições 
descritas no Edital de Concessão e seus ANEXOS. 

 
 

A Empresa _____________________________________ inscrita no CNPJ n°. 
______________________ por intermédio de seu representante legal o Sr. 
_____________________________________________ portador da carteira de 
identidade n°.  ______________ e do CPF nº. ______________________, DECLARA 
sob a penas da Lei, que goza de boa capacidade financeira necessária para o bom 
funcionamento da empresa e compatível para boa prestação de serviço aos usuários. 
 
Por ser verdade, firmamos a presente declaração para que produzem os efeitos de 
direito.  

 
 
 

Miguel Pereira, __ de ___________ de 2020. 
 
 
 
 

_______________________________________ 
Assinatura do representante legal 

 
 

 
 

OBS 
1 - esta carta deverá ser confeccionada em papel timbrado da empresa, ou 
devidamente identificada com o carimbo do CNPJ da mesma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ANEXO IV/H 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ACEITE DOS TERMOS E  

CONDIÇÕES DO EDITAL  
 

CONCORRÊNCIA Nº. 001/2020 – Concessão de área do Município de Miguel 
Pereira, para ampliação, modernização, manutenção e exploração de serviços de 
transporte ferroviário de passageiros, no trecho compreendido entre o 1º Distrito 
e o 2º Distrito (Miguel Pereira e Governador Portela), com finalidade turística, 
histórica e cultural, bem como o trecho compreendido entre o 2º Distrito e o 3º 
Distrito (Governador Portela e Conrado) quando o mesmo for recuperado para o 
transporte objeto da licitação, obedecendo a todas as normas e condições 
descritas no Edital de Concessão e seus ANEXOS. 

 
A Empresa _____________________________________ inscrita no CNPJ n°. 

______________________ por intermédio de seu representante legal o Sr. 

_____________________________________________ portador da carteira de 

identidade n°.  ______________ e do CPF nº. ______________________, DECLARA 

que recebemos todos os documentos e as informações necessárias ao cumprimento 

das obrigações, objeto do referido procedimento licitatório, na forma do artigo 30, III, 

da Lei Federal n.º 8.666/93, bem como que a nossa empresa cumpre plenamente os 

requisitos de habilitação desta licitação, aceitando todos seus termos e condições nela 

estabelecidos. 

 
 

Miguel Pereira, __ de ___________ de 2020. 
 
 
 

_______________________________________ 
Assinatura do representante legal 

 
 

 
 

OBS 
1 - esta carta deverá ser confeccionada em papel timbrado da empresa, ou 
devidamente identificada com o carimbo do CNPJ da mesma. 
 
 



 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJETO BÁSICO 

Concessão de área do Município de Miguel Pereira, oriunda da concessão nº XXXXXXXXXX, 

para ampliação, modernização, manutenção e exploração de serviços de transporte ferroviário de 

passageiros, no trecho compreendido entre o 1º Distrito e o 2º Distrito (Miguel Pereira e 

Governador Portela, com finalidade turística, histórica e cultural, obedecendo a todas as normas e 

condições descritas no Edital de Concessão e nos seus ANEXOS. 



 

       

 

PARTE I – DAS DISPOSIÇÕES BÁSICAS DO PROJETO 

BÁSICO 
1. DO OBJETO 

 

1.1. A presente Licitação tem por objeto a Concessão de área do Município de Miguel Pereira, 

oriunda da concessão nº XXXXXXXXXX, para ampliação, modernização, manutenção e 

exploração de serviços de transporte ferroviário de passageiros, no trecho compreendido entre o 1º 

Distrito e o 2º Distrito (Miguel Pereira e Governador Portela, com finalidade turística, histórica e 

cultural, obedecendo a todas as normas e condições descritas no Edital de Concessão e nos seus 

ANEXOS; 

 

1.2. É parte, também, da presente concessão, o trecho compreendido entre o 2º Distrito e o 3º 

Distrito (Governador Portela e Conrado) quando o mesmo for recuperado para o transporte objeto 

da licitação. 

 

2. DA JUSTIFICATIVA 

 

2.1 A evolução histórica de Miguel Pereira – inicialmente conhecida como Barreiro e, depois, 

Estiva – acha-se ligada à de Vassouras e de Paty do Alferes, assim como à expansão da cultura 

cafeeira no vale fluminense do rio Paraíba do Sul. A ocupação da área teve origem nas primeiras 

explorações que visavam a transpor a serra do Mar, com a abertura do Caminho Novo do Tinguá 

por Garcia Rodrigues Paes. O surto de desenvolvimento trazido pelas lavouras de café motivou a 

criação da freguesia de Nossa Senhora de Vassouras em 1837, tendo como sede a vila de 

Vassouras que, em 1857, foi transformada em cidade e sede do município.  

 

2.2. O crescimento do povoado de Barreiros, localizado a meio caminho entre as vilas de 

Vassouras e Paty do Alferes, deu-se a partir de 1880. A primeira capela católica do povoado, 

levantada em homenagem a Santo Antônio da Estiva pelo comerciante Antônio da Silva Machado, 

foi consagrada em 13 de junho de 1897, data esta considerada oficialmente como o dia do 

nascimento da cidade de Miguel Pereira.  

 

2.3. Mesmo fazendo parte do município de Vassouras e sofrendo com o declínio econômico em 

face da libertação dos escravos, a região recebe alguns benefícios e o desenvolvimento urbano é 

impulsionado no início do século XX, quando foi aberto ramal auxiliar da estrada de ferro 

Leopoldina que, partindo de Japeri, na Baixada Fluminense, atingia o rio Paraíba em Paraíba do 

Sul. O eixo ferroviário estimularia o nascimento de povoações que, em sua maioria, abrigavam os 

próprios trabalhadores da ferrovia. Esse é o caso de Governador Portela, onde parte das áreas 

urbanas era de propriedade da Rede Ferroviária Federal – RFFSA, subsistindo toda uma vila 

residencial destinada aos ferroviários. Quando da criação da linha auxiliar, Governador Portela era 

o ponto de entroncamento de um ramal secundário, hoje extinto, que se dirigia a Sacra Família do 

Tinguá, Vassouras e Valença. Esta característica é responsável pelo desenvolvimento da sede 

distrital que ocorreria no local, chamado de Estiva, atualmente Miguel Pereira. 

 

2.4. A urbanização das áreas adjacentes à estação de Estiva teria lugar a partir da década de 1930, 

quando as qualidades do clima da região foram propagadas pelo médico Miguel Pereira, que mais 

tarde daria seu nome à cidade. Desde essa época, a ocupação urbana teria como vetor principal o 

turismo de veraneio, que atraía e ainda atrai a população da Região Metropolitana.  

 



 

       

 

2.5. O acesso original pela ferrovia seria substituído na década de 50 por uma rodovia, cuja 

pavimentação posterior representou grande estímulo ao desenvolvimento urbano e turístico da 

área. Segundo a divisão administrativa de 1943, o município de Vassouras era formado por onze 

distritos, dentre os quais os de Miguel Pereira e Governador Portela. Em 1955, tais distritos foram 

desmembrados de Vassouras, a fim de formar o município de Miguel Pereira, que assim conquista 

emancipação por força da Lei nº 2.626, de 25 de outubro daquele ano, e é instalado em 26 de 

julho de 1956. 

 

2.6. A cidade está localizada no vale do córrego do Saco. O vale é aberto e se desenvolve tão logo 

a estrada de acesso deixa a baixada e atinge a escarpa da serra. O vale funciona como corredor de 

passagem rodoviário e ferroviário.  

 

2.7. A ocupação original e mais antiga tem como pólos principais as estações ferroviárias, na sede 

e no segundo distrito. O segundo vetor de crescimento seria a rodovia, induzindo a ocupação das 

faixas adjacentes e dos vales próximos. Finalmente, o caráter turístico da ocupação seria 

responsável pela formação de bairros em áreas atrativas mas relativamente distantes dos núcleos 

originais, as quais são atingidas por estradas vicinais. 

 

2.8. Certamente todo esse contexto trará benefícios ao turismo da cidade de Miguel Pereira, 

resgatando seu valor histórico e sua memória. 

 

3.0 DA SITUAÇÃO FÍSICA DA ÁREA 

 

3.1. A área objeto desta licitação possui o total de 4.587,93 metros (quatro mil, quinhentos e 

oitenta e sete metros), compreendido entre o 1º e 2º Distrito 21 km, aproximadamente, entre o 2º e 

3º Distrito; 

 

3.2. A área a ser licitada encontra-se nas condições descritas no Projeto Básico para implantação e 

execução descrita neste Edital a cargo do Concessionário;  

 

3.3. Caberá ao Concessionário executar, às suas expensas e sob sua total responsabilidade, os 

investimentos necessários, ampliação e revitalização, modernização e adequação da(s) área(s), 

bem como instalar todos os equipamentos necessários ao funcionamento das atividades objeto da 

presente licitação; 

 

3.4.    Caberá ao Concessionário indenizar ao Poder Público a totalidade de custos relativos 

ao transporte da locomotiva e seus vagões, bem como demais despesas com relação a pintura 

e adaptação dos bens citados anteriormente para a sua circulação dentro das normas legais;   

 

4. DAS IMPUGNAÇÕES 

 

4.1.  A impugnação do Edital deverá ser dirigida à Autoridade Competente do certame e 

registrado no Protocolo da PMMP, localizado na Rua Prefeito Manoel G. Barbosa, 375, Centro, 

Miguel Pereira/RJ, de 2ª a 6ª feira, de 12h às 17 h; 

  

4.1.1. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar Edital de licitação por irregularidade na 

aplicação desta Lei, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para 

a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e responder à 

impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1 º do art. 113 da 

Lei nº 8.666/93. 



 

       

 

 

4.1.2. Por qualquer licitante, por escrito, até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada no preâmbulo 

deste Edital, , devidamente credenciado conforme item 3 deste Edital; 

 

4.2. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante a Administração, a licitante 

que não o fizer até o 2º (segundo) dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação; 

 

4.3. A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar do 

processo licitatório até a preclusão administrativa da decisão a ela pertinente; 

 

4.4. As impugnações ao Edital poderão ser dirigidas ao Presidente da Comissão de Licitação, 

no endereço indicado no item 1 deste Edital; 

 

4.5. Apresentada a impugnação, a mesma será respondida ao interessado, antes da abertura da 

sessão pública, do recebimento dos envelopes contendo os Documentos de Habilitação e 

Propostas, e divulgada no site do PMMP; 

 

4.6.  Caso seja constatada a necessidade de alteração do instrumento convocatório, que afete a 

elaboração das propostas, o fato será divulgado, na forma do contido no § 4º do art. 21 da Lei nº. 

8.666/93. 

 

5. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

 

5.1. Das condições gerais 
 

5.1.1. Respeitadas às demais condições normativas e as constantes deste Edital e seus ANEXOS, 

poderão participar da Concorrência, pessoas jurídicas brasileiras ou estrangeiras, isoladamente 

ou em Consórcio, de acordo com os termos deste Edital:  

 

5.1.1.1. Que atendam às condições deste Edital/ANEXOS e apresentem os documentos nele 

exigidos, em original ou por qualquer processo de cópia autenticada por Cartório de Notas e 

Ofício competente, ou por servidor da Comissão de Licitação, à vista dos originais; 

 

5.1.1.2. No caso das autenticações serem realizadas por servidor, conforme previstos no subitem 

anterior, poderão, a critério do proponente, ocorrer até 24 horas antes da abertura da licitação; 

 

5.1.2. Não tenham sido declaradas impedidas de licitar e contratar com órgãos da Administração 

Pública; 

 

5.1.3. Qualquer alteração contratual deverá ser precedida de analise e autorização por parte da 

PMMP. 

 

5.2. Da Participação em Consórcio 

 

5.2.1. Se as empresas estiverem constituídas em consorcio deverão ser observadas as normas 

constantes no art. 33 da Lei nº 8.666/93, bem como os documentos elencados nos artigos de 27 a 

30 da Lei nº 8.666/93 e que atendam os seguintes requisitos: 

 



 

       

 

5.2.1.1. Comprovação da constituição do Consórcio, por meio de compromisso público ou 

particular de constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados que o prazo de duração do 

consórcio deve, no mínimo, coincidir com o prazo de vigência do contrato; 

 

5.2.1.2. Indicação da empresa líder, que deverá ser aquela detentora da maior cota consorcial, a 

quem caberá a responsabilidade pelo desenvolvimento e gerenciamento dos serviços e responderá 

junto ao PMMP por todas as obrigações contratuais previstas neste Edital e seus ANEXOS; 

5.2.1.3. Todas as empresas consorciadas deverão apresentar toda a documentação de habilitação 

exigida neste Edital; 

 

5.2.1.3.1. A desclassificação de qualquer consorciado acarretará a automática desclassificação do 

Consórcio.  

 

5.2.1.4. Para efeito de qualificação técnica, será aceito o somatório da capacidade técnica das 

empresas consorciadas; 

 

5.2.1.5. Para efeito de qualificação econômico – financeira, será aceito o somatório dos valores de 

cada consorciado, na proporção de sua respectiva participação; 

 

5.2.1.6. As empresas consorciadas não poderão apresentar, isoladamente ou integrando outro 

consórcio, cotação para a prestação do mesmo serviço que estiver sendo disputado pelo consórcio 

do qual faça parte; 

 

5.2.1.7. As empresas consorciadas serão solidariamente responsáveis pelos atos praticados pela 

líder, tanto na fase de licitação quanto na de execução do contrato e as consorciadas deverão 

apresentar compromisso de que não alterarão a constituição ou a composição do consórcio, 

visando manter válidas as premissas que asseguram a sua habilitação; 

 

5.2.1.8. No consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras, a liderança caberá, obrigatoriamente, 

à empresa brasileira; 

 

5.2.1.9. É vedada a participação de empresa consorciada, através de mais de um consórcio, as 

consorciadas deverão apresentar compromisso de que não se constituem nem se constituirão, para 

fins de consórcio, em pessoa jurídica e de que o consórcio não adotará denominação própria, 

diferente de seus integrantes; 

 

5.2.1.10.  As consorciadas deverão comprometer-se a apresentar, antes da assinatura do 

contrato decorrente desta licitação, o Instrumento de Constituição do Consórcio, aprovado por 

quem tenha competência em cada uma das empresas, para autorizar a alienação de bens do ativo 

fixo e registrado nos órgãos competentes. O contrato de consórcio deverá observar, além dos 

dispositivos legais, as cláusulas deste Edital, especialmente as constantes deste subitem 6.2.  

 

5.3. Da Participação de Empresa Estrangeira 

 

5.3.1.  No caso de empresas estrangeiras em funcionamento no País, a licitante deverá 

apresentar Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 

pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

 

5.3.2.  Qualquer documento apresentado em língua estrangeira deverá ter sido emitido por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, quando for o caso, de seu país de origem, notorizadas e 



 

       

 

autenticadas por Embaixada ou Consulado Brasileiro no país de origem do documento e 

traduzidas para a língua portuguesa por tradutor juramentado; 

 

5.3.3.  Será considerada inabilitada a empresa estrangeira que não apresentar documentação 

comprobatória de representação no Brasil, com poderes expressos para receber citação, responder 

administrativa e judicialmente e atender a todos os requisitos deste Edital. A empresa estrangeira 

deverá, ainda, declarar sua total submissão à legislação brasileira para todos os fins relacionados a 

Concessão pretendido; 

 

5.3.4. Os documentos deverão ser apresentados em linguagem clara, sem emendas, rasuras, 

entrelinhas ou ressalvas, e deverão observar as seguintes regras com relação ao idioma: 

 

5.3.4.1. Na hipótese da inexistência de documentos equivalentes aos solicitados neste Edital e/ou 

de órgão(s) no país de origem que os autentiquem, deverá ser apresentada declaração informando 

tal fato, emitida por instituição de direito público ou por notário público devidamente autenticada 

pela autoridade consular brasileira do país de origem e traduzida por tradutor juramentado;  

 

5.3.4.2. No caso de divergência entre o documento no idioma original e a sua tradução para o 

português, prevalecerá o texto traduzido; 

 

5.3.4.3. O Plano de Negócios deverá ser apresentado em língua portuguesa e, caso sejam 

traduzidos de original em língua estrangeira, serão aceitas as suas respectivas traduções livres 

para o idioma português. 

 

5.3.4.4. Na hipótese de apresentação das traduções livres do Plano de Negócios, caberá à 

Licitante apresentar igualmente a versão original em língua estrangeira ou, a seu critério, versão 

em inglês, bem como se responsabilizar pela fidelidade da tradução, observada a prevalência do 

idioma português em caso de divergência. 

 

5.3. Das Limitações à Participação  

 

5.4.1. Não poderão participar da Concorrência, as empresas isoladamente ou em Consórcio: 

 

5.4.1.1. Que tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da Administração Pública, 

direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal ou suspensas de licitar com 

o PMMP; 

  

5.4.1.2.  Que cujo(s) dirigente(s) ou responsável(is) técnico(s) seja(m) ou tenha(m) sido 

ocupante(s) de cargo efetivo, emprego, ou ocupante(s) de cargo de direção ou assessoramento 

superior da PMMP, nos últimos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data da publicação do 

Edital; 

 

5.4.1.3. Pessoa jurídica proibida de contratar com a Administração Pública, nos termos da Lei n° 

8.429, de 2 de junho de 1992; 

 

5.4.1.4. Pessoa jurídica, ou seus dirigentes, gerentes, acionistas ou detentores de mais de 5% 

(cinco por cento) do capital com direito a voto, Controladora, responsável técnico ou 

subcontratado, que tenha participado da elaboração dos estudos econômicos e técnicos que lhe 

serviram de base;  

 



 

       

 

5.4.1.5  Pessoa jurídica que tenha parlamentar diplomado (a) ou empossado (a), exercendo função 

de gestão ou entre seus proprietários, controladores, administradores ou diretores, configurando as 

vedações previstas no art. 54 da Constituição Federal; 

 

5.4.1.6.  Empresa cujos diretores, responsáveis legais ou técnicos, sócios ou membros de 

conselhos técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo, pertençam, ainda que parcialmente, 

de empresa do mesmo grupo, ou em mais de 01 (uma) empresa, que esteja participando desta 

licitação; 

 

5.5. Das Participações de ONGs e Entidades sem Fins Lucrativos. 

 

5.5.1.    Não poderão participar da Concorrência as Entidades sem Fins Lucrativos, 

incluindo as Organizações Sociais e as Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público.    

 

6.  PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO 

  

6.1. Caso qualquer interessado necessite de esclarecimentos, deverá solicitá-los a Comissão de 

Licitação, até as 18h, dois dias antes da sessão pública, da seguinte forma: 

 

6.1.1. Por meio eletrônico, no e-mail: www.pmmp.rj.gov.br, acompanhado do arquivo contendo 

as questões formuladas, em formato “.doc” ou “.docx”; ou 

 

 

6.1.2. Por meio de correspondência protocolada na sede da PMMP, contendo as questões 

formuladas, impressa e em meio magnético, com o respectivo arquivo gravado em formato “.doc” 

ou “.docx”. 

 

6.2. A Comissão de Licitação não responderá questões que tenham sido formuladas em 

desconformidade com o disposto ao item anterior; 

 

6.3. Todas as correspondências referentes ao Edital enviadas à Comissão de Licitação serão 

consideradas como entregues na data do seu recebimento pela PMMP, mediante protocolo na sede 

da PMMP ou outra forma específica de confirmação de recebimento de mensagem, em caso de 

correspondência eletrônica; 

 

6.3.1  As correspondências recebidas pela Comissão de Licitação após as 18h (horário de 

Brasília), inclusive as correspondências dirigidas ao endereço eletrônico, serão consideradas como 

recebidas no dia útil imediatamente posterior; 

 

6.3.2. As respostas da Comissão de Licitação aos pedidos de esclarecimento serão divulgadas no 

sítio eletrônico, sem identificação da fonte do questionamento, até o ultimo dia útil anterior à 

sessão pública do recebimento dos envelopes de Habilitação e Proposta Econômica. 

 

6.4. Os interessados poderão, também, retirar cópia das respostas de esclarecimentos sobre o 

Edital na sede da PMMP; 

 

6.5. Todas as respostas da Comissão de Licitação aos pedidos de esclarecimento realizados nos 

termos deste item poderão constar em ata, que será parte integrante deste Edital. 

 

7. DA PROPOSTA ECONÔMICA  



 

       

 

 

7.1. A Proposta Econômica deverá ser entregue com identificação da empresa, em duas vias, 

redigida em português (permitido o uso de expressões técnicas de uso comum em outra língua), 

em linguagem clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, assinada na última página e rubricada 

nas demais pelo representante legal da Licitante, a ser entregue em envelope devidamente lacrado, 

com cola e rubricado no fecho, SENDO VEDADO O FECHAMENTO NAS INSTALAÇÕES 

DA PMMP, contendo na parte externa e frontal as indicações, conforme subitem 7.1.1. do Edital;  

 

8.  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

8.1. – Demais regras nao previstas neste Projeto Básico deverão ser reportadas ao Edital de 

Concorrência ou dirimidas entre as partes, sempre respeitando os Princípios que revestem a 

Administração Pública e a Lei de Licitações e Contratos. 

 
 

PARTE II 

 DO ESTUDO DA VIABILIDADE ECONÔMICO-

FINANCEIRO. 

 
O presente Projeto Básico tem como objeto demonstrar a viabilidade técnica do Trem 

Turístico e Cultural (TTC) em Miguel Pereira, com trajeto partindo da estação ferroviária de 

Governador Portela, no distrito de mesmo nome, até a estação Professor Miguel Pereira, no 

centro de Miguel Pereira, seguindo pelo antigo leito da história Linha Auxiliar.  

É parte, também, da presente concessão, o trecho compreendido entre o 2º Distrito e o 3º 

Distrito (Governador Portela e Conrado) quando o mesmo for recuperado para o transporte 

objeto da licitação. 

O Projeto Básico tem como amparo o Estudo de Viabilidade realizado entre a Prefeitura 

Municipal de Miguel Pereira e a Sociedade de Pesquisa Memórias do Trem, ocrrido através da 

Nota de Empenho número nº 8816/2019, de 16 de janeiro de 2020.  

Para possibilitar a realização do Estudo, a equipe técnica de campo da Memória do 

Trem visitou Miguel Pereira em diversas ocasiões com o objetivo de reunir todas as informa- 

ções necessárias à possível operação do Trem Turístico. 

O relatório faz parte dos anexos do Edital e está a disposição dos interessados a qualquer 

momento.  

 

Detalhamento do Escopo 

 
1. Retrospectiva Histórica 

 Apresentação do histórico da Linha Auxiliar e dos Trens Turísticos e Culturais que já 

operaram no trecho desde os tempos da Rede Ferroviária Federal S. A. (tratado no 

subitem 1.1). 

 

2. Caracterização do Trecho Ferroviário e do Material Rodante 



 

       

 

 Considerações Iniciais: Histórico e antecedentes da operação ferroviária no trecho 

(tratado no subitem 2.1); 

 Levantamento da situação atual do trecho ferroviário quanto à geometria, traçado, se- 

gurança, facilidades para operação e manobras, obstáculos existentes na faixa de do- 

mínio, notadamente no que se refere às condições da infraestrutura e superestrutura da 

Via Permanente, estações, oficinas e demais instalações de apoio; identificar as inter- 

venções e adaptações necessárias (tratado nos subitens 2.2 a 2.7); 

 Caracterização do Material Rodante a ser obtido pela Prefeitura, considerando as op- 

ções de locomotiva e carros de passageiros, incluindo a questão dos transportes rodo- 

viários necessários e dos serviços de reforma a serem realizados (tratado nos subitens 

2.8 a 2.10); 

 Caracterização das estações e paradas quanto às intervenções e adaptações necessárias 
(tratado no subitem 2.11). 



 

       

 

 

 
 

3. Caracterização da Operação 

 Percurso: Traçado, paradas e manobras (tratado no subitem 3.1); 

 Plano de Vias: manobras em Miguel Pereira e Governador Portela 

(tratado no subitem 3.2); 

 Percurso: estações e paradas (tratado no subitem 3.1); 

 Controle Operacional: segurança (tratado no subitem 3.6); 

 Material Rodante; trem tipo operacional (tratado no subitem 3.4); 

 Sistemas de Controle de Tráfego (tratado no subitem 3.6); 

 Oficinas e Instalações de Apoio (tratado no subitem 3.5); 

 Trem Tipo e Material Rodante (tratado no subitem 3.4); 

 Sugestão de tabela de horários (tratado no subitem 3.7); 

 Atrações adicionais a bordo do trem e nas estações (tratado no subitem 3.8). 

 

4. Estimativa da Demanda de Passageiros 

 Caracterização da Infraestrutura Turística, Gastronômica e Cultural da Região (tratado 
nos subitens 4.2, 4.3 e 4.4); 

 Levantamento de dados demográficos e sócio-econômicos do Município envolvido 

(tratado no subitem 4.1); 

 Análise do calendário de eventos Turísticos e Culturais da Região e do inventário dos 

pontos de atrações turísticas da Região (tratado no subitem 4.2); 

 Quantificação dos principais bares, lanchonetes e restaurantes (assentos ofertados, es- 

pecialidades culinárias e outras) (tratado no subitem 4.3); 

 Quantificação dos principais meios de hospedagem (hotéis e pousadas), leitos ofereci- 

dos, facilidades ao hóspede e outras (tratado no subitem 4.4); 

 Fluxo de Passageiros: Estimativa do fluxo mínimo de passageiros para manter a sus- 

tentabilidade do projeto (EEF), através da construção de três cenários: otimista, básico 
e pessimista (tratado nos subitens 4.5 a 4.8). 

 

5. Estimativa dos Investimentos, Custos e Despesas Operacionais, Administrativas e ou- 

tras 

 Investimentos: Estimativa dos Investimentos necessários para operação e adequação 

dos seguintes itens: material rodante, máquinas e materiais auxiliares e de apoio, fer- 

ramentas e sobressalentes, estações, oficinas, caixa d’água, depósitos de combustíveis 

(lenha ou carvão); locais para manobras; equipamentos e dispositivos de sinalização e 

segurança, cercamento, comunicação, acessibilidade, eventuais, reservas para contin- 

gências e outros (tratado no subitem 5.1); 



 

       

 

 

 Estimativa de Custos e Despesas da operação: Custos de Operação, Custos de Manu- 

tenção, Despesas Comerciais, Legais e Administrativas, Impostos e Taxas, Deprecia- 
ção, Amortização, Diferimentos e outros (tratado nos subitens 5.2 a 5.7); 

 Cálculo da Viabilidade do Projeto: Elaboração do Orçamento do Fluxo de Caixa para 

aferição do Valor da Tarifa Básica para promover o EEF – Equilíbrio Econômico e 

Financeiro da Operação (tratado nos subitens 5.8 a 5.11). 

 

6. Aspectos Sociais e Culturais 

 Benefícios para a população local, para a cultura e para a preservação da memória fer- 
roviária (tratado nos subitens 6.1 e 6.2). 

 

7. Aspectos Legais 

 Recomendações para operação à luz das Resoluções ANTT nº 359/2003 e 
nº1383/2016 (tratado nos subitens 7.1 e 7.2). 

 

8. Resumo e Matriz de Avaliação 

 Vantagens e benefícios, riscos e ameaças (tratado no subitem 8.1). 

 

9. Conclusões e Recomendações 

 Reunião dos principais pontos a serem considerados (tratado nos subitens 9.1 a 9.8). 

 

10. Minuta do Termo de Referência para o Edital de Licitação 

 Elaboração da minuta do Termo de Referência a ser desenvolvido pela Prefeitura Mu- 

nicipal de Miguel Pereira para confecção do Edital para implantação do Trem Turísti- 

co e Cultural entre as estações de Miguel Pereira e Governador Portela (tratado no 

subitem 10.1). 
 



 

       

 

 
1. Retrospectiva Histórica 

 
A ferrovia, na sua implantação, teve sua finalidade e viabilidade claramente baseada 

em necessidades econômicas e políticas. Como houve uma decadência acentuada na atividade 

ferroviária, criou-se, em uma parcela do público, certa curiosidade sobre o seu funcionamen- 

to, associada a uma aura de magia que sobrevive no imaginário das pessoas, mesmo que eles 

sejam demasiadamente jovens para terem testemunhado na época o apogeu das ferrovias co- 

mo meio de transporte. 

Para fins de esclarecimento, ao se considerar a sequência da quilometragem do trecho 

ferroviário, cuja origem histórica localiza-se na cidade do Rio de Janeiro, serão consideradas e 

mencionadas as estações como Governador Portela e Professor Miguel Pereira, bem como a 

parada de Barão de Javari sempre em ordem quilométrica, todas localizadas no Município de 

Miguel Pereira. 

 

 

 
1.1. O Histórico da Linha Auxiliar 

 

A Linha Auxiliar, a qual corta o Município de Miguel Pereira na direção de sudoeste 

para nordeste, tem como origem histórica a antiga Estrada de Ferro Melhoramentos do Brasil, 

construída ao final do século XIX como uma alternativa em bitola métrica entre o Rio de Ja- 

neiro e Paraíba do Sul, objetivando recolher os produtos da região. 

Tendo como um dos incorporadores o engenheiro André Gustavo Paulo de Frontin, foi 

instalada a assembléia geral de fundação em 17 de maio de 1890, e sua construção teve início 

com base em duas concessões: do governo federal para a Estrada de Ferro São Francisco Xa- 

vier a Comércio e do governo do Rio de Janeiro para a Estrada de Ferro de Vassouras, Paty do 

Alferes e Petrópolis. Fundidas as duas concessões, a nova empresa iniciou as obras em 2 de 

fevereiro de 1892 no bairro de Mangueira, na cidade do Rio de Janeiro, chegando finalmente 

a Paraíba do Sul em 28 de março de 1898. 

A sua extensão era de 165 km, considerando as seções entre Mangueira e Conrado 

(antiga Sertão, na raiz da serra), com 85 km, rampa máxima de 1 % e raio mínimo de 100 m; 

entre Conrado e Governador Portela, toda traçada no Vale do Santana e vencendo extraordi- 

nárias dificuldades em seus 25 km, empregando-se rampa máxima de 2,65 % e raio mínimo 

de 100 m; e entre as estações de Governador Portela e de Paraíba do Sul, com 55 km, com 

rampa máxima de 1 % e raio mínimo de 100 m no trecho da serra dos Tabuões, e fora dele 

com raio mínimo de 140 m. 

O traçado das duas últimas seções foi estudado e projetado pelo próprio engenheiro 

Paulo de Frontin, considerado atualmente como o patrono dos Engenheiros do Brasil. 

A E. F. Melhoramentos do Brasil, com seus 25 km na Serra do Mar subia 579 m entre 

Conrado (cota 61 m) e a garganta do Sapê (cota 640 m, seu ponto mais elevado), com rampa 

máxima de 2,65 %, sem reduzir nunca suas curvas e sem um único túnel, e provocou o se- 

guinte conceito de Joaquim Murtinho, Ministro da Viação na época da conclusão da linha: “A 

Central tem mais obras de arte, mas a Melhoramentos tem mais arte”. Tais condições técni- 



 

       

 

 

cas permitiram que as locomotivas da Estrada rebocassem facilmente, até o alto, trens de pas- 

sageiros e as próprias locomotivas da Estrada de Ferro Leopoldina subiram tranqüilamente 

aquela serra, rebocando trens que na sua Serra da Estrela (via Petrópolis, pela cremalheira), 

por exemplo, seriam fracionados. 

Incorporada à Estrada de Ferro Central do Brasil em 2 de julho de 1903, passou a ser 

denominada, a partir de 16 de julho do mesmo ano, como Linha Auxiliar (também denomina- 

da em algumas publicações como Divisão Auxiliar), tendo nessa época 61 estações e paradas, 

tomando então um desenvolvimento notável e prolongando as suas linhas em outras direções. 

Intercalado um terceiro trilho no leito da bitola larga, na extensão de 10,4 km entre Pa- 

raíba do Sul e Três Rios, pôde a Linha Auxiliar estabelecer o entroncamento dos seus trilhos 

com os da E. F. Leopoldina nesta última estação. 

Em 1923, sob a direção do engenheiro Galdino Rocha, foram iniciados os trabalhos de 

duplicação da Linha Auxiliar nos subúrbios do Rio de Janeiro ao longo de 27 km até São Ma- 

teus, prosseguindo nos anos seguintes com alargamento de bitola, com a intercalação de ter- 

ceiro trilho, duplicação e modificação do traçado para melhoria das condições técnicas, com 

aumento do raio mínimo nas curvas e reconstrução de várias estações. 

Na década de 1950 também foi eletrificado o trecho de subúrbios da Linha Auxiliar, 

assim o como prosseguido o alargamento de bitola até Pavuna para interligação com a linha 

da antiga Estrada de Ferro Rio D’Ouro. 

Durante a década de 1960 o trecho da Linha Auxiliar entre Costa Barros e Aljezur teve 

a bitola alargada, permitindo a ligação com a Linha do Centro em Engenheiro Pedreira, como 

alternativa para os trens de carga, ficando a partir de então conhecido como Alargamento. E 

como parte do esforço de dinamização do transporte de cargas, na década de 1970 foi inaugu- 

rada a Linha Japeri – Arará, incluindo uma terceira linha entre Herédia de Sá e Costa Barros e 

entre Engenheiro Pedreira e Japeri, com a remodelação integral do trecho do Alargamento 

utilizando trilhos longos soldados e com dormentes de concreto. 

Partindo da estação de Japeri, originalmente denominada Belém, o traçado histórico da 

Linha Auxiliar acompanha a linha de bitola larga até aproximar-se da margem esquerda do 

Rio Santana, subindo o vale do rio mencionado (lembrando que em 1959, na altura do km 72, 

houve o famoso assalto ao Trem Pagador). A seguir, passando por Botais, Paes Leme e Man- 

gueiras, chega a Conrado, cuja estação originalmente denominada Sertão, foi aberta em 29 de 

março de 1898. 

A seguir iniciam-se os 25 km de subida até a Garganta do Sapê, situada um pouco a- 

lém de Governador Portela. Na subida a linha passa por Santa Branca, Arcádia, Engenheiro 

Adel, Monte Líbano e Vera Cruz, transpondo em seguida o Viaduto Paulo de Frontin, uma 

das principais obras de arte da Linha Auxiliar, construído em curva e em rampa, dando passa- 

gem ainda sobre o Rio Santana, com 82 m de comprimento, dois vãos retos e um arco central 

de 40 m. 

Cortando a Serra do Couto, a linha chega a Francisco Fragoso, primitiva Conde de Ni- 

emeyer, e em seguida atinge a estação de Governador Portela, já no dorso da Serra da Viúva. 

A estação recebeu este nome em homenagem a Francisco Portela médico piauiense, 

durante muitos anos residente em Campos, onde se fez político, sendo o primeiro governador 

do Estado do Rio. No pátio foi construído um depósito de locomotivas da E. F. Central do 

Brasil, destinado ao abastecimento e à manutenção das locomotivas a vapor na região. 



 

       

 

 

De Governador Portela também partia o ramal para Vassouras e Santa Rita de Jacutin- 

ga, que alcançava a cidade do mesmo nome, situada a 147 km, às margens do Rio Jacutinga, 

já em território mineiro. 
 

 

Figura 1.1: Parte do mapa da EFCB mostrando a Linha Auxiliar e outros ramais poucos 

anos antes dos processos de erradicações e de transferências (acervo Revista Ferroviária) 

 

Seguindo além de Governador Portela, a linha atinge a garganta do Sapê, seu ponto 

culminante, e, já na bacia do Paraíba, desce, chegando à parada de Barão de Javari, e seguindo 

à margem de uma antiga estrada de rodagem. Em seguida alcança a estação Professor Miguel 

Pereira, originalmente Estiva, e agora homenageando o Dr. Miguel Pereira, médico notável, 

professor da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, falecido na localidade. 

Sendo trafegada por muitos anos também por trens da E. F. Leopoldina sob o regime 

de direito de passagem, a Linha Auxiliar acabou sendo transferida por volta de 1965 para a- 

quela ferrovia no trecho de Japeri a Paraíba do Sul, pouco tempo depois, em 1970, sendo ex- 

tinto o Ramal de Vassouras. 

Os trens de passageiros foram sendo gradualmente suprimidos durante a década de 

1970, restando apenas o transporte de carga, já sob a administração da Superintendência Re- 

gional Campos – SR 8, até perder esta função em meados da década de 1990, algum tempo 

antes do início da concessão da Ferrovia Centro – Atlântica (FCA), hoje controlada pela VLI. 

Na realidade, sob a concessão da FCA já não circulavam os trens de carga, tendo início um 

processo de desmanche da linha em diversos pontos, inclusive com furto de trilhos por vânda- 

los e por soterramento por alguns particulares e por administrações municipais. 



 

       

 

 

 

 
Foto 1.1: Vista panorâmica do 9º Depósito de locomotivas da EFCB em Governador 

Portela na década de 1940 (acervo RFFSA) 

 

Quanto ao antigo 9º Depósito de locomotivas em Governador Portela, dos tempos da 

E. F. Central do Brasil, ao passar à administração da E. F. Leopoldina, continuou em operação 

como uma oficina geral de material rodante, sendo posteriormente convertido em oficina de 

pontes até a desativação do trafego na linha. Após a venda de seu terreno e das edificações 

para uma empresa particular, foi demolido no começo do ano de 2002. 

Devido a diversas obras de retificação localizada de traçado, as posições quilométricas 

foram sendo alteradas em diferentes épocas, culminando com a seguinte posição quando do 

encerramento da operação dos trens de carga pela Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA: 

A estação Governador Portela: no km 115+049, com altitude 634,9 m; 

A parada de Barão de Javari: no km 116+488; 

A estação Professor Miguel Pereira: no km 119+533 com altitude 611,7 m. 

 

 

 
1.2. O Histórico dos Trens Turísticos e Culturais que já operaram no trecho desde os 

tempos da Rede Ferroviária Federal S. A. 

 

Até os anos 1940 trafegavam trens de passageiros regularmente pela Linha Auxiliar 

desde o Rio de Janeiro até Três Rios, e desde 1913 indo a Porto Novo do Cunha, na cidade de 

Além Paraíba, MG. 

A partir dos anos 1940, devido a diversas modificações realizadas pela E. F. Central 

do Brasil, incluindo alargamento de bitolas, duplicações e eletrificações, os serviços começa- 

ram a se tornar descontínuos, com os trens operados apenas entre trechos menores, inclusive 



 

       

 

 

na fase da E. F. Leopoldina, sendo os trens de passageiros gradualmente suprimidos durante a 

década de 1970, restando apenas o transporte de carga. 
 

 

Foto 1.2a: Uma das últimas automotrizes ainda em operação na Linha Auxiliar, na estação 

Governador Portela na década de 1960 (foto José Vasconcelos) 
 

Foto 1.2b: Trem Turístico e Cultural da RFFSA se aproximando da estação Professor Miguel 

Pereira com a locomotiva 1170 em agosto de 1977 (foto João Bosco Setti) 

 

Antigos relatos e tabelas de horários do famoso Guia Levi mostram que entre as déca- 

das de 1920 e 1960 também operaram na região as automotrizes a gasolina, fazendo serviços 

de subúrbios tanto na chamada “linha tronco” entre Governador Portela e Avelar, como no 

ramal em direção a Vassouras, sendo algumas convertidas para diesel. 



 

       

 

 

Em 19 de junho de 1986 a RFFSA implantou um trem turístico de passageiros com lo- 

comotivas a vapor e carros de passageiros de madeira entre as estações de Conrado e de Pro- 

fessor Miguel Pereira. Inicialmente era utilizada a locomotiva Pacific 4-6-2 327 da antiga E. 

F. Leopoldina, e posteriormente a Consolidation 2-8-0 1170, como também de forma esporá- 

dica a Mikado 2-8-2 1424, ambas originárias da antiga E. F. Central do Brasil. 

Geralmente, como auxílio de tração na subida da serra, era utilizada uma locomotiva 

diesel-elétrica GE U13B engatada atrás da locomotiva a vapor na viagem de volta a partir de 

Conrado, sendo desengatada em Governador Portela, com o trem prosseguindo até a estação 

Professor Miguel Pereira apenas com a tração a vapor. 
 

 

Foto 1.2c: Inauguração do “Trem Azul” na estação Professor Miguel Pereira no início da 

década de 1990, em parceria entre a RFFSA e a Montmar (foto José Luiz Valle Fróes) 

 

A RFFSA acabou por estabelecer uma parceria com a empresa Montmar Transportes, 

Viagens e Turismo Ltda., de Angra dos Reis, que assumiu a parte turística e comercial, rebati- 

zando o serviço como “Trem Azul”, inclusive pintando os carros de passageiros na cor cor- 

respondente. A tração passou a ser exclusivamente diesel-elétrica, vindo a se encerrar por 

volta de 1995, segundo consta, devido à incidência de constantes quedas de aterros e cortes no 

trecho da serra. 

Entre 2015 e 2016 a OSCIP Amigos do Trem, de Juiz de Fora, MG, tentou implantar 

em Miguel Pereira a operação da automotriz Budd MH946004-7 (antiga ED13 da E. F. Cen- 

tral do Brasil) no trecho até Governador Portela, que na época teve sua bitola alterada de mé- 

trica para larga, aproveitando os mesmos trilhos TR-37 originais. A iniciativa não teve êxito, 

estando atualmente a automotriz estacionada no pátio de Governador Portela aguardando uma 

solução para o seu transporte de volta para Juiz de Fora. 



 

       

 

 

Importante registrar que, por meio do Decreto no. 4519/2015-GP de 13/03/2015, a 

PMMP regulamentou o transporte turístico sobre trilhos para OSCIP Amigos do Trem, sendo 

estabelecido o prazo de 20 (vinte) anos para exploração desse serviço. 



 

       

 

 

2. Caracterização do trecho ferroviário e do material rodante 

 
A Linha Auxiliar, desde sua construção no final do século XIX, passou por sucessivas 

mudanças de administração e por melhorias em suas características técnicas, vindo a culmi- 

nar, após a paralisação do tráfego comercial por parte da RFFSA pouco antes da concessão da 

FCA, estando agora o trecho dentro do Município de Miguel Pereira sob o domínio da Prefei- 

tura Municipal, após os devidos entendimentos com o Departamento Nacional de Infraestrutu- 

ra de Transportes – DNIT e a Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT. 

 

 

 
2.1. Histórico e antecedentes da operação ferroviária no trecho 

 

Originalmente a operação dos trens de passageiros e de cargas na Linha Auxiliar era 

feita com tração a vapor, tendo sido implantado um depósito de locomotivas em Governador 

Portela para dar apoio de abastecimento e manutenção corrente, ficando conhecido na E. F. 

Central do Brasil como 9º Depósito. 

A partir da década de 1920, as locomotivas do tipo Mikado com rodagem 2-8-2, como 

provavelmente as mais versáteis de toda bitola métrica da E. F. Central do Brasil, tinham vá- 

rios exemplares destacados em Governador Portela para o pesado trecho de serra desde Con- 

rado, destacando-se os grupos fabricados na Alemanha pela Krupp e pela Linke Hofmann em 

1925, além da Mikado número 1435 fabricada pela própria Central em 1938. 
 

 

Foto 2.1a: Trem de passageiros da EFCB sobre o Viaduto Paulo de Frontin na década de 

1940 com uma das locomotivas Mikado de fabricação alemã (foto Josalfredo Borges) 

 
Em 1959 teve início a tração diesel na Linha Auxiliar, com a chegada das primeiras 

seis locomotivas Alco RS-8, de fabricação americana, sendo adaptado o 9º Depósito para 



 

       

 

 

manutenção das diesel-elétricas em paralelo com as a vapor, que a partir de então começaram 

a ser relegadas aos trens de serviço de lastro da via permanente, de socorro e manobras. 

Na mesma época ainda operavam algumas locomotivas a vapor da E. F. Leopoldina, 

que trafegavam na Linha Auxiliar sob o regime de direito de passagem, evitando o pesado 

perfil do trecho de cremalheira da serra de Petrópolis, e também as últimas automotrizes AEG 

de bitola métrica que continuaram a servir com sucesso na região de Vassouras e Governador 

Portela até 1965. 
 

 

Foto 2.1b: Trem de passageiros da EFL em Governador Portela em 1972 com uma das loco- 

motivas GE U8B (foto Guido Motta, acervo da Memória do Trem) 

 

Com a transferência do trecho para a administração da E. F. Leopoldina por volta de 

1965 chegaram as locomotivas diesel-elétricas daquela Ferrovia, especialmente as GE U8B, 

vindo em seguida outras maiores, até culminar com as U20C tracionando os últimos trens de 

carga já em meados da década de 1990. 

O controle de tráfego sempre foi feito de forma manual, com a utilização de comuni- 

cação por telégrafo e telefone seletivo, sendo nos últimos anos implantado o licenciamento 

por staff elétrico entre algumas estações. 

 

 

 
2.2. Situação atual do trecho quanto à geometria e ao traçado 

 

A partir de Governador Portela em direção a Paraiba do Sul, em 55 km de extensão, a 

Linha Auxiliar apresenta um traçado bastante sinuoso, função das dificuldades de sua cons- 

trução com os escassos recursos técnicos disponíveis ao final do século XIX, com rampa má- 



 

       

 

 

xima de 1 % e raio mínimo de 100 m no trecho da serra dos Tabuões, e fora dele com raio 

mínimo de 140 m. 

A via permanente, originalmente assentada com dormentes de madeira em lastro de 

terra, foi melhorada nas últimas décadas com a implantação do lastro de pedra britada e novos 

métodos de conserva cíclica programada. Possui atualmente trilhos TR-37 sobre placas de 

apoio e fixação por meio de pregos, aplicando-se soldas aluminotérmicas para formação de 

barras de comprimento mediano, no entanto sem formar trilhos longos soldados. 

A drenagem sempre foi bem simples, com poucas valetas laterais e alguns bueiros e 

pontilhões em estrutura metálica, não existindo qualquer ponte entre as estações de Governa- 

dor Portela e Professor Miguel Pereira. 

Quando do alargamento da bitola em 2016, foram mantidos todos os componentes da 

superestrutura, com o aproveitamento de parte dos dormentes e a substituição dos restantes, 

mais a complementação do lastro de pedra britada. O nivelamento e o alinhamento foram rea- 

lizados de forma manual, utilizando-se para socaria os vibradores do tipo Jackson, resultando 

numa geometria em planta e perfil com muitas irregularidades, embora plenamente apta à 

circulação em baixa velocidade, na faixa de até 20 km/h, típica da operação de trens turísticos. 

 

 

 
2.3. Situação atual do trecho quanto à segurança 

 

Do ponto de vista da segurança, a geometria do trecho entre as estações de Governa- 

dor Portela e Professor Miguel Pereira admite uma circulação em baixa velocidade, na faixa 

de até 20 km/h, devendo evidentemente ser revisada por ocasião da futura alteração da bitola 

para a condição original de um metro, tal como é a intenção por parte da Prefeitura Municipal 

para a implantação do novo trem. 

Quanto à segurança de tráfego, como está prevista a operação de um único trem ao 

longo do trecho, não existe qualquer restrição operacional, devendo apenas ser dada atenção 

especial às passagens em nível, com a complementação da sinalização para alerta aos motoris- 

tas nas passagens eventualmente ainda não sinalizadas e a veiculação de campanha de escla- 

recimento público por parte da Prefeitura Municipal, de forma a melhor conscientizar a popu- 

lação sobre os benefícios do trem e os cuidados de segurança a serem tomados. 

Devido à ausência de tráfego na via férrea por muitos anos tornou-se comum o esta- 

cionamento de veículos sobre os trilhos, e é importante que doravante a PMMP inicie a orien- 

tação aos moradores e coíba esta prática, já prevendo a volta do trem com maior segurança. 

 

 

 
2.4. Situação atual do trecho quanto às facilidades para operação e manobras 

 

Durante anos na época da tração a vapor, devido à necessidade de manobras para divi- 

são dos maiores trens, especialmente os de carga, como também para substituição de locomo- 

tivas para vencer o trecho da serra entre Conrado e Governador Portela, esses dois pátios 



 

       

 

 

sempre tiveram um grande número de desvios, incluindo os triângulos de inversão das loco- 

motivas. 

No entanto, após a paralisação do tráfego comercial, ambos os pátios foram severa- 

mente reduzidos, tendo praticamente todas as vias retiradas e seus materiais ganhando destino 

ignorado. 
 

 

Foto 2.4: Vista do pátio de Governador Portela em 1972 com as várias linhas de desvios e o 

triângulo de inversão de locomotivas (foto Guido Motta, acervo da Memória do Trem) 

 

Atualmente o pátio de Governador Portela tem uma única via com a bitola alargada, 

sem aparelhos de mudança de via (AMV) ou qualquer outra instalação que permita manobras, 

não possuindo nem mesmo o antigo triângulo de inversão. Segundo relatos de antigos ferrovi- 

ários aposentados locais, alguns trechos de via, inclusive parte do triângulo, encontram-se 

ocultos sob uma camada de terra, incluindo vários AMVs, bem como ainda se observam tri- 

lhos e demais componentes deixados no terreno. 

No caso do pátio de Professor Miguel Pereira, mesmo sendo de menor área total, a si- 

tuação é semelhante, restando apenas uma linha singela com a bitola também alargada. Além 

dos limites do antigo pátio, ainda existe um trecho de via original, semi enterrada em direção 

a Paty do Alferes, embora já interrompida em diversos pontos. 

 

 

 
2.5. Situação atual do trecho quanto aos obstáculos existentes na faixa de domínio 

 

Desde a paralisação do tráfego, a via entre Governador Portela e Professor Miguel Pe- 

reira foi sendo gradualmente obstruída por todo tipo de obstáculos na sua faixa de domínio, 

especialmente por lixo e detritos, além da infestação descontrolada de vegetação. 



 

       

 

 

Graças à atuação de associados voluntários da Associação Fluminense de Preservação 

Ferroviária – AFPF, que colocaram em tráfego, mesmo que de forma precária, uma pequena 

locomotiva diesel-mecânica de fabricação alemã e um velho auto de linha, conseguiu-se pre- 

servar um mínimo de trafegabilidade no trecho por vários anos, até culminar com o alarga- 

mento da bitola em toda a extensão em 2016. 

Com a operação em teste da automotriz Budd, a linha manteve sua condição de tráfego 

por algum tempo, mas desde a sua paralisação e sem a passagem de qualquer outro veículo 

ferroviário, os obstáculos voltaram a aparecer, especialmente lixo, entulho e infestação da 

vegetação. 

Em alguns cortes já são observadas erosões no terreno, que futuramente poderão oca- 

sionar desmoronamentos e interrupções da via. 

No km 117+150, nas proximidades do supermercado da Rede Unidos, entre Barão de 

Javari e Professor Miguel Pereira, para construção de uma nova rua foi simplesmente asfalta- 

da a via, impedindo totalmente a passagem de qualquer veículo ferroviário, além de irregula- 

ridades no piso de outras passagens em nível (PNs) ao longo do trecho, que se não corrigidas, 

se constituirão em risco à circulação do trem. 
 

 

Foto 2.5a: Trecho próximo à parada de Barão de Javari com a via obstruída por entulho da 

erosão do corte e pelo excesso de vegetação (foto João Bosco Setti) 



 

       

 

 

 

 

Foto 2.5b: Trecho próximo no km 117+150 com os trilhos cobertos por uma camada de as- 

falto de uma nova rua (foto João Bosco Setti) 
 

 

Foto 2.5c: Passagem em nível da Rua Nelson Nobre com o piso irregular e o trecho mais 

adiante obstruído por entulho e excesso de vegetação (foto João Bosco Setti) 



 

       

 

 

 
 

2.6. Situação atual do trecho quanto às estações, oficina e demais instalações de apoio 

 

As duas estações extremas definidas para a operação do trem turístico, Governador 

Portela e Professor Miguel Pereira, encontram-se em bom estado de conservação, bem como a 

parada de Barão de Javari, as quais evidentemente necessitarão de obras para adequação às 

suas novas funções de operação turística, sem prejuízo de outras utilizações que atualmente já 

existem. 

No entanto, todas as demais instalações de apoio, como oficina, garagem, caixas 

d’água, depósitos de combustível e pontos de acesso aos passageiros inexistem, tornando ne- 

cessária a construção, assunto este a ser tratado mais adiante neste Estudo. 

Resta apenas no pátio de Governador Portela uma caixa d’água de aço em forma pris- 

mática, não correspondendo à caixa original do antigo 9º Depósito, que na publicação “I.S.T.- 

3 Instrucções para o Serviço de Transportes” publicado pela E. F. Central do Brasil em 1930, 

constava ser de 80.000 m³. 

Esta caixa existente, em sua condição atual, não teria condições de ser utilizada para 

operação regular do trem turístico, pelo estado geral de sua chaparia e pela pequena capacida- 

de de armazenamento, a menos que passe por uma recuperação e adaptação. 

 

 

 
2.7. Identificação das intervenções e adaptações necessárias 

 

Além da futura alteração da bitola para a condição original de um metro, tal como é a 

intenção por parte da Prefeitura Municipal para a implantação do novo trem, será necessária a 

construção de novos desvios de manobras nos pátios extremos do trecho. 

No pátio de Governador Portela será necessária a reconstrução do triângulo original de 

inversão de locomotivas, que pela sua localização próxima à estação, em muito facilitará a 

manobra do trem, permitindo ao mesmo tempo a mudança de posição da locomotiva de uma 

extremidade para outra da composição (a chamada manobra de reversão) e a inversão de seu 

sentido de operação para permitir a realização da próxima viagem em direção a Professor Mi- 

guel Pereira. 

Dispondo de espaço, no pátio de Governador Portela também deverá ser localizada a 

oficina para manutenção e garagem para guarda do trem, bem como dos demais veículos de 

apoio, sendo construídos os respectivos desvios de acesso. 

Na extremidade oposta do trecho, em Professor Miguel Pereira, no centro da cidade, 

sendo menor o espaço disponível, deverá ser prevista a reconstrução do desvio como uma 

segunda linha no lado oposto ao da plataforma isolada, reaproveitando como única possibili- 

dade disponível uma estreita faixa da Avenida Roberto Silveira, para se realizar a manobra de 

reversão da locomotiva, que tendo chegado na frente da composição, deverá ser desengatada 

para se deslocar até a outra ponta. 



 

       

 

 

 

 
Foto 2.7a: Trecho do triângulo de inversão em Governador Portela a ser reconstruído para 

permitir a manobra da locomotiva a vapor (foto João Bosco Setti) 
 

 

Foto 2.7b: Área do pátio de Governador Portela disponível para a localização da futura ofi- 

cina de manutenção e garagem do trem (foto João Bosco Setti) 



 

       

 

 

 

 
Foto 2.7c: Foto de fevereiro de 1967 observando-se o desvio de Professor Miguel Pereira no 

lado da plataforma externa (acervo do Correio da Manhã, Arquivo Nacional) 
 

 

Foto 2.7d: Faixa da Avenida Roberto Silveira onde se localizava o desvio ao lado da plata- 

forma externa de Professor Miguel Pereira (foto João Bosco Setti) 



 

       

 

 

Em ambos os pátios, para o reabastecimento da locomotiva ao final de cada etapa de 

viagem, deverão ser construídas caixas d’água e depósitos de lenha. 

 

 

 
2.8. Caracterização do material rodante a ser obtido pela Prefeitura 

 

Para operação do Trem Turístico e Cultural, a Prefeitura Municipal de Miguel Pereira 

obteve em setembro de 2019 junto à Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do 

Estado do Rio de Janeiro - Fecomercio RJ, a doação de uma locomotiva a vapor integrante do 

acervo do SESC Pousada Grussaí, localizado no Município de São João da Barra, RJ, deven- 

do pelos termos da doação, ser a retirada da locomotiva, no estado em que se encontra, a car- 

go da Prefeitura donatária. 

Trata-se da locomotiva a vapor Consolidation de rodagem 2-8-0 fabricada pela Bald- 

win Locomotive Works em Eddystone, Pensilvânia, EUA, em outubro de 1894, sob o número 

de série 14119, como parte de um lote de três locomotivas para a Companhia União Soroca- 

bana e Ituana, depois E. F. Sorocabana, onde recebeu o número 109. 

Sendo baixada e vendida em abril de 1954 para a Usina Barcelos, localizada em São 

João da Barra, RJ, passou a operar no transporte de cana para a usina com o número 2, até ser 

adquirida pelo SESC de Grussaí na década de 1990 para trafegar nas linhas férreas de seu 

complexo de férias e de lazer, ganhando o número honorário 220, sem vinculação histórica 

com a Rede Mineira de Viação, como indica a sigla pintada no tênder. 
 

 

Foto 2.8a: A locomotiva Baldwin Consolidation quando ainda no SESC Grussaí em dezem- 

bro de 2018 (foto João Bosco Setti) 



 

       

 

 

 

 
Figura 2.8: Folha de álbum da E. F. Sorocabana com as características técnicas das locomo- 

tivas Consolidation da série 109 a 111 (acervo da Memória do Trem) 



 

       

 

 

 

 
Foto 2.8b: Tênder da locomotiva Consolidation quando ainda no SESC Grussaí em dezembro 

de 2018 (foto João Bosco Setti) 
 

 

Foto 2.8c: Cabine da locomotiva Consolidation quando ainda no SESC Grussaí em dezembro 

de 2018 (foto João Bosco Setti) 



 

       

 

 

 

 

 
Foto 2.8d: Interior da cabine e fornalha da locomotiva Consolidation quando ainda no SESC 

Grussaí em dezembro de 2018 (foto João Bosco Setti) 

 

Para os carros de passageiros atualmente existem poucas opções disponíveis, devido 

ao intenso processo de vandalização ocorrido ao longo de praticamente todas as ferrovias no 

Brasil desde a desativação dos últimos trens regulares de passageiros pela RFFSA e pela Fe- 

pasa, sendo a maioria deixada abandonada em pátios ferroviários com acesso amplamente 

facilitado a todo tipo de saqueadores e oportunistas. 

Dentre uma das poucas opções disponíveis encontram-se as automotrizes elétricas que 

operavam até meados de 2019 na Estrada de Ferro do Corcovado, no Rio de Janeiro, substitu- 

ídas por outros veículos de fabricação mais recente. 

Trata-se de veículos de fabricação suíça SLM da década de 1970, de estrutura e caixa 

metálica, em bitola métrica e equipados com dispositivos de tração por cremalheira, que para 

operação no Trem Turístico e Cultural em Miguel Pereira deverão passar por um processo de 

adaptação, prevendo-se a remoção de todo os componentes de tração elétrica e de cremalhei- 

ra, assim como da alteração dos engates, da iluminação, e dos acessos dos passageiros, além 

da instalação de sistema de freio ferroviário a ar comprimido, para torná-los compatíveis com 

a operação ferroviária convencional. 



 

       

 

 

 

 
Foto 2.8e: Carros da E. F. do Corcovado quando ainda em operação naquela ferrovia, 

e atualmente já desativados (foto João Bosco Setti) 
 

 

Foto 2.8f: Grupo de carros do acervo do SESC Grussaí (foto João Bosco Setti) 



 

       

 

 

Como segunda opção, existem os carros de passageiros do acervo do SESC Grussaí, 

na realidade fruto da adaptação de antigos vagões de transporte de cana conhecidos na época 

como grades ou gaiolas, os quais sendo transferidos à Prefeitura Municipal de Miguel Pereira, 

também deverão passar por um processo de instalação de sistema de freio ferroviário a ar 

comprimido e de iluminação. 

Não sendo possível o aproveitamento das automotrizes da E. F. do Corcovado ou dos 

carros do SESC Grussaí para o Trem Turístico e Cultural, restará a opção de se localizarem 

outros antigos carros de passageiros de aço carbono ou de madeira abandonados em péssimo 

estado ao longo dos pátios distantes ao longo do país, a serem virtualmente reconstruídos a 

um custo elevado. 

Já existem em Miguel Pereira, por iniciativa dos associados voluntários da Associação 

Fluminense de Preservação Ferroviária – AFPF, uma pequena locomotiva diesel-mecânica de 

fabricação alemã e um velho auto de linha, os quais serão de grande importância para o apoio 

à operação e à manutenção do sistema, devendo todos ser reformados e revisados para retorno 

ao tráfego, podendo ser utilizados pelo operador do trem mediante acordo de parceria com a 

AFPF, assim como um dos vagões plataforma deixados abandonados pela RFFSA no pátio de 

Governador Portela. 
 

 

Foto 2.8g: Locomotiva diesel-mecânica de fabricação alemã pertencente à AFPF, de grande 

importância para o apoio à operação e à manutenção do sistema (foto João Bosco Setti) 



 

       

 

 

 

 
Foto 2.8h: Auto de linha pertencente à AFPF, de grande importância para o apoio à opera- 

ção e à manutenção do sistema (foto João Bosco Setti) 
 

 

Foto 2.8i: Um dos vagões plataforma abandonados no pátio de Governador Portela, de 

grande importância para o apoio à manutenção do sistema (foto João Bosco Setti) 



 

       

 

 

 
 

2.9. Considerações sobre os transportes rodoviários necessários do material rodante 

 

Estando cada item de material rodante em uma localidade diferente, deverão ser pro- 

videnciados os respectivos serviços especializados de transporte rodoviário das respectivas 

origens para Miguel Pereira. 

Os serviços de transporte deverão incluir as operações de carregamento nas carretas 

rodoviárias, com utilização ou não de guindastes, o tráfego por rodovias prevendo-se os veí- 

culos batedores no caso das cargas de grandes dimensões, e a descarga de cada um nos pátios 

de destino. 

A locomotiva a vapor Consolidation, como integrante do acervo do SESC Pousada 

Grussaí, encontra-se no Município de São João da Barra, RJ, exigindo o transporte por apro- 

ximadamente 400 km até o pátio de Governador Portela. 

Para a carga e descarga da locomotiva, deve-se dar preferência à utilização de uma 

rampa improvisada de fogueira de dormentes, podendo ser escavado o terreno para rebaixar a 

extremidade da carreta, sendo montada provisoriamente a linha de trilhos e a locomotiva mo- 

vimentada com a ajuda de um trator, evitando-se ao máximo a utilização de guindastes, pois a 

amarração dos cabos tem o grande risco de causar graves avarias nos componentes da loco- 

motiva, especialmente braçagens, mancais, caldeira, caixa de fumaça e cabine. Quanto ao 

tênder, por ser de menores dimensões e peso, a operação pode ser análoga. 

Os carros de passageiros, optando-se pela utilização das automotrizes elétricas que o- 

peravam na E. F. do Corcovado, encontram-se na área da empresa Superpesa, no bairro de 

Campo Grande, no Rio de Janeiro, a uma distância de transporte de aproximadamente 110 km 

em relação ao pátio de Governador Portela. 

No caso de utilização dos carros de passageiros do acervo do SESC Grussaí, a origem 

e o destino do transporte são os mesmos da locomotiva a vapor, portanto de aproximadamente 

400 km. 

No caso dos carros, mesmo sendo mais simples que a locomotiva, devem ser tomados 

cuidados para que a carga e a descarga, especialmente se feitas por guindastes, não danifique 

as caixas quando do içamento, podendo ser adotado o mesmo procedimento com a utilização 

da fogueira de dormentes. 

Por orientação de representantes da Prefeitura Municipal, em reunião realizada com 

integrantes da equipe de realização deste Estudo no dia 7 de fevereiro de 2020, ficou definido 

que não será considerado o transporte rodoviário da automotriz Budd atualmente estacionada 

no pátio de Governador Portela, por ser de responsabilidade da OSCIP Amigos do Trem. 



 

       

 

 

 

 
Foto 2.9: Exemplo de descarga de uma locomotiva a vapor após a montagem dos pedaços de 

trilhos curtos fixados entre a carreta e a rampa de fogueira de dormentes 

(foto Felipe Sanches) 

 

 

 
2.10. Considerações sobre as adaptações necessárias no material rodante 

 

A utilização de material reaproveitado de outros serviços pressupõe a necessidade de 

diversas adaptações a serem feitas de forma a tornar suas características adequadas às novas 

funções. 

A locomotiva a vapor Consolidation, tendo sido recebida do SESC Grussaí como doa- 

ção no estado em que se encontra, deverá passar por uma inspeção geral a ser feita por especi- 

alista, observando-se todas as suas partes móveis, condição de lubrificação e de desgastes. 

Segundo informações de representantes da Prefeitura Municipal, em reunião realizada 

com integrantes da equipe de realização deste Estudo no dia 7 de fevereiro de 2020, a locomo- 

tiva já havia passado por uma inspeção geral realizada pela Camposcal Caldeiras Ltda.. Trata- 

se de uma empresa especializada em construção, reforma e manutenção de caldeiras, estabe- 

lecida na cidade de Campos dos Goytacazes, contratada pelo SESC Grussaí, que inclusive 

emitiu o laudo de inspeção de caldeira, embora ainda não disponível para leitura. 

Entretanto, para a operação ferroviária no trecho entre Governador Portela e Professor 

Miguel Pereira, será conveniente a realização de uma nova inspeção, considerando inclusive 

eventuais avarias que possam ter ocorrido desde seu transporte, e será necessária a instalação 



 

       

 

 

de sistemas de freio ferroviário a ar comprimido e de geração de energia para iluminação pró- 

pria e dos carros de passageiros. 

Como sugestão para uma maior valorização da história da Linha Auxliar, a locomotiva 

Consolidation poderá receber uma pintura alusiva à E. F. Central do Brasil, com um número 

honorário da série daquelas de mesma rodagem, podendo ser escolhido um dos seguintes nú- 

meros vagos a título de exemplo: 1161 a 1169, 1197 a 1199, 1214 a 1220 ou 1275. 

Evidentemente, por questões de fidelidade histórica, a aplicação do número honorário 

e da pintura alusiva à E. F. Central do Brasil devem ser citados ao público, ressaltando a ho- 

menagem à Ferrovia.. 

Os carros de passageiros, optando-se pela utilização das automotrizes elétricas que o- 

peravam na E. F. do Corcovado, deverão ser adaptados com a remoção de todo os componen- 

tes de tração elétrica e de cremalheira, assim como da alteração dos engates, da iluminação, e 

dos acessos dos passageiros, e de instalação de sistema de freio ferroviário a ar comprimido, 

para torná-los compatíveis com a operação ferroviária convencional. 

Optando-se pela utilização dos carros do acervo do SESC Grussaí, as adaptações serão 

mais simples, mas igualmente necessárias, com a instalação de sistema de freio ferroviário a 

ar comprimido e de iluminação. 

Da mesma forma que a locomotiva, sugere-se que os carros também recebam uma pin- 

tura igualmente alusiva à E. F. Central do Brasil. 

No caso da pequena locomotiva diesel-mecânica de fabricação alemã, do auto de linha 

e de um dos vagões plataforma, não se trata de adaptação, mas efetivamente de reforma e re- 

visão geral para retorno ao tráfego. 

 

 

 
2.11. Caracterização das estações e paradas quanto às intervenções e adaptações 

necessárias 

 

As estações de Governador Portela e de Professor Miguel Pereira, devido à desativa- 

ção dos serviços de passageiros pela RFFSA durante a década de 1970, foram aos poucos 

perdendo diversos detalhes de funcionamento e ganhando outros necessários a uma operação 

mais simples por parte da RFFSA, focada exclusivamente na operação de cargas. 

Com a implantação pela RFFSA do trem turístico de passageiros com locomotivas a 

vapor e carros de passageiros de madeira entre as estações de Conrado e de Professor Miguel 

Pereira em 19 de junho de 1986 até quase dez anos, houve algumas adaptações e improvisa- 

ções, que de qualquer forma não seriam totalmente adequadas a uma operação moderna de 

turismo em caráter eficiente e autossustentável. 

Portanto, para a plena operação do Trem Turístico e Cultural, deverão ser feitas as a- 

daptações necessárias, destacando-se a instalação de salas de recepção e de espera dos turis- 

tas, de informações, de administração e operação, de venda das passagens, sanitários masculi- 

nos e femininos, pontos de venda de lembranças e demais itens. 



 

       

 

 

3. Caracterização da operação 

 
A operação do trem entre as estações de Governador Portela e Professor Miguel Perei- 

ra exigirá uma série de providências a serem tomadas de forma eficiente e segura, garantindo 

as condições adequadas ao transporte de passageiros, incluindo a via permanente, os novos 

pátios extremos, as estações e o material rodante. 

Tendo em vista o baixo peso e velocidade do trem a ser operado, a superestrutura da 

via permanente continuará sendo a mais simples e econômica possível, diminuindo os custos 

de implantação e de manutenção. 

Em princípio, para efeito de cálculo de custo, os trilhos, dormentes e demais compo- 

nentes deverão ser, sempre que possível, reaproveitados ou então adquiridos de fornecedores 

de materiais novos e usados existentes na região Sudeste, que possuem estoques suficientes 

para atender aos pedidos, a preços de mercado. 

 

3.1. Traçado, paradas e manobras 

 

O traçado da Linha Auxiliar no trecho considerado, tem rampa máxima de 1 % e raio 

mínimo de 140 m, plenamente adequado à operação do trem a vapor em baixa velocidade, 

como aliais convém a este tipo de passeio. 

As paradas consideradas para o serviço a ser implantado são as estações extremas do 

trecho, Governador Portela e Professor Miguel Pereira, esta no centro da cidade. 

Existe ainda a parada de Barão de Javari, localizada a cerca de 1 km a partir de Gover- 

nador Portela, mas o perfil típico de operação de um Trem Turístico e Cultural não comporta 

paradas intermediárias sem atrações que efetivamente gerem ganhos à exploração eficiente e 

autossustentável, até porque as tarifas são cobradas para viagem inteira, não sendo possível 

administrar entradas e saídas de passageiros com lugares certos nos carros no meio de viagem. 

Quanto às manobras nos pátios das estações extremas, serão sempre necessárias para 

que a locomotiva seja reposicionada na frente da composição para poder fazer a viagem de 

volta (a chamada manobra de reversão), e assim sucessivamente, já que é absolutamente invi- 

ável do ponto de vista da segurança deixar os carros seguirem em viagem com a locomotiva 

atrás empurrando. 

A título de esclarecimento, no jargão ferroviário, define-se como desvio ativo aquele 

que inicia e termina em aparelhos de mudança de via, permitindo a entrada dos trens por am- 

bas as extremidades. E define-se como desvio morto aquele desvio com acesso por apenas um 

AMV numa das extremidades. 



 

       

 

 

3.2. Plano de vias: manobras em Governador Portela e em Professor Miguel Pereira 

 

O plano de vias em qualquer pátio é sempre estabelecido em função das manobras ne- 

cessárias, e no caso deste Estudo o mesmo se aplica a Governador Portela e Professor Miguel 

Pereira, com a necessidade de se fazer a reversão da locomotiva ao final de cada viagem, po- 

sicionando-a na frente da composição. 

Em Governador Portela a existência do antigo triângulo definiu o plano de vias, ape- 

nas se acrescentando o desvio de acesso à garagem e oficina para guarda e manutenção do 

trem e dos demais veículos de manutenção. 

No caso de Professor Miguel Pereira, no centro da cidade e dispondo de menor área 

disponível, o plano de vias se resume a um desvio ativo para a reversão da locomotiva, tendo 

para isto que refazer a linha no lado externo da segunda plataforma, ocupando uma faixa da 

Avenida Roberto Silveira. 

Tal solução, que à primeira vista poderia parecer estar tirando espaço da mobilidade 

no centro da cidade, na prática é plenamente viável, a exemplo de outras cidades com opera- 

ção de Trem Turístico e Cultural, destacando-se o caso de Jaguariúna, no Estado de São Pau- 

lo, cujas imagens serão mostradas mais adiante neste Estudo, bastando nos horários de mano- 

bras que uma equipe da Guarda Municipal dê uma cobertura desviando por alguns poucos 

minutos a passagem dos ônibus, isto ocorrendo, salvo em raras exceções, somente aos sába- 

dos, domingos e feriados. 

Os sete esquemas a seguir indicam o plano de vias em Governador Portela, com uma 

amostra de como serão realizadas as manobras com o trem e a inversão da locomotiva ao uti- 

lizar o triângulo, sendo também observados os desvios mortos para a oficina e garagem. 
 

 

Figura 3.2a: O trem de passageiros chegando à estação de Governador Portela, com a loco- 

motiva à frente (todas as figuras de elaboração própria) 



 

       

 

 

 

 
Figura 3.2b: O trem parado na estação para o desembarque dos passageiros 

 

 

Figura 3.2c: A locomotiva já desengatada avançando para entrar no triângulo 
 

 

Figura 3.2d: A locomotiva recuando pelo triângulo para fazer a inversão 



 

       

 

 

 

 
Figura 3.2e: A locomotiva completando a inversão ao retornar até a linha principal 

 

 

Figura 3.2f: A locomotiva recuando até engatar nos carros de passageiros 
 

 

Figura 3.2g: O trem iniciando a nova viagem em direção a Professor Miguel Pereira 



 

       

 

 

No pátio de Professor Miguel Pereira os esquemas indicam o plano de vias bem mais 

simples, com um AMV em cada extremidade para formar um desvio ativo de reversão. 

Nesse pátio a locomotiva ao chegar e partir na próxima viagem não inverterá o seu 

sentido, chegando de frente e retornando de ré ou de recuo, ou vice-versa, chegando de ré e 

retornando de frente. A viagem com a locomotiva de ré é praticada de forma comum em qua- 

se todos os Trens Turísticos e Culturais no Brasil, não constituindo motivo de preocupação 

em termos de segurança para a operação. 

Da mesma forma em Governador Portela, apesar da utilização do triângulo para a in- 

versão, a locomotiva ao chegar de frente, fará a próxima viagem de frente, mas ao chegar de 

ré ou de recuo, obrigatoriamente fará a próxima viagem em direção a Professor Miguel Perei- 

ra seguindo de ré, e assim sucessivamente. 

Esta situação somente acabará caso seja instalado em Professor Miguel Pereira um gi- 

rador de locomotivas, que sendo um dispositivo raro e de custo elevado, será apresentado 

mais adiante neste Estudo, no item 9.3, quando forem abordadas as recomendações futuras, 

evitando-se onerar em excesso o projeto de implantação inicial do trem. 
 

 

Figura 3.2h: O trem de passageiros chegando à estação de Professor Miguel Pereira 
 

 

Figura 3.2i: O trem parado na estação para o desembarque dos passageiros 



 

       

 

 

 

 

 
Figura 3.2j: A locomotiva já desengatada avançando até o final da linha, ou rabicho 

 

 

Figura 3.2k: A locomotiva retornando pelo desvio ativo para fazer a reversão 
 

 

Figura 3.2l: A locomotiva recuando na linha principal para completar a manobra 



 

       

 

 

 

 

 
Figura 3.2m: A locomotiva seguindo até engatar nos carros de passageiros na plataforma 

 

 

Figura 3.2n: O trem iniciando a nova viagem em direção a Governador Portela 

 

 

 
3.2.1. O exemplo de Jaguariúna a ser aplicado em Miguel Pereira 

 

Na sequência de fotos apresentadas a seguir, registradas em janeiro de 2010, um trem 

com a locomotiva a vapor Baldwin Ten-Wheel número 215 da ABPF chega à estação de Ja- 

guariúna, SP. 

A seguir, é desengatada da sua composição, realizando-se a manobra de reversão, para 

mudar de posição e engatar na outra extremidade, mas sem inverter o seu sentido. E no horá- 

rio marcado, parte com o trem, agora circulando de ré ou de recuo, com o seu tênder à frente. 



 

       

 

 

 

 
Foto 3.2.1a: O trem se aproximando da estação de Jaguariúna (foto João Bosco Setti) 

 

 

Foto 3..2.1b: Após a parada na plataforma, a locomotiva seguindo até o AMV 

(foto João Bosco Setti) 



 

       

 

 

 

 
Foto 3.2.1c: A locomotiva retornando pelo desvio construído numa faixa da rua 

(foto João Bosco Setti) 
 

 

Foto 3.2.1d: A locomotiva entrando novamente na linha principal pelo AMV inferior 

(foto João Bosco Setti) 



 

       

 

 

 

 
Foto 3.2.1e: Voltando pela linha principal para engatar na composição 

(foto João Bosco Setti) 
 

 

Foto 3.2.1f: Já engatada na composição,em posição de ré com o tênder à frente 

(foto João Bosco Setti) 



 

       

 

 

 

 
Foto 3.2.1g: Iniciando a viagem de volta, viajando de ré ou de recuo 

(foto João Bosco Setti) 
 

 

Foto 3.2.1h: Flagrante da passagem de outro trem, observando-se o apoio da Guarda Muni- 

cipal de Jaguariúna no bloqueio e controle do fluxo de veículos nas ruas próximas à estação 

(foto João Bosco Setti) 

 
A operação do Trem Turístico e Cultural em Miguel Pereira alternado o seu sentido de 

operação entre frente e ré a cada duas viagens, devido à existência de inversão em apenas uma 



 

       

 

 

extremidade do trecho (no caso em Governador Portela), por não dispor nos primeiros anos de 

um girador no outro pátio, terá como vantagem a alternância de operação, diminuindo o des- 

gaste dos frisos de suas rodas, ao contrário do que ocorreria se operasse sempre no mesmo 

sentido nas viagens de ida e de volta. 

Além disso, como um “bônus”, promoverá diferentes e interessantes ângulos para fo- 

tografias por parte dos turistas e dos entusiastas de trens a vapor, concorrendo para valoriza- 

ção do serviço junto ao público. 

 

 

 
3.3. O material e os serviços da via permanente 

 

A preparação da via permanente para a implantação do trem a vapor divide-se em dois 

principais itens: a mudança da bitola em todo o trecho e a construção de novos segmentos de 

via nos dois pátios extremos. 

Para a mudança da bitola larga (1,60m) para métrica (1,00m) em toda a extensão do 

trecho, considerando 4,484 km, praticamente todo o material será reaproveitado, admitindo-se 

a substituição de 10 % dos dormentes, considerados como já inservíveis, e mais os respectivos 

pregos de linha. 

Em seguida, deverá ser realizado o nivelamento, o alinhamento, a socaria manual e o 

acabamento, admitindo-se também a necessidade de desguarnecimento manual da via em cer- 

ca de 300 metros de extensão e a roçada mecanizada em 8.000 metros quadrados. 

Para recuperação e proteção da infraestrutura, será necessária a construção de um bu- 

eiro aberto no km 113+210 (entre Barão de Javari e Professor Miguel Pereira) e a limpeza de 

corte nas proximidades de Barão de Javari, com a remoção de 1.500,00 metros cúbicos de 

terra e entulho. 

A tabela 3.3a indica os serviços necessários com os respectivos valores, tomados como 

referência no mês de março de 2020. 
 
 

DESCRIÇÃO UNID. QUANT. 
PREÇO UNITÁ- 

RIO R$ 
PREÇO TOTAL 

R$ 

SERVIÇOS NA LINHA PRINCIPAL 

Mudança da bitola larga (1,60m) para métrica (1,00m) m 4.480,00 75,00 336.000,00 

Nivelamento, alinhamento, socaria e acabamento m 4.480,00 120,00 537.600,00 

Desguarnecimento manual de via m 300,00 105,00 31.500,00 

Roçada mecanizada m² 8.000,00 3,00 24.000,00 

Execução de bueiro aberto no km 113+210 m 10,00 960,00 9.600,00 

Limpeza de corte m³ 1.500,00 85,00 127.500,00 

Total 1.066.200,00 

Tabela 3.3a: Serviços de via permanente em toda a extensão do trecho (elaboração própria) 

 

As irregularidades no piso de algumas passagens em nível (PNs), e em especial a obs- 

trução da via no caso daquela PN localizada no km 117+150, nas proximidades do supermer- 



 

       

 

 

cado Unidos, entre Barão de Javari e Professor Miguel Pereira, para construção de uma nova 

rua, e já citada no item 2.5, provocada pelo asfaltamento incorreto sobre os trilhos, exigirá um 

serviço de corte do asfalto e instalação de contra-trilhos, com a tabela 3.3b a seguir indicando 

os quantitativos e os respectivos valores, tomados como referência no mês de março de 2020. 
 
 

DESCRIÇÃO UNID. QUANT. 
PREÇO UNITÁ- 

RIO R$ 
PREÇO TOTAL 

R$ 

INTERVENÇÃO NAS PASSAGENS EM NÍVEL 

Corte linear de asfalto. m 230,00 14,00 3.220,00 

Montagem do contra trilho. m 230,00 75,00 17.250,00 

Total 20.470,00 

Tabela 3.3b: Serviços de desobstrução das passagens em nível (elaboração própria) 

 

No pátio de Governador Portela deverá ser reconstruído o triângulo de inversão e 

construídas as vias de acesso à oficina de manutenção e garagem do material rodante, com os 

serviços necessários e os respectivos valores, tomados como referência no mês de março de 

2020, indicados nas tabelas 3.3c e 3.3d a seguir. 
 
 

DESCRIÇÃO UNID. QUANT. 
PREÇO UNITÁ- 

RIO R$ 
PREÇO TOTAL 

R$ 

RECONSTRUÇÃO DO TRIANGULO DE INVERSÃO 

Desguarnecimento da via m 300,00 75,00 22.500,00 

Reconstrução da via m 300,00 20,00 66.000,00 

Assentamento e nivelamento de AMVs n.8 / TR-37 un 3,00 35.000,00 105.000,00 

Total 193.500,00 

Tabela 3.3c: Serviços de reconstrução do triângulo em Gov. Portela (elaboração própria) 
 
 

DESCRIÇÃO UNID. QUANT. 
PREÇO UNITÁ- 

RIO R$ 
PREÇO TOTAL 

R$ 

CONSTRUÇÃO DAS VIAS DE MANUTENÇÃO 

Montagem, nivelamento e lastramento de via. m 140,00 90,00 40.600,00 

Montagem de linha sobre a vala m 10,00 50,00 3.500,00 

Escavação da vala vb 1,00 .250,00 2.250,00 

Concreto ferro e forma. vb 1,00 .500,00 8.500,00 

Assentamento e nivelamento de AMVs nº 8 / TR-37 un 2,00 35.000,00 70.000,00 

Total 124.850,00 

Tabela 3.3d: Serviços de construção das vias de manutenção (elaboração própria) 

 

No pátio de Professor Miguel Pereira deverá ser construído o desvio ativo para a re- 

versão da locomotiva, com um AMV em cada extremidade, aproveitando o lado externo da 

segunda plataforma da estação, ocupando uma faixa da Avenida Roberto Silveira, no mesmo 

local onde outrora existia um desvio, com os serviços necessários e os respectivos valores, 

tomados como referência no mês de março de 2020, indicados na tabela 3.3e a seguir. 



 

       

 

 

 
 

DESCRIÇÃO UNID. QUANT. 
PREÇO UNI- 

TÁRIO R$ 
PREÇO TOTAL 

R$ 

CONSTRUÇÃO DO DESVIO ATIVO 

Demolição e retirada de concreto asfáltico. m³ 31,50 500,00 15.750,00 

Montagem, nivelamento e lastramento de via. m 150,00 290,00 43.500,00 

Aplicação de contra trilho. m 300,00 75,00 22.500,00 

Assentamento e nivelamento de AMVs nº 8 / TR-37 un 2,00 35.000,00 70.000,00 

Total 151.750,00 

Tabela 3.3e: Serviços de construção do desvio em Prof. Miguel Pereira (elaboração própria) 

 

Todos os serviços de via permanente citados incluem também a mobilização e a des- 

mobilização do canteiro de obras e uma série de outros itens gerais com a previsão dos res- 

pectivos custos, tomados como referência no mês de março de 2020, estão indicados na tabela 

3.3f a seguir 
 
 

DESCRIÇÃO UNID. QUANT. 
PREÇO UNITÁ- 

RIO R$ 
PREÇO TOTAL 

R$ 

SERVIÇOS DE SUPERESTRUTURA 

Mobilização para os serviços de via permanente vb 1,00 25.000,00 25.000,00 

Desmobilização para os serviços de via permanente vb 1,00 15.000,00 15.000,00 

Subtotal 1 40.000,00 

SERVIÇOS GERAIS 

Corte de trilho un 50,00 65,00 3.250,00 

Furo de triho un 120,00 55,00 6.600,00 

Corte linear de concreto m 20,00 35,00 700,00 

Horas de retro escavadeira/empilhadeira h 200,00 190,00 38.000,00 

Horas de caminhão basculante h 150,00 180,00 27.000,00 

Subtotal 2 75.550,00 

Total 115.550,00 

Tabela 3.3f: Serviços diversos referentes à via permanente (elaboração própria) 

 

Quanto ao material de via permanente, grande parte pode ser reaproveitada, reduzindo 

os custos da implantação, especialmente os trilhos necessários para a construção das novas 

vias em Governador Portela e em Professor Miguel Pereira, considerando o trecho fora de 

tráfego além da estação em direção a Paty do Alferes. 

No caso dos aparelhos de mudança de via, cujo total necessário será de 7 unidades, e- 

xiste um ainda instalado na linha fora de uso pouco depois do pátio de Professor Miguel Pe- 

reira e muitos outros ocultos sob uma camada de terra em diversos pontos do pátio de Gover- 

nador Portela, segundo relatos de antigos ferroviários aposentados locais, também se obser- 

vando trilhos e demais componentes deixados no terreno. 

A tabela 3.3g a seguir indica os quantitativos e respectivos custos, tomados como refe- 

rência no mês de março de 2020, dos demais materiais necessários para a realização dos ser- 

viços de via permanente. 



 

       

 

 
 

DESCRIÇÃO UNID. QUANT. 
PREÇO UNITÁ- 

RIO R$ 
PREÇO TOTAL 

R$ 

FORNECIMENTO DE MATERIAIS 

Dormente de madeira tipo eucalipto un 1.500,00 150,00 225.000,00 

Prego de linha un 6.000,00 5,00 30.000,00 

Brita 3 para nivelamento e complemento m³ 500,00 120,00 60.000,00 

Total 315.000,00 

Tabela 3.3g: Material de via permanente necessário aos serviços (elaboração própria) 

 

A tabela 3.3h a seguir indica o custo total previsto para todos os serviços e materiais 

de via permanente na fase de implantação do trem a vapor, tomando como referência no mês 

de março de 2020. 
 
 

DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL R$ 

Serviços na linha principal ao longo do trecho 1.066.200,00 

Intervenção nas passagens em nível ao longo do trecho 20.470,00 

Reconstrução do triangulo de inversão em Governador Portela 193.500,00 

Construção das vias de manutenção em Governador Portela 124.850,00 

Construção do desvio ativo em Professor Miguel Pereira 151.750,00 

Serviços diversos, incluindo mobilização e desmobilização 115.550,00 

Fornecimento de materiais 315.000,00 

Total 1.987.320,00 

Tabela 3.3h: Custo total dos serviços e dos materiais de via permanente (elaboração própria) 

 

Para fins de manutenção da via permanente admite-se a substituição de 10 % dos dor- 

mentes a cada ano, prevendo-se uma equipe mínima de três pessoas, sendo um encarregado e 

dois serventes, com custo total, incluindo encargos sociais, de R$ 15.000,00/mês, e no caso 

dos demais serviços extras e especiais a realização por equipe terceirizada quando necessário. 

Este item de manutenção, também acrescido dos custos de materiais, será considerado 

como estimativa de custo mensal mais adiante neste Estudo nos subitens 5.3. (Estimativas dos 

custos de despesas operacionais) e 5.4. (Despesas com mão de obra). 

 

 

 
3.4. Material rodante e trem tipo operacional 

 

A locomotiva a vapor Consolidation, estando em boas condições segundo informações 

do SESC Grussaí, de onde foi originária, deverá passar por uma nova inspeção, considerando 

inclusive eventuais avarias que possam ter ocorrido desde seu transporte, e será necessária a 

instalação de sistemas de freio ferroviário a ar comprimido e de geração de energia para ilu- 

minação própria e dos carros de passageiros. 



 

       

 

 

Quanto aos carros de passageiros, existem as opções de utilização daqueles originários 

da E. F. do Corcovado, no caso duas unidades totalizando 124 lugares, e dos originários do 

SESC Grussaí, no caso cinco unidades totalizando 160 lugares. 

Os dois carros da E. F. do Corcovado, de fabricação suíça SLM da década de 1970, de 

estrutura e caixa metálica, em bitola métrica e equipados com dispositivos de tração por cre- 

malheira, deverão passar por adaptações com a remoção de todos os componentes de tração 

elétrica e de cremalheira, assim como da alteração dos engates, da iluminação, e dos acessos 

dos passageiros, além da instalação de sistema de freio ferroviário a ar comprimido, para tor- 

ná-los compatíveis com a operação ferroviária convencional. 

Já os cinco carros originários do SESC Grussaí, com caixa de madeira e fruto da adap- 

tação de antigos vagões de transporte de cana conhecidos na época como gaiolas, também 

deverão passar por um processo de instalação de sistema de freio ferroviário a ar comprimido 

e de iluminação. 

Considerando como trem tipo a locomotiva com dois carros originários da E. F. do 

Corcovado, os custos referentes à inspeção e instalação dos sistemas de freio a ar comprimido 

e de iluminação na locomotiva e nos carros estão indicados na tabela 3.4a, tomando como 

referência no mês de março de 2020, somando-se os custos do transporte de cada veículo. 
 
 

DESCRIÇÃO UNID. QUANT. 
PREÇO UNITÁ- 

RIO R$ 
PREÇO TOTAL 

R$ 

LOCOMOTIVA COM DOIS CARROS ORIGINÁRIOS DA E. F. DO CORCOVADO 

Locomotiva: inspeção e inst. de freio e iluminação un 1,00 300.000,00 300.000,00 

Locomotiva: transporte rodoviário desde o SESC un 1,00 250.000,00 250.000,00 

Carros: modificações e inst. de freio e iluminação un 2,00 400.000,00 800.000,00 

Carros transporte rodoviário desde o Rio de Janeiro un 2,00 35.000,00 70.000,00 

Total 1.420.000,00 

Tabela 3.4a: Custo do material rodante para uma locomotiva e dois carros originários da E. 
F. do Corcovado (elaboração própria) 

 

Considerando como trem tipo a locomotiva com cinco carros originários do SESC 

Grussaí, os custos referentes à inspeção e instalação dos sistemas de freio a ar comprimido e 

de iluminação na locomotiva e nos carros estão indicados na tabela 3.4b, tomando como refe- 

rência no mês de março de 2020, somando-se os custos do transporte de cada veículo. 
 
 

DESCRIÇÃO UNID. QUANT. 
PREÇO UNITÁ- 

RIO R$ 
PREÇO TOTAL 

R$ 

LOCOMOTIVA COM CINCO CARROS ORIGINÁRIOS DO SESC GRUSSAÍ 

Locomotiva: inspeção e inst. de freio e iluminação un 1,00 300.000,00 300.000,00 

Locomotiva: transporte rodoviário desde o SESC un 1,00 250.000,00 250.000,00 

Carros: modificações e inst. de freio e iluminação un 5,00 200.000,00 1.000.000,00 

Carros transporte rodoviário desde o SESC un 5,00 50.000,00 250.000,00 

Total 1.800.000,00 

Tabela 3.4b: Custo do material rodante para uma locomotiva e cincos carros originários do 

SESC Grussaí (elaboração própria) 



 

       

 

 

 
 

Quanto à pequena locomotiva diesel-mecânica, os serviços necessários incluem a revi- 

são mecânica do motor e da caixa de transmissão; lubrificação e troca de óleo; instalação dos 

faróis dianteiro e traseiro; revisão e substituição do sistema de frenagem e pintura da carroce- 

ria. 

Para o auto de linha, estão previstos a troca de todas as chapas laterais; teto; recupera- 

ção de todas as colunas (todas podres); pintura em geral; motor e caixa com troca de peças; 

revisão em toda parte dos rodeiros e mancais; revisão nos chassis e limpa trilhos; troca de 

todos os vidros; bancos; e substituição de toda parte elétrica. 

Um dos vagões plataforma exige a revisão de todo o sistema de freios e dos mancais, 

com possível instalação de rolamentos de cartucho, e pintura geral. 

A tabela 3.4c a seguir indica o custo total previsto para todos os serviços e materiais 

referentes à locomotiva, ao auto de linha e ao vagão plataforma, tomando como referência no 

mês de março de 2020. 
 
 

DESCRIÇÃO UNID. QUANT. 
PREÇO UNITÁ- 

RIO R$ 
PREÇO TOTAL 

R$ 

VEÍCULOS DE AOPOIO À OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO 

Locomotiva diesel-mecânica un 1,00 30.000,00 30.000,00 

Auto de linha un 1,00 12.000,00 12.000,00 

Vagão plataforma un 1,00 20.000,00 20.000,00 

Total 62.000,00 

Tabela 3.4c: Custo do material rodante para a frota de veículos de apoio 

(elaboração própria) 

 

Para fins de manutenção da locomotiva e do material rodante admite-se uma equipe 

mínima de três pessoas, sendo um encarregado, um mecânico e um eletricista, com custo to- 

tal, incluindo encargos sociais, de R$ 15.000,00/mês, sendo apoiada em alguns serviços pelo 

pessoal de equipagem da locomotiva e no caso dos demais serviços extras e especiais a reali- 

zação por equipe terceirizada quando necessário. 

Este item de manutenção, acrescido dos custos de materiais, será considerado como 

estimativa de custo mensal mais adiante neste Estudo nos subitens 5.3. (Estimativas dos cus- 

tos de despesas pperacionais) e 5.4. (Despesas com mão de obra). 

 

 

 
3.4.1. O sistema de freios a ar comprimido 

 

Um fator importante sempre exigido pela ANTT é que o trem possua sistema de freios 

a ar comprimido, tipo Westinghouse, para que o mesmo possa ser homologado. 

No sistema de freios Westinghouse para locomotivas, criado no século XIX, uma 

bomba acionada a vapor abastece de ar comprimido o sistema de mangueiras e canalizações, 



 

       

 

 

acionando as válvulas que irão frear simultaneamente toda a composição. A locomotiva, iso- 

ladamente, também possui seu próprio sistema independente de freios, que é a vapor. 

Como as bombas de alimentação movidas a vapor deixaram de ser fabricadas ao mes- 

mo tempo em que cessou a produção de locomotivas a vapor, tornaram-se um artigo inexis- 

tente no mercado. 
 

 

Foto 3.4.1a: Exemplo de bomba a vapor para alimentação do sistema de freios a ar 

comprimido (internet) 

 

Para se implantar atualmente um sistema de freios a ar comprimido num trem a vapor 

são necessárias adaptações, como a instalação de um gerador a diesel de 40 kVA no tênder, 

que alimentará com energia elétrica um compressor de 5 hp provido de dois reservatórios de 

ar comprimido. O gerador deverá ter uma carenagem antirruído para atenuar o barulho do 

motor diesel. 
 
 

 

Foto 3.4.1b: Exemplo de gerador de energia 

com motor diesel para acionar o compressor 

de ar e fornecer energia para iluminação 

(internet) 

Foto 3.4.1c: Exemplo de carenagem onde 

será instalado o gerador, reduzindo subs- 

tancialmente o ruído do motor diesel 

(internet) 



 

       

 

 

 
 

3.5. Estações, oficina e instalações de apoio 

 

As estações de Governador Portela e de Professor Miguel Pereira, sem utilização nesta 

função desde meados da década de 1990, deverão passar por adaptações necessárias à opera- 

ção do trem, destacando-se a instalação de salas de recepção e de espera dos turistas, de in- 

formações, de administração e operação, de venda das passagens, sanitários masculinos e fe- 

mininos, pontos de venda de lembranças e demais itens. 

A definição dos detalhes de acabamento ficará a cargo de um projeto arquitetônico es- 

pecífico a ser desenvolvido por ocasião da implantação do trem. 

Para a manutenção corrente da locomotiva e dos carros de passageiros deverá ser pre- 

vista a construção de uma oficina e garagem, com comprimento suficiente para abrigar o trem 

completo com a locomotiva a vapor prevista em uma via, e com outra via paralela para os 

demais veículos de apoio, ambas com acesso por um desvio no pátio de Governador Portela. 

A escolha do tipo de estrutura para o galpão, com uma área mínima estimada em 600 

m², deverá ser definida em projeto específico por ocasião da implantação do trem, podendo 

ser preferencialmente de aço ou de concreto, com os fechamentos das paredes em alvenaria ou 

placas pré-fabricadas, garantindo, mesmo que de forma parcial, a iluminação e ventilação 

naturais, de modo a minimizar o custeio de energia elétrica. 

O galpão deverá possuir também uma bancada de ferramentas e máquinas operatrizes 

básicas, permitindo desta forma o suficiente para atender às necessidades de manutenção de 

rotina, com o apoio eventual da oficina de veículos rodoviários da Prefeitura, caso necessário. 

Para a manutenção corrente das partes inferiores da locomotiva e dos carros de passa- 

geiros, deverá ser aberta dentro do galpão, valeta com largura de 3,00 m, comprimento míni- 

mo de 10,00 m, com 1,50 m de profundidade e escada para a inspeção e manutenção da parte 

inferior do material rodante. Nesse segmento de trilhos não haverá dormentes a fim de facili- 

tar o trabalho de inspeção e manutenção, mas apenas uma fileira de colunas para sustentação 

de cada trilho, em concreto armado ou perfis de aço. 

É importante que essa valeta, quando não em uso, seja recoberta por um conjunto de 

tábuas grossas ou placas de aço, a fim de evitar o risco de quedas acidentais, possuindo tam- 

bém uma adequada drenagem, para não acumular água. 



 

       

 

 

 

 
Figura 3.5: Exemplo em perspectiva de uma oficina e garagem (elaboração própria) 

 

 

Foto 3.5a: Exemplo de linha sobre vala para inspeção e manutenção (foto João Bosco Setti) 

 

Para os serviços de lubrificação e abastecimento da locomotiva com água e lenha, de- 

verá ser prevista a construção de um local para armazenamento da lenha (a ser trazida por 

caminhão, portanto com fácil acesso rodoviário) e também uma caixa d’água, para permitir o 



 

       

 

 

recomplemento do estoque no tênder, ambos em cada pátio extremo do trecho, sendo os de 

Governador Portela de maior capacidade de armazenamento do que em Professor Miguel Pe- 

reira, que neste caso funcionará como auxiliar para a complementação do abastecimento. 

Uma solução prática atual para as caixas d’água costuma ser a de utilização de caixas 

comerciais de polietileno, das encontradas nas lojas de materiais de construção, sendo instala- 

das dentro de algum fechamento de caráter cenográfico, com por exemplo a atual caixa exis- 

tente em Governador Portela, devidamente recuperada e ampliada, mantendo um visual mais 

adequado à operação de uma locomotiva a vapor, especialmente em se tratando de uma ativi- 

dade turística e cultural. 
 

 

Foto 3.5b: Caixa d’água simples para abastecimento da locomotiva na Fazenda Sagap, no 

Rio de Janeiro, RJ (foto John Kirchner) 
 

Foto 3.5c: Exemplo de aproveitamento de uma caixa d’água original em Rio Acima, MG 

(foto João Bosco Setti) 



 

       

 

 

 

 

 
Foto 3.5d: Depósito de lenha para o abastecimento da locomotiva em Guararema, SP 

(foto João Bosco Setti) 

 

A tabela 3.5 a seguir indica os custos das edificações e demais instalações necessárias 

para as adaptações das estações, para a oficina e garagem e demais instalações de apoio, com 

os respectivos custos, tomando como referência no mês de março de 2020. 
 
 

DESCRIÇÃO UNID. QUANT. 
PREÇO UNITÁ- 

RIO R$ 
PREÇO TOTAL 

R$ 

SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS 

Mobilização para os serviços de edificações vb 1,00 25.000,00 25.000,00 

Desmobilização para os serviços de edificações vb 1,00 15.000,00 15.000,00 

Subtotal 1 40.000,00 

EDIFICAÇÕES 

Adequação da estação de Governador Portela vb 1,00 12.000,00 12.000,00 

Adequação da estação de Professor Miguel Pereira vb 1,00 12.000,00 12.000,00 

Construção do galpão de manutenção m² 600,00 500,00 300.000,00 

Construção e/ou adaptação de caixa d'água 20.000 l vb 2,00 15.000,00 30.000,00 

Subtotal 2 354.000,00 

Total 394.000,00 

Tabela 3.5: Custo total dos serviços de obras civis (elaboração própria) 

 

No pátio de Governador Portela existe um galpão pertencente à empresa Aços Pavuna, 

que no caso de alguma eventual negociação poderia ser aproveitado como oficina e garagem 

para o trem com um custo de adaptação inferior ao da construção de um galpão inteiramente 

novo. Mas como tal opção depende de fatores alheios ao presente Estudo, o custo da sua revi- 

são, apenas para fins ilustrativos, foi estimado em R$ 35.000,00, tomando como referência no 

mês de março de 2020 



 

       

 

 

3.6. Sistemas de controle de tráfego e segurança 

 

Com apenas um único trem operando regularmente no trecho, os sistemas de controle 

de tráfego podem ser bem simples, podendo ser realizado mediante o emprego de radiocomu- 

nicação entre os chefes das estações e o chefe de trem. O equipamento em uso mais funcional 

é o telefone celular Nextel ou o transmissor-receptor portátil HT (tipo walkie-talkie), que de- 

verão ser devidamente testados em todo o trajeto e entre as estações. Observe-se que essa ope- 

ração diz respeito tão somente à operadora do trem turístico para seu próprio controle de par- 

tida, de chegada e de ocorrências na viagem. 

Uma das funções do chefe de trem será transmitir, via rádio, todas as informações so- 

bre o andamento da viagem, bem como a hora da chegada em cada destino e o momento do 

engate da locomotiva e partida do trem para o retorno. 

Poderá ser adotado o telefone celular simples como alternativa ao rádio transmissor- 

receptor, mas o custo das várias ligações necessárias durante a operação poderá tornar o sis- 

tema antieconômico, podendo ser empregado em caráter de emergência. O sistema Nextel 

também é uma alternativa, desde que devidamente testado no trecho. 

Quanto às passagens em nível (PNs), deverá ser dada atenção especial, com a implan- 

tação de sinalização adequada para alerta aos motoristas nas passagens eventualmente ainda 

não sinalizadas e a veiculação de campanha de esclarecimento público por parte da Prefeitura 

Municipal, de forma a melhor conscientizar a população sobre os benefícios do trem e os cui- 

dados de segurança a serem tomados. 

. 

 

3.7. Sugestão de tabela de horários 

 

Prevendo-se as viagens regulares somente nos finais de semana, sendo duas no sábado 

(uma de manhã e outra à tarde) e uma no domingo pela manhã, como é a prática do mercado, 

é possível estabelecer uma grade horária considerando-se uma velocidade tipicamente reco- 

mendada para uma locomotiva a vapor em trens turísticos de 15 km/h em média, com um per- 

curso total de 4,5 km entre o início em Professor Miguel Pereira e o fim da viagem em Go- 

vernador Portela, com duração de 20 minutos em cada sentido, e em seguida o retorno, com- 

pletando o ciclo. 

Após a chegada em cada estação extrema, pode ser prevista uma permanência mínima 

de 60 minutos, para permitir os serviços na locomotiva e a limpeza dos carros, quando os tu- 

ristas também terão a oportunidade de observar as manobras e a estação, e principalmente de 

visitar alguma eventual feira de artesanatos e de comidas típicas, item essencial em um efici- 

ente serviço de Trem Turístico e Cultural pelo seu potencial de geração de recursos. 

Durante a parada são feitos os procedimentos de inversão da locomotiva (no caso de 

Governador Portela) ou de reversão (no caso de Professor Miguel Pereira), limpeza dos car- 

ros, inspeção da locomotiva e recomplemento de água e lenha, para que sempre realize cada 

perna de viagem adequadamente abastecida, e portanto com folga para qualquer imprevisto. 



 

       

 

 

As operações de manobra da locomotiva deverão ser feitas com o máximo cuidado, 

com acompanhamento da equipagem do trem na abertura e fechamento das chaves dos AMVs 

e com a máxima atenção dos monitores quanto à curiosidade do público em acompanhar e 

fotografar essas manobras. 

Ao final do dia, na operação de garageamento, a locomotiva fará a reversão, mano- 

brando para o desvio da garagem e estacionando de acordo com a sinalização do marco de 

final de linha. 

A tabela 3.7 a seguir indica uma sugestão de grade horária para o sábado, sendo mais 

simples no caso do domingo, se houver uma única viagem pela manhã. Qualquer viagem ex- 

tra em feriados ou mesmo em dias úteis, com trens especialmente agendados, poderá seguir a 

mesma grade. 
 
 

HORÁRIO EVENTO OBSERVAÇÕES 

08:00 Partida de Governador Portela Viagem morta (de serviço sem passageiros) 

08:20 Chegada a Professor Miguel Pereira Manobra, inspeção e reabastecimento 

09:00 Partida de Professor Miguel Pereira Viagem de ida com passageiros 

09:20 Chegada a Governador Portela Manobra, inspeção e reabastecimento 

10:20 Partida de Governador Portela Viagem de volta com passageiros 

10:40 Chegada a Professor Miguel Pereira Manobra, inspeção e reabastecimento 

14:00 Partida de Professor Miguel Pereira Viagem de ida com passageiros 

14:20 Chegada a Governador Portela Manobra, inspeção e reabastecimento 

15:20 Partida de Governador Portela Viagem de volta com passageiros 

15:40 Chegada a Professor Miguel Pereira Manobra, inspeção e reabastecimento 

16:30 Partida de Professor Miguel Pereira Viagem morta (de serviço sem passageiros) 

16:50 Chegada a Governador Portela Manobra, inspeção e reabastecimento 

17:30 Garageamento e arrolhamento1  

Tabela 3.7: Sugestão de tabela de horários (elaboração própria) 

 

Em se tratando de uma sugestão, esta tabela poderá sofrer alterações de melhorias di- 

tadas pela experiência ao longo do tempo de operação do trem, incluindo a criação de novos 

horários de viagens e o aproveitamento com venda de passagens nas viagens mortas de início 

e de final de operação. 

 

 

 
3.8. Atrações adicionais a bordo do trem e nas estações 

 

É sabido que a implantação de um trem turístico, pura e simplesmente, não constitui 

um fator determinante para atrair turistas para uma cidade. 
 

 
1 Arrolhar a locomotiva significa deixar extinguir o fogo da fornalha naturalmente com a caldeira cheia de água. 

Nunca se deve utilizar água para extinguir o fogo. No caso de avaria na caldeira, como o rompimento de tubo, o 

fogo deve ser abafado com terra. 



 

       

 

 

É preciso, pois, que a cidade já tenha uma vocação para o turismo, já atraindo os visi- 

tantes em razão de suas qualidades e atrações. O trem turístico com tração a vapor, nesses 

casos, agrega valor a um potencial já existente, passando a atrair um público diferenciado que, 

além do passeio de trem, quer conhecer tudo o mais que a cidade oferece, como são inúmeros 

os exemplos de trens a vapor que passaram a alavancar ainda mais as atividades turísticas nas 

cidades, nas regiões ou nos locais onde foram implantados. 
 

 

Foto 3.8: A feira de artesanato e de comidas típicas em Soledade de Minas, criada e mantida 

graças à presença do “Trem das Águas” (foto Felipe Sanches) 

 

Como cada perna de viagem de ida ou de volta terá uma curta duração, em apenas 20 

minutos, não se torna prático oferecer produtos de venda aos passageiros, menos ainda ali- 

mentos que inclusive aumentariam a deposição de lixo nos carros e sobrecarregariam a limpe- 

za após a chegada. 

Mas durante a viagem os monitores deverão preleções sobre dados históricos e turísti- 

cos do passeio e da ferrovia e sobre informações interessantes do trajeto, além de recomenda- 

ções relativas à segurança dos passageiros para prevenção de acidentes. 

Caso existam artistas locais interessados em realizar rápidas apresentações dentro de 

cada carro mediante contribuições espontâneas dos passageiros, tal prática também poderá ser 

acordada com a operadora do trem. 

Nas estações e em suas imediações, nos períodos de parada e de espera pela viagem 

será formado um novo potencial de negócios para a população local, gerando emprego e renda 

Interessantes exemplos são os trens operados pela ABPF, citando-se dentre outros o 

“Trem das Águas”, entre São Lourenço e Soledade de Minas e o trem da Viação Férrea Cam- 

pinas-Jaguariúna. 



 

       

 

 

No primeiro caso, a cidade de São Lourenço apresentava como atração apenas o “Par- 

que das Águas”, e Soledade de Minas, distante cerca de 10 km, não tinha qualquer atração 

turística. O “Trem das Águas”, ao começar a operar agregou um valor extraordinário ao tu- 

rismo e à renda de ambas as cidades, especialmente quanto à pequena Soledade de Minas, 

onde durante uma parada por uma hora entre chegada e partida, os turistas descem e adquirem 

praticamente tudo o que é oferecido na feirinha montada nas proximidades da estação, geran- 

do de 300 a 400 empregos diretos e indiretos locais. 

Na Viação Férrea Campinas-Jaguariúna, o trem da ABPF que, até 2006, não chegava 

ao centro da cidade de Jaguariúna, SP, após um investimento de quase R$ 2 milhões por parte 

da Prefeitura Municipal ao construir um longo viaduto e refazer a linha até a estação, passou a 

agregar mais valor ao turismo local, que mesmo já existindo antes, experimentou um grande 

desenvolvimento, criando novos atrativos vinculados à chegada dos passageiros entre cada 

viagem. 



 

       

 

 

4. Estimativa da demanda de passageiros 

 
O conhecimento, ainda que em bases estimativas, do fluxo de turistas que se hospe- 

dam ou estão de passagem pela Cidade e na Região é de fundamental importância para identi- 

ficação de que parcela mínima deste fluxo pode ser direcionada para os passeios de trem. 

De igual importância é necessário conhecer-se o calendário de eventos e o inventário 

de atrações anuais que o Município e a Região oferecem aos turistas, pois o passeio de trem 

per se, esgota-se rapidamente. Em outras palavras, a viabilidade da demanda de passageiros 

para o Trem Turístico e Cultural (TTC) depende de uma combinação eficiente do passeio com 

os atrativos da Cidade/Região, conforme se verá mais adiante. 

 

 

 
4.1. Dados demográficos e sócio-econômicos do Município 

 

Segundo o IBGE, o Município de Miguel Pereira situa-se na Região Centro-Sul Flu- 

minense, Micro Região de Vassouras, com área territorial de 287,933km2. A população em 

2019 foi estimada em 25.538 habitantes. 

A história atual do Município está vinculada à Micro Região de Vassouras, da qual foi 

desmembrado. A Região alcançou grande prosperidade graças a E. F. Melhoramentos do Bra- 

sil (Linha Auxiliar) a também devido ao braço escravo empregado na lavoura, mas sentiu os 

efeitos da abolição da escravatura que deixou em quase todos os municípios fluminenses um 

marco de decadência, provocado pela falta de braços para os trabalhos do campo. A desativa- 

ção das operações ferroviárias por volta dos anos 1990 também contribuiu para um segundo 

esvaziamento econômico do Município e da Região. 

O antigo Distrito de Miguel Pereira foi elevado à categoria de Município pela Lei es- 

tadual n.° 2.626, de 25/10/1955, desmembrado de Vassouras. Pela Lei estadual nº 1.253, de 

14/12/1987, o Município de Miguel Pereira adquiriu o Distrito de Conrado do Município de 

Vassouras. Em síntese, o município é constituído de três distritos: Miguel Pereira, Conrado e 

Governador Portela. 

Em termos de renda, o salário médio mensal (IBGE, 2017) era de 1,9 salários míni- 

mos. A proporção de pessoas ocupadas em relação à população total era de 22,4 %. Na com- 

paração com os outros municípios do Estado do Rio, ocupava as posições 47º dentre as 92 

cidades do Estado. Considerando domicílios com rendimentos mensais de até meio salário 

mínimo por pessoa, tem 33,6 % da população nessas condições, o que o coloca na posição 62º 

dentre os 92. O PIB per capita foi de R$ 26.288,23 sendo o 37º do Estado e o 1º na Micro 

Região. Cerca de 70 % dos domicílios possuem esgotamento sanitário. 

A taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade é de 98,6 %. Além do ensino básico e 

fundamental, a Cidade conta com três Unidades de Ensino Superior: 

 A Faculdade de Miguel Pereira, com cursos de Direito, Gestão Pública e Gestão de 

Recursos Humanos; 

 A UNIP-Universidade Paulista, com vários cursos presenciais e Ensino à Distância; 



 

       

 

 

 UNIASSELVI, de Santa Catarina, com cursos de Contabilidade, Controladoria e Ad- 

ministração Escolar. 

Segundo a Administração Municipal, em breve a Cidade contará com uma Faculdade 

de Medicina. 

Como característica interessante, destaca-se o fato de que mais de 80 % das vias pú- 

blicas serem arborizadas, o que certamente contribuí para manutenção do título de cidade com 

o terceiro melhor clima do Brasil. 

Os principais acessos à Cidade se dão pelas Rodovias RJ-125/131 (Japeri-Paraíba do 

Sul), RJ-121/115 (Vassouras) e RJ-117 (Petrópolis). 

O Município possui uma boa variedade de hotéis, pousadas, restaurantes, lanchonetes 

e um diversificado calendário turístico e cultural, que contribui para atrair um bom número de 

turistas, cujo fluxo anual está estimado em 226 mil visitantes, superando em nove vezes a 

população residente de 25 mil, conforme será visto mais adiante. 

Cabe ressaltar que o Município goza da titulação de possuir o 3º melhor clima do Bra- 

sil, o que, sem dúvida, contribui muito para procura da localidade para fins de lazer, por parte 

dos turistas, e moradia, por parte dos veranistas. 

 

 

4.2. Calendário de eventos turísticos e culturais da Região e pontos de atrações 

turísticas 

 

O calendário de eventos culturais e festivos conta com mais de cem atrações distribuí- 

das ao longo dos meses, entre elas: o Encontro Nacional de Motociclistas, Cavalgadas, Pas- 

seios Ciclísticos, Caminhadas por Eco trilhas, Festas Comunitárias e Religiosas, Exposição de 

Veículos Antigos, Festa do Peão, Exposição de Orquídeas e Bromélias, Festival de Inverno, 

Festas Juninas, Festa da Primavera, Festival da Cerveja Artesanal, Feiras Agropecuárias, Fei- 

ras do Produtor Rural e de Artesanato, Carnaval do Interior, Reveillon no Lago Javari, e mui- 

tas outras. 

Dentre os principais atrativos culturais e paisagísticos permanentes na área do Municí- 

pio destacam-se a Lagoa Javari, a Cachoeira de Vera Cruz, o Viaduto Ferroviário Paulo de 

Frontin, o Museu Ferroviário, o Museu Francisco Alves e o Memorial do Município. 

Além destes, os turistas podem também acessar diversos atrativos turísticos oferecidos 

em alguns dos municípios distantes a menos de 30 km do Centro, como por exemplo: Petró- 

polis, Paraíba do Sul, Vassouras, Mendes, Paty do Alferes e outros. 

Em breve o Município deverá contar com novos atrativos turísticos como o “Parque 

dos Dinossauros”, “Teleférico” e a “Rua Coberta”. 

O Município conta, também, com o Pavilhão de Eventos Presidente Juscelino Kubits- 

check para realização de feiras, exposições e encontros. 



 

       

 

 

 

4.3. Infraestrutura gastronômica 

 
A Cidade possui dezenas de restaurantes e lanchonetes, sendo mais da metade classifi- 

cados como de boa qualidade, oferecendo cardápios bem variados e ao gosto dos visitantes, 

com destaque para os restaurantes Lé Veló Montagne, Sumer Gardem e Adega do Abel dentre 

os mais sofisticados e preços acima da média. A tabela abaixo resume os principais compo- 

nentes da oferta gastronômica. 
 

 
 16 Resturantes e Lanchonetes no Centro de Miguel Pereira 

1 Restaurante Comilância. Rua Algecira A. Ferreira, 39 – Centro 

2 Sítio Solidão. Rua Zélia – S/nº – Centro 

3 Estação Grill. R. Gen. Ferreira do Amaral, 162 A - Centro 

4 Bar e Choperia Pressão Alta. Av. Presidente John Kennedy, 123 – loja 07 – Centro 

5 Empório Estiva. Rua Áurea Pinheiro, 119 – Centro 

6 Cabana do Pajé. Rua Algecira Alarcão Ferreira, 33, Centro 

7 Bar e Restaurante Maria Fumaça. Rua Maria José, 36 – Centro 

8 Chiko Rei. Rua Gal. Ferreira do Amaral, 178 – Centro 

9 Restaurante Bom Gosto. Rua Gal. Ferreira do Amaral, Centro 

10 Restaurante Bom Clima - Rua Cipriano Gonçalves - Centro 

11 Cantina da Naná. Rua Dr. Luiz Pinto, 415 – Centro 

12 Agito’s Bar. Rua Dr. Luiz Pinto, 556 – Centro 

13 Pizzaria Macedônia. Shopping Florescer, R. Bonifácio Portela, loja 107, Centro 

14 Taberna do Barão. R. Gen. Ferreira do Amaral, 104-178 - Village São Roque 

15 Casa das Delícias. R. Maria José - Village São Roque 

16 Bistrô Beco do Mundo. Rua Bonifácio Portela, 05 – Loja 125 – Shopping Florescer 

 7 outros localizados nos Distritos 
17 Le Veló Montagne. Rua Marechal Rondon, 500 – Barão de Javary 

18 Point 17 Pizzaria. Praça da Matriz – Governador Portela 

19 Adega do Abel. Rua Botija, 100 – Gov. Portela 

20 Fanny’s Restaurante Pizzaria. Rua Dr. Sodré, 56 – Vila Suissa 

21 Summer Garden. Rua Bruno Lucci, 909 – Vila Suissa 

22 Restaurante Secreto Casa de Randulfo. Estância Aleluia 

23 Dom Cláudius. RJ 125, no. 29.783 – Miguel Pereira 

Tabela 4.3: Relação dos principias restaurantes e lanchonetes (fontes: elaboração própria 

com base em informações fornecidas pela PMMP) 

 

Considerando-se uma média de 40 lugares para cada um desses 23 estabelecimentos, é 

possível realizar-se o atendimento de mais de novecentas pessoas por hora. 



 

       

 

 

4.4. Meios de hospedagem 

 

O Município dispõe de uma boa infraestrutura hoteleira, com forte presença voltada 

para o turismo rural, contando com mais de 20 unidades hoteleiras que oferecem 624 quartos 

com 1.877 leitos, conforme indicado na tabela 4.4, a seguir: 
 

 

HOTÉIS & POUSADAS quartos leitos 
1. Hotel Itamaracá 19 54 

2. Hotel Fazenda Javary 24 72 

3. Pousada Beija Flor 6 21 

4. Miguel Pereira Atlético Clube 15 20 

5. Hotel Fazenda Montanhês 157 388 

6. Pousada Casa do Ipê Amarelo 6 24 

7. Pousada Casa das Pedras 17 55 

8. Pousada La Chaumiere 20 55 

9. Pousada Leonardo Da Vinci 18 60 

10. Hotel Fazenda Miguel Pereira 52 196 

11. Pousada das Rosas 26 83 
12. Pousada Paraíso da Tia Regina 7 34 

13. Mirante da Serra Pousada Rural 10 38 

14. Fazenda Santa Cecília 27 56 

15. Pousada Coração Verde 14 42 

16. Hotel Montanha 54 153 

17. Jardim Secreto Pousada 5 15 
18. Três Palmeiras Guest Lounge 6 18 

19. Pousada Colônía de Férias SINTTEL 68 273 

20. Hotel Guararapes 73 220 

TOTAL 624 1.877 

Tabela 4.4: Relação de hotéis e pousadas (fontes:PMMP, internet e elaboração própria) 

 
Além destas unidades hoteleiras, a Região abriga várias Colônias de Férias, com capa- 

cidade média de receber entre 250 a 300 pessoas cada uma: 

 ASPEM – Associação dos Servidores Públicos Estaduais e Municipais; 

 SNA – Sindicato Nacional dos Aeroviários; 

 Associação dos Funcionários do Citybank; 

 Associação dos Rodoviários; 

 Colônia Grahan Bell, do Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicações- 
SINTTEL; 

 Colônia dos Gráficos; 

 Colônia dos Estivadores do RJ. 



 

       

 

 

4.5. Estimativa do fluxo anual de turistas 

 

Através da capacidade de hospedagem da rede hoteleira, pode-se estimar o fluxo men- 

sal de turistas (como observado na tabela 4.5a a seguir), que ocupam essas unidades, conside- 

rando-se, de forma conservadora, que a taxa média de ocupação na alta temporada  seja  de  

70 %, e na baixa, 35 %. 
 

 
Permanência em Hotéis e Pousadas Alta Temporada Baixa Temporada 

Disponibilidade máxima de leitos 1.877 1.877 

Taxa de ocupação 70% 35% 

Ocupação efetiva final de semana 1.314 657 

Semanas consideradas no mês 4 4 

Total 1 5.256 2.628 

Permanência de um dia nas Colônias Alta Temporada Baixa Temporada 

Capacidade Máxima 1.800 1.800 

Taxa de ocupação 70% 35% 

Ocupação efetiva final de semana 1.260 630 

Semanas conideradas no mês 4 4 

Total 2 5.040 2.520 
 

Estimativa mensal (1 + 2) 10.296 5.148 

Tabela 4.5a: Fluxo mensal de turistas (elaboração própria) 

 

Com base nesses dados pode-se estimar a frequência anual de turistas que se hospe- 

dam na rede hoteleira local e que frequentam as colônias de férias, conforme indicado na ta- 

bela 4.5b, a seguir: 
 

 
Distribuição pelos meses Alta Temporada Baixa Temporada Total Mês 

Janeiro 10.296  10.296 

Fevereiro 10.296  10.296 

Março  5.148 5.148 

Abril  5.148 5.148 

Maio  5.148 5.148 

Junho  5.148 5.148 

Julho 10.296  10.296 

Agosto  5.148 5.148 

Setembro  5.148 5.148 

Outubro  5.148 5.148 

Novembro  5.148 5.148 

Dezembro 10.296  10.296 

Total Ano 41.182 41.182 82.365 

Tabela 4.5b: Frequência Anual de Turistas (elaboração própria) 

 

Segundo estudo do Ministério do Turismo, 36,4 % dos turistas da Região Sudeste se 

utilizam dos meios de hospedagem para pernoitar nas localidades, sendo que os 63,6 % res- 

tantes são aqueles que pernoitam em casa de parentes ou amigos. 



 

       

 

 

Portanto, desta forma pode-se inferir que, além dos 82 mil turistas que se hospedam na 

Cidade, algo próximo a 144 mil pessoas se hospedam em casa de amigos e parentes. 

Desta forma, torna-se razoável estimar que o movimento global de turistas em Miguel 

Pereira deve estar próximo à casa dos 226 mil turistas/ano. 

 

 

4.6. Considerações sobre a tarifa do Trem Turístico e Cultural (TTC) 

 

Uma vez estimado o fluxo anual de turistas que se hospedam no Município em hotéis 

ou casa de amigos, faz necessário confrontar essa demanda potencial com as perspectivas 

anuais de lotação do TTC. Para tanto, adotaram-se os seguintes critérios para calculo da lota- 

ção de cada configuração do trem tipo: 

 Demanda potencial: 226 mil turistas/ano; 

 Composição do trem tipo: de 2, 3 e 5 carros de passageiros; 

 Capacidade máxima de cada carro: variável, conforme o trem tipo; 

 Taxa de ocupação: 80 %; 

 Numero de viagens na semana: duas no sábado, uma no domingo, uma ou duas nos 

feriados prolongados; 

 Numero de viagens ano 170; 

 Três possibilidades de formação do trem tipo, conforme a tabela 4.6a a seguir. 

 

Configurações prováveis do trem tipo 
Locomotiva a 

 
vapor 

Número de 

carros de 
passageiros 

Capacidade 
 

total 

A - Com carros do Trem do Corcovado Baldwin #220 2 124 

B - Com carros do SESC GRUSSAÍ Baldwin #220 5 160 

C - Com carros do Licitante Vencedor Baldwin #220 3 180 

Tabela 4.6a: Opções para formação do trem tipo (elaboração própria) 

 

O quadro 4.6b, a seguir, indica, conforme a configuração adotada do trem tipo, quan- 

tos passageiros serão necessários para ocupação do trem. No caso, as hipóteses assumidas 

indicam que serão necessários, no mínimo, 16.864 passageiros/ano, até o máximo de 24.480 

passageiros/ano para ocupação satisfatória do TTC. 
 

 
 TREM TIPO 

Ocupação do TTC conforme o Trem Tipo Com 2 carros Com 5 carros Com 3 carros 

Capacidade máxima de passageiros 124 160 180 

Taxa média de ocupação 80% 80% 80% 

Lotação por viagem 99 128 144 

Lotação anual 170 viagens 16.864 21.760 24.480 

Fluxo nual de Turistas 226.000 226.000 226.000 

Percentagem de Turistas necessários p/ ocupar o trem 7,5% 9,6% 10,8% 

Tabela 4.6b: Lotação do TTC conforme a configuração (elaboração própria) 



 

       

 

 

 
 

Como conclusão, pode-se afirmar que, a princípio, bastam apenas 10% do fluxo anual 

de turistas para alimentar todas as viagens anuais para qualquer uma das três configurações do 

trem tipo. Em outras palavras, o fluxo anual de turistas que vem a Miguel Pereira é mais do 

que suficiente para viabilizar a ocorrência 170 viagens/ano. 

Contudo, todas essas estimativas de ocupação do TTC estão fortemente vinculadas ao 

valor da tarifa a ser praticada e a eficiente combinação de outros fatores como atrativos gas- 

tronômicos e naturais, turismo receptivo, etc., como será visto a seguir. 

 

 

4.7. Tarifa dos principais trens turísticos a vapor no Brasil 

 

A tabela 4.7, a seguir, apresenta algumas características dos principais Trens Turísti- 

cos e Culturais (TTCs), tracionados por locomotivas a vapor ora em operação no Brasil. 
 

 

Trem Turistico e Cultural/Estado De Até OPERADOR 
Ida e volta 

Km 

Tarifa ida 

e volta 

Preço por 

km 

Trem do Vinho/RGS Bento Gonçalvez Carlos Barbosa Giordani Turismo 46,0 125,00 2,72 

Trem das Termas SC/RGS Piratuba Marcelino Ramos ABPF-SC 26,0 85,00 3,27 

Trem da Serra do Mar/SC (*) Rio Negrinho Corupá ABPF-SC 60,0 230,00 3,83 

Maria Fumaça de Campinas/SP Campinas Jaguariuna ABPF-SP 25,0 120,00 4,80 

Maria Fumaça de Guararena/SP Guararema Luiz Carlos ABPF-SP 11,0 76,30 6,94 

Trem dos Imigrantes/SP Mooca Mooca ABPF-Sul Minas 3,0 20,00 6,67 

Trem das Águas/MG São Lourenço Soledade de Minas ABPF-Sul Minas 20,0 70,00 3,50 

Trem da Matiqueira/MG Passa Quatro Coronel Fulgêncio ABPF-Sul Minas 20,0 77,00 3,85 

Bitolinha de Tiradentes/MG Tiradentes São João del Rei FCA/VLI 24,0 80,00 3,33 

   Médias 26,1 98,14 4,32 

(*) Preço inclui o retorno de ônibus.      

Tabela 4.7: Tarifas de alguns TTC a vapor (elaboração própria) 

 

Na média, a tarifa dos TTCs a vapor situa-se na faixa de R$ 4,32/km. Portanto, para 

manter-se na média tarifária deste mercado, o futuro TTC de Miguel Pereira, cujo percurso de 

ida e volta  totaliza  10 Km  (incluindo as manobras),  poderia  ficar  próxima  a  média  de  

R$ 43,20 por viagem completa (ida e volta) para qualquer passageiro. 

Contudo, acredita-se que, devido às particularidades que envolvem a implantação des- 

te TTC, o valor de R$ 43,20 não deve ser adotado, a princípio, pelas razões expostas no item a 

seguir. 

 

4.8. Sugestão tarifária para o TTC 

 

Conforme indicado nas tabelas do item 3.3, devem ser promovidas várias intervenções 

no trecho ferroviário, como por exemplo, a rebitolagem da linha, a instalação de dispositivos 

para manobras e reversão da locomotiva, a construção de um galpão para manutenção e abri- 



 

       

 

 

go do material rodante, a revisão e adequação da locomotiva e dos carros de passageiros, den- 

tre outras, ficando esses gastos estimados numa ordem de grandeza entre 3,6 a 4,6 milhões de 

Reais. 

A maioria dos TTCs mencionados anteriormente não tiveram a necessidade de promo- 

verem esse nível de intervenções, dado que receberam o material rodante, instalações e linha 

férrea em razoáveis condições operacionais. 

Portanto, em face do volume de investimentos necessários, sugere-se, a princípio, que 

a tarifa básica se situe, ainda que um pouco maior que a média, situe-se na faixa de R$ 50,00, 

por viagem redonda, de ida e volta. 

Importante destacar que no capítulo 5, o Estudo de viabilidade econômico–financeira 

irá sinalizar se este nível de tarifa está adequado ao passageiro e se será suficiente para que o 

investidor (pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos) obtenha um retorno tal para que recu- 

pere o valor investido em um prazo razoável estimado em até dez anos. 



 

       

 

 

5. Viabilidade econômico-financeira 

 
A finalidade precípua deste capítulo é estimar os recursos que serão desembolsados 

para por o projeto do TTC em condições operacionais (investimentos) e os gastos recorrentes 

(custos operacionais, despesas gerais e administrativas e outras) necessários para manter a 

operação regular do trem turístico por determinado período (viagens dia, semanas, ou ano). 

Em outras palavras, a finalidade do presente Estudo é obter algumas estimativas para 

facilitar o processo decisório dos potenciais operadores interessados no projeto, como por 

exemplo: 

 Quanto custa, minimamente, para por o “projeto em pé” e para o “trem rodar”? 

 Qual a tarifa que pode proporcionar um lucro suficiente para que os operadores recu- 

perem o capital investido no projeto? 

 Qual a margem do lucro líquido anual em relação à receita bruta? 

 Em quanto tempo (anos) se dará esse retorno? 

 Qual a taxa de retorno anual? 

Essas estimativas iniciais se devem ao grau de incertezas que ainda se reveste o proje- 

to, considerando que o mesmo deverá ser licitado futuramente pela Prefeitura para um opera- 

dor independente vencedor do certamente licitatório. O vencedor do certame irá arcar com 

todos os investimentos já realizados e a realizar. 

Portanto, as tabelas que serão apresentadas ao longo deste capítulo, apesar de serem 

meramente indicativas, foram elaboradas através das melhores práticas consagradas na análise 

econômico-financeira e baseadas nas informações e tabelas dos capítulos anteriores. 

Desta feita, as informações apresentadas podem ser utilizadas para a elaboração de 

parte do Edital e para dar conhecimento dos empreendedores que deverão participar do certa- 

me licitatório, permitindo, assim, que tenham uma noção aproximada das dimensões e ordens 

de grandezas dos gastos e ganhos prováveis que o empreendimento irá demandar. 

Obviamente, o licitante vencedor do certame, dado sua provável expertise na operação 

de projetos desta natureza, deverá escolher a configuração do trem tipo e promover os ajustes 

nos investimentos, custos e despesas, de acordo com a sua conveniência, sem prejuízo às dire- 

trizes centrais do projeto; ou seja: operar um Trem Turístico e Cultural entre as estações de 

Governador Portela e Professor Miguel Pereira, com uma locomotiva a vapor que poderá vir a 

tracionar até cinco carros de passageiros em percurso aproximado de 10 km, incluindo as ma- 

nobras de inversão e de reversão da locomotiva. 

Contudo, devido às características específicas inerentes, algumas medidas de ajustes e 

premissas foram necessárias para que a previsão ficasse mais próxima da realidade sem preju- 

ízo dos princípios teóricos de análise econômico-financeira, com destaque para as seguintes: 

a) Considerou-se em alguns itens do grupo de custos, despesas e investimentos, o estabele- 

cimento de uma margem de segurança a título de reserva técnica, imprevistos, contingên- 

cias e outros, que normalmente oscilam entre 5 % a 15 %, dependendo da natureza do gas- 

to, nível de precisão das estimativas e experiência do analista; 

b) Conforme dito anteriormente, admitiram-se três configurações para o trem tipo: 



 

       

 

 

 Configuração “A”, com a locomotiva Baldwin da PMMP tracionando dois antigos 

carros de passageiros do trem da E. F. o Corcovado com 61 e 63 lugares, respecti- 
vamente, , com capacidade máxima para transportar até 124 passageiros/viagem; 

 Configuração “B”, com a locomotiva Baldwin tracionando cinco carros de passa- 

geiros de 32 lugares cada, a serem cedidos pra PMMP pelo SESC Grussaí, com 

capacidade máxima para até 160 passageiros; 

 Configuração “C”, com a locomotiva Baldwin e mais três carros de passageiros de 
60 lugares cada, de propriedade do licitante vencedor do certame, com capacidade 

de até 180 passageiros. 

c) Inicialmente,  na base da tentativa e erro,  foi  considerada uma tarifa básica média de    

R$ 50,00 para viagem redonda (ida e volta), conforme sugerido no capítulo 4; 

d) Certas estimativas específicas foram obtidas junto a alguns operadores de Trens Turísticos 

e Culturais a vapor, pesquisa na internet e no Manual de Custos Operacionais Ferroviários 

da ANTT, edição de 2019; 

e) As estimativas para as despesas gerais e administrativas são aquelas que se aplicam, não 

somente para o mercado dos TTCs, mas as também para as atividades do trade turístico; 

f) Como hipótese simplificadora, foi admitido que o futuro operador deverá ser uma ONG 

ou OSCIP, sem fins lucrativos, pelo fato de que, via de regra, a maioria das entidades que 

operam esse tipo de serviço turístico são entidades sem fins lucrativos ficando, portanto, 

isentas de Imposto de Renda, PIS, COFINS e outros tributos; 

g) Pelo fato de que, normalmente, algumas prefeituras concedem isenção do Imposto Sobre 

Serviços - ISS para estimular a operação, não sendo, portando, considerada a incidência 

desse imposto na apuração do resultado; 

h) O custo da mão de obra é, normalmente, um dos custos mais expressivos nas operações de 

um TTC. Por esse motivo, consideraram-se dois grupos de colaboradores no sentido de 

minimizar o peso desta despesa: 

 trabalhadores regulares, com carteira assinada, sujeitando-se a folha de pagamen- 
tos aos tributos e encargos sociais de praxe (115,73 %)2; 

 trabalhadores avulsos, que realizam trabalhos somente quando da operação do 
TTC (170 viagens com passageiros por ano), sem vínculo empregatício; 

i) Também, como hipótese simplificadora, foi admitida a inexistência de inflação mantendo- 

se, assim, os custos e despesas constantes ao longo dos anos de concessão; 

j) Todos os valores indicados nas tabelas a seguir – salvo indicação ao contrário - são nome- 

ados em R$ (Reais); 

k) Admitiu-se como sendo de 20 (vinte) anos o período de concessão desse serviço pelo Mu- 

nicípio; 

l) A apuração do resultado anual se repete para os 20 anos de concessão. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Esse percentual do total dos encargos consta no Manual de Custos de Operações Ferroviárias/2019, da ANTT. 



 

       

 

 

5.1. Estimativa dos investimentos 

 

Para fins do Estudo e análise da viabilidade, foram utilizadas três configurações do 

trem tipo, sendo que duas delas são provenientes das indicações do capítulo 3, e mais uma 

terceira que se julgou conveniente inserir, que seria a de um operador qualquer de TTC, ven- 

dedor do certame licitatório, que disponha de pelo menos três carros de passageiros. 

A partir do montante do capital investido em cada configuração é possível estimar-se a 

taxa de rentabilidade do projeto e o prazo de retorno do investimento, em função do ganho 

anual obtido. Esse ganho é apurado através do confronto das receitas com os custos e despe- 

sas anuais, conforme será visto mais adiante. 

Conforme dito no preâmbulo, o valor do capital investido poderá ser reduzido ou am- 

pliado, em função da expertise do futuro operador e do seu acervo de bens e materiais que 

dispõe. 

Dentre os ajustes efetuados, pode-se destacar a não inclusão da opção pela reforma do 

antigo galpão da Aços Pavuna, localizado próximo à estação Governador Portela, para abrigar 

as configurações do trem tipo com até cinco carros. Por outro lado, optou-se pela construção 

de um novo galpão de 600 m2 para esta finalidade. 

Importante destacar que na estimativa do capital estão incluídos gastos antecipados pe- 

la Prefeitura como o transporte de material rodante, a rebitolagem da linha e outros, que serão 

passiveis de reembolso à Prefeitura Municipal de Miguel Pereira pelo licitante vencedor. 



 

       

 

 
 

Formação do Preço 
P.U. 

Configuração do trem tipo 
A - 2 Carros do B - 5 Carros do C - 3 Carros do 

CAPITAL A SER INVESTIDO (em R$) Unid. Quant.  
(em R$) 

Trem do 

Corcovado 

 
SESC Grussaí 

Licitante 

Vencedor 

1 - SERVIÇOS DE SUPERESTRUTURA e EDIFICAÇÔES  

1.1 - Mobilização verba 2 25.000,00 50.000 50.000 50.000 

1.2- Desmobilização verba 2 15.000,00 30.000 30.000 30.000 

subtotal Serv. Superestrutura 80.000 80.000 80.000 

2 - SERVIÇOS NA LINHA PRINCIPAL  

2.1 - Mudança da bitola de 1,60m para 1,0 m m 4.480 75,00 336.000 336.000 336.000 

2.2 - Nivelamento, alinhamento, socaria e acabamento m 4.480 120,00 537.600 537.600 537.600 

2.3 - Desguarnecimento manual da via m 300 105,00 31.500 31.500 31.500 

2.4 - Roçada mecanizada m2 8.000 3,00 24.000 24.000 24.000 

2.5 - Execução bueiro aberto km 113+210 ml 10 960,00 9.600 9.600 9.600 

2.6 - Limpeza de corte m3 1.500 85,00 127.500 127.500 127.500 

subtotal Serv. Linha Principal 1.066.200 1.066.200 1.066.200 
 

3 - INTERVENÇÃO NAS PASSAGENS EM NÍVEL  

3.1- Corte linear no asfalto ml 230 14,00 3.220 3.220 3.220 

3.2 - Montagem do contratrilho ml 230 75,00 17.250 17.250 17.250 

subtotal Intervenção nas Passagens em Nível 20.470 20.470 20.470 
 

4 - CONSTRUÇÃO DO DESVIO ATIVO NA EST. PROF. MIGUEL PEREIRA  

4.1 - Demolição e retirada de concreto asfáltico m3 32 500,00 15.750 15.750 15.750 

4.2 - Montagem, nivelamento e lastreamento da via ml 150 290,00 43.500 43.500 43.500 

4.3 - Aplicação de contra trilho ml 300 75,00 22.500 22.500 22.500 

4.4 - Assentamento e nivelamento de AMVs #8 TR -37 unidade 2 35.000,00 70.000 70.000 70.000 

subtotal Construção Desvio Ativo 151.750 151.750 151.750 
 

5 - REINSTALAÇÃO TRIÂNGULO DE INVERSÃO EM GOV. PORTELA  

5.1 - Desguarnecimento da via ml 300 75,00 22.500 22.500 22.500 

5.2 - Reconstrução da via ml 300 220,00 66.000 66.000 66.000 

5.3 - Assentamento e nivelamento de AMVs #8 TR-37 unidade 3 35.000,00 105.000 105.000 105.000 

subtotal Construção Triângulo Inversão 193.500 193.500 193.500 
 

6 - CONSTRUÇÃO DA VIA DE MANUTENÇÃO DE LOCOMOTIVAS E CARROS  

6.1 - Montagem, nivelamento e lastreamento da via m 140 290,00 40.600 40.600 40.600 

6.2 - Montagem de linha sobre vala de inspeção m 10 350,00 3.500 3.500 3.500 

6.3 - Escavação de vala verba 1 2.250,00 2.250 2.250 2.250 

6.4 - Concreto, ferro e forma verba 1 8.500,00 8.500 8.500 8.500 

6.5 - Assentamento e nivelamento de AMVs #8 TR-37 unidade 2 35.000,00 70.000 70.000 70.000 

6.6 - Construção do galpão de manutenção m2 600 500,00 300.000 300.000 300.000 

subtotal Via de Manutenção Locomotivas e Carros 424.850 424.850 424.850 
 

7 - ESTAÇÕES e CAIXAS DE ÁGUA  

7.1 - Adequação da Estação Prof. Miguel Pereira verba 1 12.000,00 12.000 12.000 12.000 

7.2 - Construção de caixa d'água 20.000 L p/ abastecimento locomotiva verba 1 15.000,00 15.000 15.000 15.000 

7.3 - Adequação da Estação Governador Portela verba 1 12.000,00 12.000 12.000 12.000 

7.4 - Construção de caixa d'água 20.000 L p/ abastecimento locomotiva verba 1 15.000,00 15.000 15.000 15.000 

subtotal Estações e Caixas Dágua 54.000 54.000 54.000 
 

8 - TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS ATÉ GOV. PORTELA  

8.1 - transporte Locomotiva Composcal #220 do SESC Grussaí verba 1 250.000,00 250.000 250.000 250.000 

8.2 - Transpote de dois carros de passageiros da E. F. do Corcovado verba 2 35.000,00 70.000   

8.3 - Transporte de cinco carros de passageiros do SESC Grussaí verba 5 50.000,00  250.000  

8.4 - Transporte de três carros de passageiros do licitante vencedor verba 3 50.000,00   150.000 

subtotal Transporte Equipamentos 320.000 500.000 400.000 
 

9 - REVISÃO E REFORMA DO MATERIAL RODANTE  

9.1 - Revisão da Locomotiva # 220 verba 1 300.000,00 300.000 300.000 300.000 

9.2 - Revisão dos carros da E. F. do Corcovado verba 2 400.000,00 800.000   

9.3 - Revisão dos carros do SESC Grussaí verba 5 200.000,00  1.000.000  

9.4 - Revisão dos carros do licitante vencedor verba 3 50.000,00  - 150.000 

9.5 - Reforma da Locomotiva STOLZ/AFPF verba 1 30.000,00 30.000 30.000 30.000 

9.6 - Reforma do auto de linha 101/AFPF verba 1 12.000,00 12.000 12.000 12.000 

9.7 - Reforma do vagão plataforma verba 1 20.000,00 20.000 20.000 20.000 

subtotal Reforma Material Rodante 1.162.000 1.362.000 512.000 
 

10 -SERVIÇOS GERAIS  

10.1 - Corte de trilho unidade 50 65,00 3.250 3.250 3.250 

10.2 - Furo no trilho unidade 120 55,00 6.600 6.600 6.600 

10.3 - Corte linear de concreto m 20 35,00 700 700 700 

10.4 - Horas de trabalho escavadeira/empilhadeira hora 200 190,00 38.000 38.000 38.000 

10.5 - Horas de caminhão basculante hora 150 180,00 27.000 27.000 27.000 

subtotal Serviços Gerais 75.550 75.550 75.550 
 

11 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS  

11.1 - Dormente de madeira tipo Eucalípito unidade 1.500 150,00 225.000 225.000 225.000 

11.2 - Prego de linha unidade 6.000 5,00 30.000 30.000 30.000 

11.3 - Brita # 3 para nivelamento e complemento m 500 120,00 60.000 60.000 60.000 

subtotal Fornecimento de Materiais 315.000 315.000 315.000 
 

12 -ALTERNATIVA DO GIRADOR DE LOCOMOTIVA NA EST. PROF. M. PEREIRA  

12.1 - Transporte do girador de Campos até Miguel Pereira verba 1 15.000,00 15.000 15.000 15.000 

12.2 - Escavação do poço do girador verba 1 5.500,00 5.500 5.500 5.500 

12.3 - Concreto, ferro e forma verba 1 14.450,00 15.450 15.450 15.450 

12.4 - Montagem mecânica do equipamento verba 1 25.000,00 25.000 25.000 25.000 

12.5 - Construção de via sobre o girador m 15 450,00 6.750 6.750 6.750 

 
 
 

13 - Reserva Técnica/Margem de Segurança/Imprevistos, etc. 

TOTAL GERAL (R$) 

subtotal girador de Locomotivas 

Subtotal Geral 

8% 

67.700 

3.931.020 

314.482 

4.245.502 

67.700 

4.311.020 

344.882 

4.655.902 

67.700 

3.361.020 

268.882 

3.629.902 

Tabela 5.1: Capital investido (elaboração própria) 



 

       

 

 

5.2. Estimativa das receitas operacionais 

 

Consoante à configuração de cada trem tipo para determinação das três simulações, admi- 

tiram-se os seguintes critérios para elaboração da tabela mais abaixo: 

i. Conforme o trem tipo, a capacidade máxima de ocupação pode ser de 124, 160 ou 

180 lugares, respectivamente; 

ii. A taxa média de ocupação foi estipulada em 80 %; 

iii. A tarifa básica média para cálculo da apuração do resultado foi de R$ 50,00 por via- 

gem redonda (ida e volta); 

iv. Foram consideradas somente viagens nos finais de semana, sendo duas no sábado (u- 

ma de manhã e outra à tarde) e uma no domingo pela manhã, como é a prática do 

mercado. Eventualmente, nos feriados, é possível haver uma ou duas viagens, depen- 

dendo do dia da semana em que este deve situar-se. Em suma, durante um ano esti- 

mou-se que poderão ser realizadas 170 viagens; 

 

Na tabela 5.2a, a seguir, está consolidada a estimativa para formação da receita opera- 

cional obtida através da venda de passagens para cada trem tipo. 
 

 
 CONFIGURAÇÃO DO TREM TIPO 

 
Estimativa da Receita Operacional 

A - Carros do 

Trem do 

Corcovado 

B - Carros do 

 
SESC Grussaí 

C - Carros do 

Licitante 

Vencedor 

Capacidade máxima de cada carro 62 32 60 

Quantidade de carros no trem tipo 2 5 3 

Disponibilidade máxima de lugares 124 160 180 

Taxa média de ocupação 80% 80% 80% 

Lotação considerada por viagem 99 128 144 

Viagens duplas realizadas em 52 sábados 104 104 104 

Viagens simples realizadas em 52 domingos 52 52 52 

Viagens simples realizadas 14 dias de feriados prolongados 14 14 14 

Estimativa Total de viagens realizadas por ano 170 170 170 

Passageiros transportados por ano 16.864 21.760 24.480 

Tarifa média considerada (R$) 50,00 50,00 50,00 

Receita Operacional da venda de bilhetes/R$ ano 843.200 1.088.000 1.224.000 

Tabela 5.2a: Estimativa da receita operacional (elaboração própria) 

 

Para apuração da receita bruta anual foram adicionados mais de 10 % sobre a receita ope- 

racional, a título de outras receitas, que correspondem a eventuais viagens extras realizadas 

em dias entre feriados prolongado, dias úteis na alta estação, aluguel do trem para filmagens, 

comemorações e propaganda, venda de souvenires, etc., como ocorre com alguns TTCs. 



 

       

 

 

No sentido de minimizar o impacto nos custos das “viagens mortas”, conforme aven- 

çado no item 3.7, foi estimada a possibilidade da realização de algum faturamento com a co- 

brança de meia tarifa - R$ 25,00 -, supondo que 10 % do fluxo de passageiros transportados 

anualmente em cada configuração estejam dispostos a fazer o trajeto de um único sentido, 

quando do início da viagem ou retorno no final do dia. 

 

Antes, porém, fez-se necessário estimar as o número de “viagens mortas”, conforme a 

tabela abaixo: 

 

Estimativas de viagens/ano 
 

Dia da viagem 
Viagens com 

Passageiros 

Viagens 

Mortas 

Total de 

Viagens ano 

Quantidade de viagens duplas nos Sábados 104 52 156 

Quantidade de viagens simples nos Domingos 52 52 104 

Quantidade de viagens Extras 14 14 28 

Total de viagens anuais 170 118 288 

Quilometragem percorrida/ano (10 km/viagem) 1.700 1.180 2.880 
 59,0% 41,0%  

Tabela 5.2b: Estimativa das viagens/ano (elaboração própria) 

 

 
Com base na estimativa de que serão realizadas 118 “viagens mortas” por somente 

10% do fluxo de passageiros transportados em cada configuração do trem tipo, que pagarão 

meia tarifa (R$ 25,00), tem-se a seguinte tabela, a seguir: 

 
 CONFIGURAÇÃO DO TREM TIPO 

 
Estimativa da Receita Extra com "Viagens Mortas" 

A - Carros do 

Trem do 

Corcovado 

B - Carros do 

 
SESC Grussaí 

C - Carros do 

Licitante 

Vencedor 

Disponibilidade máxima de lugares 124 160 180 

Número de "viagens mortas"/ano 118 118 118 

Taxa de ocupação 10% 10% 10% 

Total de passageiros transportado nas "viagens mortas" 1.463 1.888 2.124 

Tarifa média considerada (R$) 25,00 25,00 25,00 

Receita Extra com "viagens mortas" 36.580 47.200 53.100 

Tabela 5.2c: Receita extra com “viagens mortas” (elaboração própria) 

 

 
Isto posto, com base nas informações contidas nas tabelas anteriores, apresenta-se a 

seguir a tabela 5.2d, com as estimativas de geração da receita operacional total, por tipo de 

atividade. 



 

       

 

 
 

 
Estimativa do Resultado anual 

A - Carros do 

Trem do 

Corcovado 

B -  Carros do 

 
SESC Grussaí 

C - Carros do 

Licitante 

Vencedor 

Receita Operacional da Venda de Passagens/ano 843.200 1.088.000 1.224.000 

Receita Extra (10%) 84.320 108.800 122.400 

Receita adicional com "viagens mortas" 36.580 47.200 53.100 

Total da Receita Operacional Bruta 964.100 1.244.000 1.399.500 

Tabela 5.2d: Estimativa da receita operacional bruta (elaboração própria) 

 

Independente da configuração, a boa performance de um TTC vai depender, não so- 

mente da correta da operação regular deste, mas também dependerá da combinação eficiente 

de outros atrativos do trade turístico da Região, como por exemplo: gastronomia de qualidade 

e diversificada, grande oferta de hotéis e pousadas de boa qualidade e bons preços, atrativos 

naturais (trilhas ecológicas, cachoeiras e outros), artesanato, música regional, feiras, etc. 

Por outro lado, o não atingimento dos resultados acima indicados, seria também per- 

feitamente possível devido à baixa combinação, inexistência ou má exploração, dos atrativos 

mencionados anteriormente conjugados às falhas elementares nas práticas do turismo recepti- 

vo. 

Em suma, qualquer uma das três possibilidades de configurações é possível de aconte- 

cer, sobretudo devido à boa infraestrutura turística, hoteleira, gastronômica existente em Mi- 

guel Pereira, conjugada ao excelente clima do Município. 

Contudo, faz-se necessário que todos os agentes ligados ao trade turístico trabalhem 

em estrita cooperação e harmonia para o atingimento do sucesso do TTC. 

 

 

5.3. Estimativas dos custos de despesas operacionais 

 

Os TTCs, apesar da enorme atração que exercem para aos turistas e aos apaixonados 

por trens, tem a desvantagem de terem de arcar com os custos de manutenção da infraestrutu- 

ra e do material rodante, o que não é comum aos demais modos. Uma empresa de turismo 

rodoviário, por exemplo, não tem que se preocupar com a manutenção da rodovia ou com a 

procura de peças de manutenção para o seu veículo. A qualquer momento ela pode adquirir 

um novo veículo no mercado, o que não tão fácil para a maioria dos TTCs a vapor, devido ao 

fato de que o material rodante – principalmente as locomotivas – são muito raros no mercado 

e alguns tem mais de cem anos. 

Os tópicos a seguir destacam os principais componentes dos custos e despesa que vão 

impactar a operação do TTC. 



 

       

 

 

5.3.1. Consumo da locomotiva a vapor 

 

Esses custos são aqueles ligados diretamente ao esforço da locomotiva a vapor para 

tracionar os carros de passageiros. Os principais custos são o consumo de combustível (lenha 

ou carvão) e os insumos (água para caldeira, óleos e graxas para lubrificação, sapatas de freios 

e outros). Esses tipos de gastos também são conhecidos como custos variáveis, pois somente 

incorrem quando há operação. Quanto mais viagens o trem fizer, maior será esse o total des- 

ses gastos, conforme indicado a seguir. 
 

 
 

Combustível e Insumos para Locomotiva 
 
Unidade 

Indice de 

 

consumo/ km 

Percurso 

para uma 

viagem/Km 

Consumo 

total por 

viagem 

 
P.U. 

A - Carros do 

Trem do 

Corcovado 

B -  Carros do 
 
 

SESC Grussaí 

C - Carros do 

Licitante 

Vencedor 

Lenha/Carvão m3 0,333 10,0 3,3 80,00 266 293 282 

Lubrificantes litro 0,1 10,0 1,0 70,00 70 77 74 

Água m3 1,0 10,0 15,0 45,00 675 743 716 

Outros insumos (10% do subtotal)      101 111 107 

 Total custo por viagem 1.113 1.224 1.179 
 Total de 288 viagens/ano 320.412 352.453 339.636 

Tabela 5.3.1: Consumo da locomotiva a vapor (elaboração própria) 

 

Interessante notar que nesse custo estão incluídos as 170 viagens anuais faturadas e 

mais as 118 “viagens mortas”, totalizando 288 viagens por ano. 

 

 

 
5.3.2. Outros custos e despesas operacionais 

 

Foram consideradas aquelas decorrentes do uso da via permanente (linha férrea) pelo 

trem. Quanto maior o número de carros, maior é o comprimento da composição e portanto, o 

desgaste dos materiais. A título de margem de segurança, foram adicionados 10 % ao subtotal, 

conforme indicado na tabela a seguir. 
 

 

Outros Custos Operacionais Anuais 
A - 2 Carros do 

Trem do 

Corcovado 

B - 5 Carros do 

 
SESC Grussaí 

C - 3 Carros do 

Licitante 

Vencedor 
Manutenção da via férrea (com viagens mortas) 34.000 35.700 35.020 

Manutenção da Locomotiva 45.000 47.250 46.350 

Manutenção dos Carros de Passageiros (15.000,00/carro) 30.000 75.000 45.000 

Outros gastos (10%) 10.900 15.795 12.637 

TOTAL ANO 119.900 173.745 139.007 

Tabela 5.3.2: Outros custos operacionais (elaboração própria) 



 

       

 

 

5.4. Despesas com mão de obra 

 

As despesas com pessoal alocado ao trem representam um dos maiores itens dos cus- 

tos na operação de um TTC, representando mais de 1/3 do total dos custos e despesas. A con- 

figuração a seguir foi elaborada de acordo com o trem tipo, sendo considerada a existência de 

dois grupos distintos de colaboradores: os empregados regulares contratados, e os trabalhado- 

res avulsos: 

Os empregados regulares com carteira assinada, sendo incluídos todos os encargos 

trabalhistas de praxe (13º salário, férias, INSS, FGTS e outros), representam 115,73 % sobre o 

total da folha de pagamento mensal, conforme mencionado anteriormente. 

Com relação ao maquinista e ao foguista, a recomendação é que, além de receber trei- 

namento para a manutenção, o foguista seja treinado também como auxiliar do maquinista e 

que sejam revezados em suas funções e responsabilidades. Dessa forma, caso um dos dois 

deixe o emprego sempre haverá a cobertura e treinamento na função pelo outro funcionário. 
 

 
Base : Salário Mínimo Nacional em jan/2020 = R$ 1.045,00   

Mão de Obra Contratada 
Equivalente em 

S. M. 
Salário base 

+ encargos de 

115,73% (*) 
Custo total/mês 

Gerente do Trem 2,1 2.194,50 2.539,69 4.734,19 

Maquinista 1,8 1.881,00 2.176,88 4.057,88 

Auxiliar do maquinista/foguista 1,3 1.358,50 1.572,19 2.930,69 

Chefe do Trem 1,5 1.567,50 1.814,07 3.381,57 

Turma de apoio e manutenção 1,2 1.254,00 1.451,25 2.705,25 

Vigilância Noturna 1,2 1.254,00 1.451,25 2.705,25 

(*) Conforme Manual de Custos Operacionais Ferroviários/2019 da ANTT TOTAL MÊS 20.514,84 

Tabela 5.4a: Custo básico da mão de obra contratada (elaboração própria) 

 

Contudo, o número de trabalhadores vai variar conforme a configuração do trem tipo 

e, consequentemente, o custo mensal e o anual, conforme indicado na tabela a seguir: 
 

 
Custo mensal e anual para cada configuração A = 2 carros B = 5 carros C = 3 carros 

Mão de Obra Contratada qtde Valor qtde Valor qtde Valor 

Gerente do Trem 1 4.734 1 4.734 1 4.734 

Maquinista 1 4.058 1 4.058 1 4.058 

Auxiliar do maquinista/foguista 1 2.931 1 2.931 1 2.931 

Chefe do Trem 1 3.382 1 3.382 1 3.382 

Turma de apoio e manutenção 2 5.411 4 10.821 3 8.116 

Vigilância Noturna 2 5.411 2 5.411 2 5.411 

Tota mensal + encargos 8 25.925 10 31.336 9 28.631 

Total anual  311.104  376.030  343.567 

Tabela 5.4b: Custo mensal e anual da mão de obra contratada (elaboração própria) 

 

Por seu turno, os trabalhadores avulsos não possuem vínculo empregatício, mas so- 

mente serão remunerados quando houver viagem do trem, totalizando 170 viagens por ano. 



 

       

 

 

 
Configuração do trem tipo =======> A = 2 carros B = 5 carros C = 3 carros 

Custo M. O. avulsa p/ 170 viagens/ano qtde Valor qtde Valor qtde Valor 

Ferromoças (R$ 30,00 por viagem) 2 10.200 5 25.500 3 15.300 

Limpeza (RS 40,00 por viagem) 1 6.800 3 20.400 2 13.600 

Bilheteiro (100,00 por viagem) 1 17.000 1 17.000 1 17.000 

Segurança (R$ 50,00 por viagem) 1 8.500 3 25.500 2 17.000 

Tabela 5.4c: Mão de obra avulsa (elaboração própria) 

 

Dependendo da configuração, o contingente total de colaboradores alocados na opera- 

ção, pode oscilar entre 13 e 22 trabalhadores, ou mais. Importante deixar registrado que al- 

guns TTCs são, inicialmente, operados através de trabalho executado por voluntários no sen- 

tido de reduzir os custos da operação. Contudo, via de regra, nem sempre o trabalho voluntá- 

rio é realizado a contento e com o mesmo profissionalismo e frequência que se faz necessário 

para sucesso desse tipo de operação. 

 

 

 
5.5. Despesas gerais e administrativas 

 

Os critérios adotados para estimativa desses gastos foram os seguintes: 

 Gastos com tesouraria e contabilidade: 75 % do salário mínimo vigente por mês; 

 Propaganda & Marketing: foi estimado em 2,5 % da receita de venda de passagens. 
Esse percentual pode aumentar de acordo com a necessidade de se promover uma 

maior divulgação do TTC; 

 Seguro dos passageiros: representa o custo anual da apólice, sendo considerado o valor 

de R$ 1,00 para cada passageiro transportado, semelhante ao que é cobrado pelas em- 

presas de ônibus. Esse gasto é obrigatório e deve cobrir os riscos de acidentes com in- 

validez ou morte, conforme estabelecido na Resolução 359/2003, da ANTT, que regu- 

la as operações de Trens Turísticos e Culturais; 

 Outros gastos não identificados foram estimados em 5 % do subtotal. 

 

 

Despesa gerais e administrativas 
A - 2 Carros do 

Trem do 
Corcovado 

B - 5 Carros do 

 
SESC Grussaí 

C - 3 Carros do 

Licitante 
Vencedor 

Tesouraria & Contabilidade 9.405 9.405 9.405 

Propaganda e Marketing (2,5% da receita) 21.080 27.200 30.600 

Seguro dos passageiros (R$ 1,00/passageiro) 16.864 21.760 24.480 

Outros 5 % 2.367 2.918 3.224 

Total Anual 49.716 61.283 67.709 

Tabela 5.5: Despesas gerais e administrativas (elaboração própria) 



 

       

 

 

5.6. Outros pagamentos 

 

A Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, exige que cada TTC tenha um 

serviço de atendimento ao consumidor. Contudo, está em estudo na Associação Brasileira das 

Operadoras de Trens Turísticos e Culturais - ABOTTC, a implantação de um SAC-Sistema de 

Atendimento ao Consumidor, coletivo, para todos os trens associados. Contudo, enquanto este 

SAC não for implantado julga-se  conveniente  estimar  essa  despesa  anual,  na  ordem  de 

R$ 36.000,00. 

 

 

 
5.7. Depreciação/amortização 

 

Esses gastos representam uma parcela dos gastos com investimentos em capital a se- 

rem desembolsados pelo futuro operador. Contudo, para não distorcer o resultado anual (lu- 

cro) lançando todo esse gasto de uma vez como despesas no mesmo ano em que incorreram, a 

boa prática contábil-financeira recomenda o diferimento destes gastos ao longo dos anos de 

concessão. 

No caso, assumiu-se como hipótese simplificadora que a concessão do TTC será de, 

no mínimo, 20 (vinte) anos, de forma que 1/20 avos do valor do Capital Investido será lança- 

do na apuração do resultado de cada ano a título de depreciação/amortização, conforme indi- 

cado na tabela da apuração do resultado, mais adiante. 

Cabem agora alguns comentários muito importantes. Existe uma diferença muito 

grande entre saldo de caixa e lucro. O lucro líquido é apurado pela dedução uma parcela da 

depreciação/amortização. Contudo, sabe-se que a depreciação/amortização não representa 

uma saída efetiva de recursos do caixa, dado que os investimentos já foram realizadose pagos. 

Convém lembrar que a apuração do lucro líquido serve de base para incidência do Imposto de 

Renda Pessoa Jurídica – IRPJ, embora se tenha assumido a hipótese de que o operador estaria 

isento de IRPJ, por trata-se de uma entidade sem fins lucrativos, como são a maioria dos ope- 

radores. 

Por outro lado, na análise do retorno será considerado o lucro liquido ajustado - LLA, 

que nada mais é do que a adição da depreciação/amortização ao lucro líquido, de forma que se 

tenha um novo indicador que representa o saldo líquido do caixa gerado pelas operações. 

 

 

 
5.8. Apuração do resultado 

 

Na tabela a seguir estão agrupadas as receitas, custos e despesas incorridas por conta 

da operação do TTC, afim de ser apurado o lucro (ou prejuízo) ao longo de um ano de ativi- 

dades. 



 

       

 

 

 

 

Apuração do Resultado Anual 
A - Carros do 

Trem do 

Corcovado 

B -  Carros do 

 
SESC Grussaí 

C - Carros do 

Licitante 

Vencedor 

Total da Receita Operacional Bruta 964.100 1.244.000 1.399.500 

Menos Custos e Despesas    

Combustível e insumos da locomotiva 320.412 352.453 339.636 

Outras despesas operacionais 119.900 173.745 139.007 

Mão de obra contratada 311.104 376.030 343.567 

Mão de obra avulsa 42.500 88.400 62.900 

Despesa gerais e administrativas 49.716 61.283 67.709 

Outros pagamentos/SAC 36.000 36.000 36.000 

Depreciação/Amortização do Capital Investido (20 anos) 212.275 232.795 181.495 

Total Custos e Despesas 1.091.907 1.320.706 1.170.315 

= Lucro (prejuízo) Líquido -127.807 -76.706 229.185 

Margem de lucro em relação à Receita Bruta -13,3% -6,2% 16,4% 

Custo total em relação a receita total 113,3% 106,2% 83,6% 

Tabela 5.8: Apuração do resultado anual (elaboração própria) 

 

Conforme se percebe, as configurações “A” e “B” apresentam prejuízos, ao passo que 

a configuração “C” apresenta um lucro interessante. 

Os prejuízos acontecem em muitos TTCs, dado que as margens operacionais normal- 

mente são bem apertadas devido, principalmente, aos custos de pessoal, manutenção da via 

permanente e do material rodante que consomem, geralmente, mais de 75 % da receita. 

A receita do sucesso de um TTC é óbvia: procurar transportar o maior número de pas- 

sageiros por ano para poder diluir esses custos e ter uma margem de rentabilidade para manu- 

tenção e conservação das condições de segurança e trafegabilidade da linha e do material ro- 

dante que, por sinal, quase sempre é muito antigo e sem peças de reposição no mercado. 

Os TTCs mais rentáveis são aqueles que transportam volume expressivo de passagei- 

ros como o Trem da Uva (~130 mil passageiros/ano), a Maria Fumaça de Tiradentes (~75 mil 

passageiros/ano) e Trem das Águas em São Lourenço (~ 40 mil passageiros/ano). Foi excluí- 

do desta lista, o top de linha dos TTCs, o Trem do Corcovado que tem transportado quase um 

milhão de turistas/ano, pelo fato de tratar-se de um trem elétrico. 

Com base nesses resultados, será possível apurar a tarifa que vai promover o equilíbrio 

econômico e financeiro - EEF, em cada simulação, conforme o item 5.10, mais adiante. 

 

 

 
5.9. Indicadores do projeto 

 

Conforme mencionado no preâmbulo deste capítulo, os indicadores do projeto tem 

como finalidade fornecer aos potenciais investidores interessados em operar este TTC alguns 

elementos fundamentais para facilitar o seu processo decisório. 



 

       

 

 

Em função do que foi apresentado anteriormente e considerando-se as estimativas do 

capital a ser investido, custos e as despesas operacionais e administrativas para cada configu- 

ração, tem-se os seguintes conjunto de indicadores, ceteris paribus 3: 

A tabela a seguir apresenta um resumo dos principais indicadores. 
 

 

Principais Indicadores 
A - Carros do 

Trem do 

Corcovado 

B -  Carros do 

 
SESC Grussaí 

C - Carros do 

Licitante 

Vencedor 

Passageiros transportados por ano 16.864 21.760 24.480 

Capital Investido (R$) 4.245.502 4.655.902 3.629.902 

Tarifa básica (R$/passageiro) 50,00 50,00 50,00 

Receita Bruta total 964.100 1.244.000 1.399.500 

Custos e despesa totais 1.091.907 1.320.706 1.170.315 

Lucro (prejuízo) líquido -127.807 -76.706 229.185 

Margem de lucro (%) -13,3% -6,2% 16,4% 

Lucro Líquido Ajustado = Caixa Gerado (R$) 84.468 156.089 410.680 

Pay Back (anos) 50,3 29,8 8,8 

Taxa de Retorno Anual (%) 2,0% 3,4% 11,3% 

Tabela 5.9: Principais indicadores (elaboração própria) 

 

Isto posto, podem ser respondidas as perguntas iniciais do item 5.1. 

 

5.9.1. Quanto custa, minimamente, para colocar o “projeto em pé” e para o “trem 

rodar”? 

 

A ordem de grandeza necessária para por o “projeto em pé” deve oscilar entre R$ 3,6 

milhões e R$ 4,7 milhões de Reais, dependendo da configuração do trem tipo. 

Para manter-se o trem em operação, o operador deverá arcar com um total de custos e 

despesas estimadas que variam de R$ 1,1 milhão a R$ 1,3 milhão, dependendo, obviamente, 

do tipo de configuração. 

As alternativas dos Investimentos necessários, apresentada no item 5.1, foram feitas 

com base no Estudo que consta nno capítulo 3 e reflete as melhores estimativas com base nas 

informações disponíveis até o momento, dado que ainda existe um grande componente de 

incerteza, que somente será dirimida quando for definido o licitante vencedor que vai operar o 

TTC. Por conta disto, os indicadores da tabela 5.9 podem variar devido à expertise do licitante 

vencedor do certame que poderá melhor reavaliar os investimentos, sobretudo se ele dispor de 

material rodante próprio como é o caso de alguns operadores (ONG ou OSCIP) sem fins lu- 

crativos. 

 
3 Ceteris Paribus significa: “se tudo o mais permanecer constante”, ou seja, se as variáveis admitidas nas proje- 

ções se comportarem conforme o esperado será grande a possibilidade se atingir os resultados indicados na tabe- 

la 5.1. Caso contrário, com as variáveis se comportando de forma diferente (acima e/ou abaixo das estimativas), 

o resultado será diverso daquele que foi apresentado nessa tabela. 



 

       

 

 

 

5.9.2. Qual a tarifa que pode proporcionar um lucro suficiente para que os operadores 

recuperem o capital investido no projeto? 

 

A tarifa básica média adotada nos cálculos de viabilidade foi de R$ 50,00 por passa- 

geiro para realizar uma viagem redonda (ida e volta). Apesar de esta ligeiramente acima na 

média do mercado desse tipo de TTC, esse valor mostrou-se insuficiente para promover resul- 

tados satisfatórios para as configurações “A” e “B”, que apresentaram prejuízos. 

Por esse motivo, será importante apurar-se, mais adiante, qual são as tarifas que irão 

promover o equilíbrio econômico e financeiro - EEF, para as configurações “A” e “B”. Por 

outro lado, considera-se a tarifa de R$ 50,00 bem adequada para a configuração “C”. 

 

 

 
5.9.3. Qual a margem do lucro líquido anual em relação à receita bruta? 

 

A margem de lucro indica qual o percentual da receita bruta que sobra depois de des- 

contados todos os custos e despesas. As margens das configurações “A” e “B” são negativas, 

em função das despesas se apresentarem maiores do que as receitas. Por seu turno, a configu- 

ração “C” apresenta uma boa margem. 

Importante deixar claro que a margem dos TTC melhora consideravelmente com a e- 

liminação das “viagens mortas”, ou seja, o início da viagem seria em Governador Portela que, 

além de reduzir custos, oferece melhores espaços para estacionamento e desembarque dos 

passageiros dos ônibus e automóveis. 

 

5.9.4. Em quanto tempo (anos) se dará esse retorno? 

 

Esse indicador é obtido através da divisão do Investimento total pelo lucro líquido a- 

justado, que é o saldo de caixa gerado. Obviamente, o prazo retorno pode ser ampliado ou 

reduzido devido à variação de uma série de fatores que podem impactar diretamente a deman- 

da de passageiros, a tarifa, os custos e despesas. 

No caso em questão, apesar da presença de prejuízos nas configurações “A” e “B”, o 

lucro líquido ajustado ainda é insuficiente para promover o retorno em tempo satisfatório (dez 

anos , por exemplo). As alternativas para melhorar a margem sinalizam a adoção de medidas 

para reduzir custos e despesas e/ou aumentar a receita. 

No caso da configuração “C”, o retorno se dará em menos de nove anos. 



 

       

 

 

5.9.5. Qual a taxa de retorno anual? 

 

A taxa de retorno anual é obtida através da divisão do lucro líquido ajustado pelo valor 

do investimento. No caso em questão, as configurações “A” e “B” apresentam uma taxa de 

retorno negativa. A configuração “C” apresenta uma taxa de retorno positiva. 

 

 

 
5.10. Simulações nos componentes de resultado 

 

Para determinação da tarifa que promova o equilíbrio econômico e financeiro – EEF, 

para as configurações “A” e “B” é necessário antes assumir algumas hipóteses, como por e- 

xemplo, suponha-se que o investidor deseje obter o retorno do capital investido (pay back) em 

10 anos. Isso significa que a taxa de retorno deverá ser de 10% a.a. 

Isto posto, a tabela a seguir indica qual é tarifa que deve ser aplicada para cada confi- 

guração para obter-se o retorno desejado: 
 

 

Principais Indicadores 
A - Carros do 

Trem do 

Corcovado 

B -  Carros do 

 
SESC Grussaí 

C - Carros do 

Licitante 

Vencedor 

Passageiros transportados por ano 16.864 21.760 24.480 

Capital Investido (R$) 4.245.502 4.655.902 3.629.902 

Tarifa para atingir o EEF (R$/passageiro) 68,78 63,25 50,00 

Receita Bruta total 1.312.477 1.561.152 1.399.500 

Custos e despesa totais 1.100.221 1.328.275 1.170.315 

Lucro (prejuízo) líquido 212.256 232.877 229.185 

Margem de lucro (%) 16,2% 14,9% 16,4% 

Lucro Líquido Ajustado = Caixa Gerado (R$) 424.531 465.672 410.680 

Pay Back (anos) 10,0 10,0 8,8 

Taxa de Retorno Anual (%) 10,0% 10,0% 11,3% 

Tabela 5.10a: Apuração da tarifa necessária para promover o EEF (elaboração própria) 

 

Como resultado, obteve-se as tarifas de R$ 68,78, R$ 63,25 e R$ 50,00, para as confi- 

gurações “A”, “B” e “C”, respectivamente. 

Convém deixar registrado que as tarifas apuradas são resultado de um exercício de 

simulação, e somente estarão próximas da realidade se todas as variáveis consideradas perma- 

necerem constantes (critério do ceteris paribus), conforme o estimado. 

Contudo, a título de ilustração, para que se tenha uma idéia da volatilidade das variá- 

veis, são apresentadas a seguir algumas das possíveis modificações que podem ocorrer com 

algumas variáveis, qual foi o agente econômico responsável, e o seu efeito provável sobre o 

os preços do projeto. 



 

       

 

 

 
 

Evento Agente(s) respon- 
sável (eis) 

Efeitos no Projeto 

Aumento da taxa de câm- 
bio (R$/US$) 

Mercado e governo 
federal 

Aumento da demanda de passa- 
geiros para o TTC com a desvalori- 

zação do Real provocando au- 
mento do turismo interno. 

Redução do preço da tarifa 
do TTC 

Operador do TTC Aumento na demanda de passa- 
geiros 

Falhas na propaganda, 
marketing e no turismo 

receptivo 

Trade turístico, 
operador e Prefei- 

tura 

Redução na demanda de passa- 
geiros 

Degradação da infraestru- 
tura turística gastronômica 

e hoteleira 

Trade turístico e 
Prefeitura 

Redução na demanda de passa- 
geiros 

Colisão com veículos e a- 
tropelamentos 

Operador e Prefei- 
tura 

Redução na demanda; aumento 
dos custos operacionais e inves- 

timentos. 

Problemas técnicos no ma- 
terial rodante 

Operador Redução na demanda; aumento 
dos custos operacionais e Inves- 

timentos 
Tabela 5.10b:Cenários que podem afetar a performance do TTC (elaboração própria) 

 

Em resumo, os cenários econômicos conjunturais podem sofrer diversas alterações, 

muitas até inesperadas. Entretanto, para cada modificação ocorrida, o operador deverá ter pla- 

nos para promover ações que revertam os cenários desfavoráveis, ou para aproveitar rapida- 

mente as oportunidades que se avizinham decorrentes dessas modificações. 

Em suma, é importante deixar claro existem inúmeras possibilidades de alteração das 

variáveis que podem impactar os projetos de forma positiva ou negativa. 

Contudo, a boa prática na análise econômico-financeira não aconselha em se fazer i- 

númeras simulações, uma vez que os resultados e indicadores podem descambar para o campo 

meramente especulativo perdendo, assim, todo o seu caráter pragmático de servir como ins- 

trumento de planejamento e gestão em face de inúmeros cenários e resultados que podem ser 

obtidos. 



 

       

 

 

5.11. Considerações finais 

 

As três configurações adotadas possuem características distintas na formação do trem 

tipo. Por esse motivo, apresentam estruturas de Investimentos, custos e despesas diferentes 

entre si em alguns aspectos críticos relacionados primordialmente à mão de obra, manutenção 

da via permanente e material rodante. Contudo, a configuração “C” é a que apresenta melhor 

desempenho e retorno aos investidores, considerando-se a tarifa básica de R$ 50,00. 

Convém lembrar mais uma vez que os potenciais interessados em participar do certa- 

me licitatório para implantação e operação do TTC, deverão promover suas próprias análises 

econômico-financeiras e, certamente, deverão obter resultados diferentes dos aqui apresenta- 

dos pelo fato de disporem de informações privilegiadas, em se tratando de operadores contu- 

mazes de TTCs. Nesse sentido, em relação aos indicadores até aqui apresentados, cabem, ain- 

da, alguns comentários: 

 O Montante de investimentos poderá sofrer variações, para cima ou para baixo, de 

acordo com a expertise de cada candidato do certame e sua disponibilidade de ma- 

terial rodante, mão de obra e outros itens. 

 A tarifa média sugerida no valor de R$ 50,00 por viagem redonda já está ligeira- 

mente acima da linha com a média do mercado, de forma que os aumentos neces- 

sários para as configurações “A” e “B” somente devem ser praticadas após tentati- 

va de redução nos custos e despesas. Um operador experiente saberá agregar valo- 

res à operação sob a forma de atrativos durante a viagem e nas paradas (vide capí- 

tulo 3 deste Estudo) de forma que o passageiro  poderá ficar satisfeito por pagar  

R$ 50,00, R$ 60,00 ou até R$ 70,00, por uma viagem de apenas 4,5 km (9 km ida 

e volta). 

 A demanda de passageiros necessários para ocupar o trem, supondo-se uma taxa de 

ocupação de 80%, foi estimada entre 17 mil, 22 mil e 25 mil passageiros para as 

configurações “A”, “B” e “C”, respectivamente, e podem ser atingidas sem maio- 

res problemas graças ao bom fluxo de turistas – estimados em 226 mil pessoas - 

que visitam Miguel Pereira anualmente. Entretanto, havendo necessidade de au- 

mentar a demanda de passageiros para evitar-se o aumento da tarifa, se faz neces- 

sário adicionar pelo menos mais um carro de passageiros em cada configuração. 

 As estimativas dos custos e despesas operacionais, administrativas e gerais, situa- 

ram-se numa faixa que vai de R$ 1,1 milhão a R$ 1,3 milhão e podem ser perfei- 

tamente refinados pelos potenciais interessados, sobretudo supondo-se que os 

mesmos já operam algum TTC e tenham familiaridades com esses componentes. 

Portanto, é perfeitamente possível que conheçam o custo detalhado de cada item da 

sua estrutura operacional, sabendo precisamente como e onde cortar custos e des- 

pesas, sem prejuízo da operação e da segurança. 

 Dentre os indicadores apurados, o que mede a rentabilidade para o capital investi- 

do é de fundamental importância para balizar o processo decisório dos potenciais 

interessados. Uma vez promovidos os ajustes na sua estrutura de investimentos, 

custos e despesas, cada concorrente deverá fazer a sua própria análise econômico- 

financeira de forma a obter a exata medida do prazo de retorno. 



 

       

 

 

Por concluso, pode-se assegurar que o projeto de implantação de um TTC no Municí- 

pio de Miguel Pereira mostra-se viável devido às seguintes vantagens: 

 Existência de infraestrutura ferroviária, apesar de carecer a rebitolagem da linha, a 

implantação de alguns dispositivos tais como desvios, giradores, AMVs, instalação 
de oficinas, caixas d’água e outros itens; 

 Demanda de turistas assegurada e suficiente para alimentar o TTC durante todo 

ano; 

 Faixas tarifárias para cada configuração o compatíveis com os preços pratcados no 

mercado dos TTCs; 

 Disponibilização de locomotiva a vapor pela PMMP e, possivelmente, alguns car- 

ros de passageiros. 



 

       

 

 

6. Aspectos sociais e culturais 

 
As possibilidades que se apresentam não decorrem apenas do apelo turístico-histórico- 

cultural quanto à importância da ferrovia na formação e no progresso de Miguel Pereira e de 

toda a Região próxima. 

A implantação do trem permitirá não só aos turistas como à população de toda a Regi- 

ão próxima, incluindo a área metropolitana do Rio de Janeiro, a possibilidade de uma revisita- 

ção a um passado não muito distante, atendendo a apelos saudosistas de uns e de curiosidade 

de outros, de uma forma geral valorizando a cultura e gerando emprego e renda. 

 

 

 
6.1. Benefícios para a população local 

 

As atividades turísticas tem grandes desdobramentos no tecido social e no espaço físi- 

co de uma cidade. Através dele os administradores públicos dedicam mais atenção na preser- 

vação de importantes áreas naturais como parques naturais, espaços públicos para recreações 

ao ar livre e manutenção de áreas como atrações que de outra forma, podem estar se deterio- 

rando, mantendo o meio ambiente agradável como um todo através do controle do ar, da água, 

da poluição sonora e de problemas com o lixo. Também pode incentivar a melhoria da estéti- 

ca ambiental por meio de programas de paisagismo, designs adequados de construções e me- 

lhor manutenção. 

A infraestrutura local traduzida sob a forma de rodovias, sistemas de abastecimento de 

água e de esgotamento sanitário, telecomunicações e outras podem, e em geral, serem melho- 

radas através do desenvolvimento do turismo, o que traz benefícios sociais, econômicos e 

ambientais. 

A atividade turística pode atuar como um importante fator de valorização de hábitos e 

costumes relativos ao cotidiano do núcleo receptor frente ao processo de globalização, uma 

vez que este aspecto é fundamental para caracterizar a diferença entre locais e/ou regiões. 

No aspecto econômico o turismo é capaz de aumentar as receitas dos municípios, gerar 

impostos, maximizar o recebimento de divisas, gerar ocupação e renda para a população local 

e redistribuir a renda. 

O dinheiro que entra através da atividade multiplica-se na economia traduzindo-se em 

melhorias na urbanização, no incremento das indústrias associadas à atividade, na demanda 

por de mão-de-obra para os setores de serviços na indústria da construção civil, no aumento 

da demanda dos produtos locais desde hortifrutigranjeiros até artesanato. 

Obviamente, todo esse incremento repercute em uma maior arrecadação de impostos e 

taxas para os cofres municipais. 

É inequívoco que o trem possui um grande efeito multiplicador em termos de geração 

de empego e renda. Em cada uma das configurações é possível que sejam gerados até 22 em- 



 

       

 

 

pregos diretos no trem, tendo como contrapartida, a geração de 76 novos postos de trabalho (9 

indiretos e 67 induzidos)4). 

 

 

6.2. Benefícios para cultura e para a preservação da memória ferroviária 

 

O turismo funciona como incentivo para ajudar a pagar pela manutenção de locais his- 

tóricos e arqueológicos (como atrações para turistas) que, de outra forma, podem ser deterio- 

rados ou até mesmo desaparecer. 

Além de ser uma atração diretamente associada ao passeio de trem, o Museu Ferroviá- 

rio existente na estação de Professor Miguel Pereira poderá se tornar uma grande atração tu- 

rístico-cultural. Poderá ser enriquecido com contribuições de acervos por parte de moradores 

locais e pesquisadores, que se sentirão estimulados, e também pela promoção de eventos co- 

memorativos e palestras sobre fatos associados à E. F. Melhoramentos do Brasil, à Linha Au- 

xiliar e à história de Miguel Pereira. 

Paralelamente a este fato, além de preservar a memória afetiva ferroviária, o setor po- 

derá alavancar novas atividades ligadas à fabricação de um grande número de produtos arte- 

sanais associados à ferrovia, sem contar com a edição de livros e outras publicações. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4 Feito com base na TABELA 5 - Brasil: poder de geração de empregos dos serviços turísticos (número de pes- 

soas) devido a um aumento de R$ 1 milhão na sua demanda final – 2006, do estudo “O potencial criador de 

emprego e renda do turismo no Brasil”, Takasago et alli. Revista de Pesquisa e Planejamento Econômico-PPE, 

v. 40, n. 3, dez. 2010. Segundo os autores o setor de transporte ferroviário de passageiros municipal e intermuni- 

cipal, para cada emprego direto gerado no setor, tem-se 0,4 indireto, e 3,1 induzidos. 



 

       

 

 

7. Aspectos Legais 

 
Julga-se oportuno destacar alguns pontos da Resolução 359, de 26/11/2003 da ANTT, 

que dispõe sobre os procedimentos relativos à prestação não regular e eventual de serviços de 

transporte ferroviário de passageiros com finalidade turística, histórico-cultural e comemora- 

tiva para que, inclusive, figurem como parte do Edital. 

 

 

 
7.1. Principais pontos de atenção da Resolução ANTT nº 359/2003 

 

Art. 1º A prestação de serviços de transporte ferroviário de passageiros de finalidade turísti- 

ca, histórico-cultural e comemorativa, poderá ser realizada por entidades públicas ou priva- 

das, mediante autorização concedida pela ANTT, nos termos da presente Resolução. 

 

Art. 2º O transporte ferroviário de passageiros, de caráter não regular e eventual, será auto- 

rizado pela ANTT, por solicitação da entidade interessada, mediante a apresentação de re- 

querimento, acompanhada da documentação a seguir especificada: 

I - requerimento para a prestação do serviço, com a indicação do trecho, devidamente 

assinado pelo representante legal da pessoa jurídica interessada; 

II - proposta técnico operacional contendo: 

a) memorial descritivo da operação de transporte ferroviário de passageiros; 

b) previsão de demanda e potencial turístico, comprovação de capacidade téc- 

nica do pessoal especializado em operação e manutenção de ferrovias; 

c) relação do material rodante a ser utilizado, acompanhada de laudo técnico 

idôneo comprovando o atendimento às condições de segurança necessárias ao 

transporte de passageiros; e 

d) relação detalhada da infra e superestrutura a ser utilizada, compreendendo 

a relação de estações e pátios; 

III - estudos sobre os benefícios econômico-financeiros decorrentes do empreendi- 

mento, contendo a repercussão econômica e social nas comunidades e na região a- 

brangida, bem como no desenvolvimento turístico e cultural; 

IV - manifestação formal da concessionária quanto à operação do trem turístico no 

trecho solicitado; (não aplicável a Miguel Pereira); e 

V - comprovação de qualificação jurídica e qualificação econômico-financeira, neces- 

sárias à assunção do serviço, demonstrada pelos seguintes documentos autenticados: 

a) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registra- 

do, em se tratando de sociedade comercial e, no caso de sociedade por ações, 

documentação referente à eleição de seus administradores; 

b) inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

c) documento comprobatório de regularidade fiscal para com a Fazenda Na- 

cional, Estadual ou do Distrito Federal e Municipal da sede da requerente, na 

forma da lei; 



 

       

 

 

d) prova de regularidade junto à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia 

por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimen- 

to dos encargos sociais instituídos por lei; e 

e) balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, 

exigíveis na forma da lei. 

VI - proposta de apólice de seguro de responsabilidade civil e de acidentes pessoais. 

 

Art. 3º A autorização será obrigatoriamente precedida de inspeção técnica e operacional 

pela ANTT para verificação das condições operacionais e de segurança. 

 

Art. 4º A autorização para o serviço de transporte ferroviário não regular e eventual se dará 

mediante TERMO, aprovado por Resolução da ANTT que conterá, entre outras, as seguintes 

cláusulas: 

I - objeto da autorização; 

II - condições para sua adequação às finalidades de atendimento ao interesse público, 

à segurança do usuário e das populações; 

III - manifestação da ANTT quanto às condições operacionais apresentadas e suas de- 

terminações; 

IV - submissão do autorizatário aos regulamentos e normas referentes ao transporte 

ferroviário de passageiros; e 

V - prazo de validade do Termo. 

 

Art. 5º A cassação da autorização se dará de acordo com o art. 48 da Lei nº 10.233, de 2001, 

bem como pelo não cumprimento das condições estabelecidas no Termo outorga, pelo com- 

prometimento da segurança dos serviços oferecidos e pela inobservância aos atos e regula- 

mentos da ANTT. 

 

Art. 6º As estações ferroviárias, seus acessos, plataformas e os trens turísticos serão providos 

de espaços e instalações compatíveis com a demanda que receberem, de forma a atender aos 

padrões de conforto, higiene, segurança e necessidades especiais dos usuários. 

 

Art. 7º O uso compartilhado de vias para a prestação do serviço de transporte ferroviário 

não regular em malha concedida será objeto de Contrato Operacional Específico, firmado 

entre a concessionária e o autorizatário, observados os aspectos técnico-operacionais, eco- 

nômicos e de segurança. 

Parágrafo único. Em se tratando de malha não concedida, a detentora da via deverá ma- 

nifestar formalmente sua anuência à utilização do respectivo trecho na operação. 

 

Art. 8º O autorizatário fica obrigado a encaminhar à ANTT um exemplar do Contrato Opera- 

cional Específico, ou da manifestação formal da detentora da via, quando for o caso, até 180 

(cento e oitenta) dias após a publicação do ato de autorização do serviço de transporte ferro- 

viário não regular de passageiros. 

§ 1º O não encaminhamento da documentação de que trata o caput, implicará o cance- 

lamento, pela ANTT, da autorização. 

 

Art. 9º O Contrato Operacional Específico deverá conter, claramente, dentre outras, cláusu- 

las relativas a: 



 

       

 

 

I - trechos ferroviários a serem utilizados; 

II - valor acordado entre as partes para a remuneração do uso da infraestrutura fer- 

roviária e das instalações; 

III - fluxos estimados e roteiros previstos para circulação do trem; 

IV - composição do trem; 

V - indicações das estações ferroviárias a serem utilizadas; 

VI - responsabilidade pela operação e manutenção dos equipamentos e instalações; 

VII - responsabilidade por eventuais acidentes; e 

VIII - sanções em caso de interrupção, atraso ou descumprimento contratual. 

 

Art. 11. O transporte ferroviário de passageiros, não regular e eventual, com finalidade his- 

tórico-cultural, poderá se caracterizar pela implantação de museu estático e dinâmico, com o 

fim de contribuir para a preservação do patrimônio histórico e memória das ferrovias. 

 

Art. 14. O termo de entendimento estabelecerá as condições da operação e a definição da 

responsabilidade das partes. 

 

Art. 15. A autorização de que trata esta Resolução não implica, em nenhuma hipótese, a as- 

sunção, pela ANTT, de eventuais encargos financeiros decorrentes da prestação dos serviços 

autorizados. 

 

Art. 16. A ANTT realizará a fiscalização da prestação do serviço e manterá registros das 

autorizações por intermédio de sistema específico. 

 

Art. 17. A infração, pelo autorizatário, das normas e regulamentos desta Agência e o des- 

cumprimento dos deveres e obrigações estabelecidos na outorga, sujeitará o responsável às 

penalidades e sanções previstas na legislação, inclusive a cassação da autorização. 

Art. 17-A. A apólice de seguro de que trata o inciso VI do art. 2º desta Resolução deverá ser 

compatível com a necessidade de garantir aos segurados, durante a operação dos trens de 

passageiros com finalidade turística, em viagens previamente determinadas, o pagamento de 

indenização quando da ocorrência de riscos previstos e cobertos. 

§ 1º O seguro de acidentes pessoais deve abranger, no mínimo, as coberturas básicas de 

morte acidental e de invalidez total e parcial. 

§ 2º A contratação do seguro de que trata este artigo deverá preceder a operação do ser- 

viço com passageiros, mesmo que em fase experimental. 

§ 3º Cópia da apólice contratada deverá ser enviada à ANTT e também à ferrovia deten- 

tora da malha por onde o trem turístico deva circular, imediatamente após a contratação, 

contendo expressa indicação do número atribuído, pela SUSEP - Superintendência de 

Seguros Privados, ao Processo Administrativo do respectivo Plano de Seguro. 

 

 
7.2. Principais pontos de atenção da Resolução ANTT nº 1.383/2016 

 

Esta resolução trata dos direitos e deveres dos passageiros em geral, e deve ser de ple- 

no conhecimento do futuro operador do TTC. Dentre alguns pontos desta resolução, pode-se 

destacar que o passageiro terá direito à 



 

       

 

 

 receber serviço adequado; 

 levar ao conhecimento do órgão de fiscalização as irregularidades de que tenha conhe- 

cimento, referentes ao serviço delegado; 

 zelar pela conservação dos bens e equipamentos por meio dos quais lhes são prestados 

os serviços; 

 ser transportado com pontualidade, segurança, higiene e conforto, do início ao término 

da viagem; 

 ser atendido com urbanidade pelos prepostos da transportadora e pelos agentes de fis- 

calização; 

 ser auxiliado no embarque e desembarque, em se tratando de crianças, pessoas idosas 
ou com dificuldades de locomoção; 

 receber da transportadora informações acerca das características dos serviços, tais co- 

mo horários, tempo de viagem, localidades atendidas, preço de passagem e outras re- 

lacionadas com os serviços; 

 receber da transportadora, em caso de acidente, imediata e adequada assistência; 

 transportar, sem pagamento, uma criança de até seis anos incompletos, por responsá- 

vel, desde que não ocupe poltrona, observadas as disposições legais e regulamentares 
aplicáveis ao transporte de menores; 

 receber a importância paga no caso de desistência da viagem, observadas as regras de 

reembolso, facultado à transportadora, conforme o caso, reter até 5% (cinco por cento) 

a título de comissão de venda e multa compensatória, da importância a ser restituída 

ao passageiro, desde que o passageiro manifeste-se com antecedência mínima de três 

horas em relação ao horário de partida constante no bilhete; 

 estar garantido pelo Seguro de Responsabilidade Civil contratado pela transportadora, 

que prevê a cobertura para garantir a liquidação de danos causados aos passageiros, 
em virtude de acidentes (...); 

 

Por outro lado, será recusado embarque do passageiro, ou determinado o seu desem- 

barque, quando este : 

 estiver em estado de embriaguez; 

 portar arma, sem autorização da autoridade competente; 

 transportar ou pretender embarcar produtos considerados perigosos pela legislação es- 

pecífica; 

 transportar ou pretender embarcar consigo animais domésticos ou silvestres, sem o 

devido acondicionamento ou em desacordo com disposições legais ou regulamentares; 

 comprometer a segurança, o conforto ou a tranquilidade dos demais passageiros; 

 fizer uso de aparelho sonoro, depois de advertido pela tripulação do ônibus; 

demonstrar incontinência no comportamento. 



 

       

 

 

8. Resumo e matriz de avaliação 

 
A finalidade da matriz é concentrar em um único local as principais vantagens e facili- 

dades decorrentes da implantação de um TTC no Município de Miguel Pereira conforme a- 

baixo indicado. 

Importante destacar que, para cada vantagem assinalada, há uma série de alertas ou re- 

comendações acerca dos riscos e ameaças que podem contribuir para o não atingimento de 

vantagem indicada. Por esse motivo, essas questões devem ser acompanhadas de perto não só 

pelo operador,mas também pela PMMP, pelos apoiadores e beneficiários do proje- 

to,principalmente aqueles do trade turístico que envolve o comércio e a rede hoteleira- 

gatronômica. 

 

 

 
8.1. Vantagens e benefícios, riscos e ameaças 

 

A tabela 8.1, a seguir, apresenta sãs vantagens e os benefícios, e em contrapartida os 

riscos e as ameaças. 
 
 

Vantagens/Benefícios Riscos/Ameaças 

Incremento do turismo local com geração 
de emprego e renda. 

Inexistência de turismo receptivo e baixa 
resposta do trade turístico em alguns 
aspectos e/ou a não oferta de novas atra- 
ções. 

Aproveitamento da Infraestrutura da Via 
Permanente existente concedida à PMMP 
para preservação da memória ferroviária 
e ampliação do percurso até Conrado. 

Aumento da degradação dos 25 km Linha 
Auxiliar entre Gov. Portela e Conrado, 
criando mais dificuldades na ampliação 
do TTC. 

Fornecimento de locomotiva a vapor pela 
PMMP. 

Problemas mecânicos e na geração de 
vapor devido à reforma precária e manu- 
tenção inadequada. 

Possibilidade de fornecimento pela 
PMMP de alguns carros de passageiros a 
serem cedidos pelo SESC Grussaí 

Carros de pequena capacidade e sem 
freios, podendo apresentar elevados cus- 
tos de reforma, adaptação e manutenção. 

Grande visibilidade para o Município pela 
implantação do 2º. trem turístico do Es- 
tado do Rio de Janeiro. 

Problemas na operação do TTC. 

Promoção do desenvolvimento econômi- 
co e social da Região. 

Fraca atuação e baixa articulação entre as 
três esferas de poder, impactando nega- 
tivamente a demanda de turistas. 

Tabela 8.1: Matriz de vantagens e benefícios, riscos e ameaças (elaboração própria) 



 

       

 

 

9. Conclusões e recomendações 

 
Este capítulo procura sintetizar os principais aspectos abordados em cada parte deste 

Estudo, enfatizando a conclusão de cada tópico e tecendo algumas recomendações julgadas 

oportunas. 

 

 

 
9.1. Conclusões e recomendações relativas ao capitulo 1: Retrospectiva histórica 

 

Neste capítulo consta a retrospectiva história da pioneira E. F. Melhoramentos do Bra- 

sil (Linha Auxiliar), descrevendo os processos da sua construção, motivos, traçados, cidades e 

localidades atingidas desde o seu apogeu até a paralisação em meados dos anos 1990. 

Como conclusão, o capítulo destaca que já houve precedentes na operação de um TTC 

no Município quando operava, nas décadas de 1980/1990, o saudoso Trem Azul, que trouxe 

milhares de turistas ao Município. 

A título de recomendação sugere-se a criação de exposição com fotografias, objetos e 

folders para serem instalados nas estações dos extremos contando a história da Linha Auxili- 

ar. Como atração adicional, animadores poderão contar detalhes do funcionamento da loco- 

motiva e relatar casos ferroviários e curiosidades dentro do trem durante as viagens. 

 

 

 
9.2. Conclusões e recomendações relativas ao capitulo 2: Caracterização do trecho 

ferroviário e do material rodante 

 

No capitulo 2, o trecho ferroviário está bem caracterizado, apresentando informações 

bastante atualizadas quanto à atual situação da geometria do traçado, os aspectos ligados à 

tração, os pontos de atenção para aumentar a segurança e facilidades na operação, sendo indi- 

cadas as intervenções/adaptações que se fazem necessárias. 

Também constam neste, comentários e recomendações acerca do material rodante (lo- 

comotiva, carros de passageiros e veículos auxiliares) e instalações para que se possa promo- 

ver uma operação adequada ao padrão operacional dos TTCs, sobretudo quanto à praticidade, 

manobras e segurança. 

Até onde foi dado conhecer, pode-se concluir que, tanto a linha férrea como o material 

rodante, se apresentam adequados à operação, desde que seguidas às intervenções e adapta- 

ções recomendadas. 



 

       

 

 

9.3. Conclusões e recomendações relativas ao capitulo 3: Caracterização da operação 

 

Este capítulo descreve em detalhes a proposta para operação eficiente e segura do 

TTC, indicando o traçado, as paradas, as manobras necessárias, além de sugerir uma tabela de 

horários e de atrações a bordo, a exemplo de outros TTCs, dentre outras. 

Também foram indicadas instalações necessárias para abrigar o material rodante (gal- 

pão e oficinas) e para o abastecimento de água e lenha. Adicionalmente, constam tabelas deta- 

lhas da estimativa dos custos das obras mencionadas. 

Como recomendações destacam-se: 

 Certificar-se da adequação dos critérios de revisão da locomotiva Consolidation pro- 

movida pelo SESC Grussaí, com base em laudo de inspeção ainda a ser apresentado; 

 Promover a adaptação nos carros de passageiros a serem cedidos pelo SESC Grussaí 

ou pela E. F. do Corcovado, caso uma dessas cessões seja efetivada; 

 Seguir fidedignamente as normas da Resolução 359/2003, da ANTT, para operação de 

TTCs; 

 Após a entrada em operação do TTC no trecho objeto do presente estudo, sugere-se 

desenvolver, em médio ou curto prazo, novos Estudos de Viabilidade para ampliação 

da operação até a estação Conrado como forma de aumentar o tempo de viagem e atra- 

ir mais passageiros devido ao belíssimo trecho de serra rural que é muito pouco habi- 

tado; 

 Visando a ampliação da operação até a estação Conrado, promover uma inspeção deta- 

lhada da estrutura do Viaduto Paulo de Frontin, tendo em vista a corrosão de seus 

componentes, exigindo um trabalho de recuperação e de pintura por parte da PMMP, 

além da recuperação dos seus dormentes, para permitir a travessia segura de pedestres 

como parte da possível implantação de uma trilha ecológica que ajude a preservar o 

leito da linha e a fiscalizar a ocupação irregular do leito; 

 Instalar futuramente um girador de locomotiva no pátio da estação Professor Miguel 

Pereira, para isto também sendo necessária a obtenção o quanto antes de algum exem- 

plar disponível pela PMMP junto ao DNIT e a preservação do espaço sem novas cons- 

truções e o não plantio de novas árvores no local. As fotos seguitnes ilustram a reco- 

mendação, bem como a tabela 9.3 indica os valores estimados tomando-se como base 

o girador existente no pátio de Campos dos Goytacazes e a referência como no mês de 

março de 2020. 



 

       

 

 

 

 
Foto 9.3a: Exemplo de uma estrutura de girador de locomotivas desmontado no pátio de 

Campos dos Goytacazes, que poderia já ser solicitado pela PMMP ao DNIT para utilização 

futura no pátio de Professor Miguel Pereira (foto Antonio Pastori) 
 

 

Foto 9.3b: Único local disponível no pátio de Professor Miguel Pereira a ser reservado para 

a futura instalação de um girador de locomotivas (foto João Bosco Setti) 



 

       

 

 

 

 

 
Foto 9.3c: Exemplo de um girador de locomotivas em plena operação pela ABPF no pátio de 

Jaguariúna, SP, cuja operação sempre atrai a atenção de grande número de turistas 

(foto Vanderlei Antonio Zago) 
 
 

DESCRIÇÃO UNID. QUANT. 
PREÇO UNITÁ- 

RIO R$ 
PREÇO TOTAL 

R$ 

SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO GIRADOR 

Mobilização para os serviços instalação vb 1,00 25.000,00 25.000,00 

Desmobilização para os serviços de instalação vb 1,00 15.000,00 15.000,00 

Subtotal 1 40.000,00 

Transporte rodoviario de Campos para Miguel Pereira vb 1,00 15.000,00 15.000,00 

Escavação no local do girador vb 1,00 5.500,00 5.500,00 

Concreto, ferro e forma vb 1,00 15.450,00 15.450,00 

Montagem mecânica do equipamento vb 1,00 25.000,00 25.000,00 

Construção de de via sobre o girador m 15,00 450,00 6.750,00 

Subtotal 2 67.700,00 

Total 107.700,00 

Tabela 9.3: Serviços e materiais referentes à instalação de um girador no pátio de 

Professor Miguel Pereira (elaboração própria) 



 

       

 

 

9.4. Conclusões e recomendações relativas ao capitulo 4: Estimativa da demanda de 

passageiros 

 

Neste Capítulo constam, em linhas gerais, alguns dados sócio-econômicos do Municí- 

pio, da sua rede hoteleira e gastronômica e do calendário de eventos e festividades anuais. 

A estimativa de existência do fluxo de turistas em mais de 220 mil visitante/ano, per- 

mite concluir que existe demanda suficiente para ocupar o TTC durante todo ano. 

Com base em pesquisa de mercado dos TTCs, foi apurado que a tarifa média deste 

segmento turístico esta na faixa de R$ 4,32/km. Para fins práticos, a tarifa média adotada no 

estudo de viabilidade econômico-financeira foi de R$ 50,00 por viagem. 

Como recomendação, sugere-se: 

 Que o operador do TTC adote meia tarifa para as “viagens mortas”; caso o início da 

operação não seja feito em Governador Portela. 

 Que o trade turístico (hotéis, pousadas, restaurantes, lanchonetes guardas municipais, 

servidores públicos e outros) adote práticas de turismo receptivo para assegurar a sa- 

tisfação do turista, desejo de retorno e divulgação favorável do Município e do trem. 

 

 

 
9.5. Conclusões e recomendações relativas ao capítulo 5: Viabilidade 

econômico-financeira 

 

Este capítulo traduz em cifras os principais quantitativos abordados nos Capítulos an- 

teriores, sobretudo as estimativas do custo das obras da parte 3. Tratam-se, portanto, de boas 

estimativas quanto ao custo destas, custos e despesas da operação, ocupação anual do trem, 

tarifa básica considerada, receita auferida com a venda de passagens, margem de lucro possí- 

vel, prazo de retorno do capital investido para cada configuração do trem tipo. 

Foram consideradas três configurações possíveis para o trem tipo. As simulações para 

cada configuração foram feitas com base em estimativas (ceteris paribus) baseadas no merca- 

do e nas informações até então disponibilizadas pela PMMP, estando, portanto, sujeitas às 

alterações por parte dos candidatos interessados em operar o TTC e em participar do certame 

licitatório. 

Como conclusão, a configuração “C”, que considerada a formação do trem tipo com 

três carros de passageiros com capacidade de 60 lugares em cada carro, mostrou-se a de maior 

rentabilidade e prazo mais rápido de retorno, ao passo que as configurações “A” e “B” não 

apresentaram desempenho favorável, considerando que nos três casos admitiu-se a tarifa bási- 

ca de R$ 50,00, ceteris paribus. Importante deixar claro que, tal situação pode ser revertida 

com uma pequena elevação na tarifa na configuração “A” para até R$ 70,00, e de até R$ 

65,00 para configuração “B”. É importante que fique claro que o futuro operador deverá ter 

liberdade total para fixação das tarifas que julgar conveniente. 



 

       

 

 

Complementando o que foi dito acima, recomenda-se à PMMP que não defina ne- 

nhum valor para a tarifa mínima, ou máxima, nem tampouco estabeleça no Edital a obrigação 

de ser ofertada meia entrada pelo operador, ficando a critério do licitante vencedor. 

Ao invés disso, a PMMP deverá declarar no Edital que o critério de seleção do licitan- 

te vencedor será aquele que apresentar a menor tarifa básica entre os concorrentes. Essa su- 

gestão tem como principio a lei da oferta e da procura, por meio da qual, o operador saberá 

melhor definir os valores que lhe darão um justo retorno sem prejudicar a demanda de passa- 

geiros. 

Ainda como recomendação, a PMMP deve estabelecer que para facilitar os critérios de 

comparabilidade das propostas dos licitantes o operador do TTC deverá realizar, no míni- 

mo,170 (cento e setenta) viagens anuais a serem promovidas nos finais de semana e feriados, 

com possibilidade de viagens extras em dias úteis de feriados prolongados e na alta tempora- 

da. 

 

 

 
9.6. Conclusões e recomendações relativas ao capitulo 6: Aspectos sociais e culturais 

 

Este Capítulo tece algumas ilações acerca do desenvolvimento econômico e social 

promovido pela atividade turística e seus desdobramentos em termos de benefício para popu- 

lação (geração de emprego e renda) e para o meio ambiente. 

É fácil concluir que o turismo tem um grande efeito multiplicador em termos de gera- 

ção de emprego e renda. Segundo estimativas, considerando que o TTC em cada uma das con- 

figurações, é possível que sejam gerados até 22 empregos diretos no trem, tendo como con- 

trapartida, a geração de 76 novos postos de trabalho (9 indiretos e 67 induzidos) devido ao 

efeito multiplicador na cadeia, segundo estudos da Revista de Pesquisa e Planejamento Eco- 

nômico - PPE. 

Como recomendação, sugere-se que o Edital estabeleça que o licitante vencedor do 

certame procure utilizar ao máximo possível da mão de obra local para colaborarem na opera- 

ção do trem, sobretudo aquelas que não requerem especialização como vigias, turma da lim- 

peza, ferromoças, bilheteiros e outros. 

 

 

9.7. Conclusões e recomendações relativas ao capitulo 7: Aspectos legais 

 

Este capítulo já é uma recomendação em si, pois chama a atenção para dois marcos re- 

gulatórios importantes: 

Um refere-se à Resolução No. 359 de 2003 da ANTT, que trata das normas a serem 

cumpridas pelo operador do TTC, sobretudo no que tange a segurança da viagem e que deve 

ser observada na totalidade pelo futuro operador. 

O outro marco é a Resolução No 1.383/2016, também da ANTT, que dispõe sobre os 

direitos e deveres dos passageiros. 



 

       

 

 

Como recomendação final sugere-se que essa resolução tenha ampla publicidade nas 

estações e dentro do trem, para evitar-se mal entendidos ou constrangimentos. 

 

 

9.8. Conclusões e recomendações relativas ao capitulo 8: Resumo e matriz de avaliação 

 

Esse capítulo concentra as principais vantagens e facilidades decorrentes da implanta- 

ção de um TTC no Município como, por exemplo, o incremento do turismo local com geração 

de emprego e renda, o aproveitamento da infraestrutura da via permanente existente concedi- 

da à PMMP, a preservação da memória ferroviária e ampliação do percurso até Conrado, for- 

necimento de locomotiva a vapor pela PMMP, além de proporcionar grande visibilidade para 

o Município pela implantação do 2º. trem turístico do Estado do Rio de Janeiro, contribuindo 

para sua promoção e para o desenvolvimento econômico e social da Região. 

Paralelamente para cada vantagens, há uma série de alertas ou recomendações acerca 

dos riscos e ameaças que podem contribuir para o não atingimento de cada uma das citadas 

vantagens. Essas questões devem ser acompanhadas de perto pela PMMP, e também pelos 

apoiadores do projeto e do trade turístico. 



 

       

 

 

10. Minuta do Termo de Referência para o Edital de Licitação 

 
A confecção do Edital para implantação de um TTC por parte da Prefeitura, não é fato 

comum às licitações públicas recorrentes. Nesse sentido, julgou-se oportuno oferecer, a título 

de sugestão à Administração da Prefeitura Municipal de Miguel Pereira, alguns elementos 

técnicos que devem fazer parte do Edital que irá promover o certame licitatório, com a indica- 

ção nos item 3 (ESCOPO DE TRABALHO) do que caberá a cada proponente apresentar à 

Administração para fins de avaliação. 

O Termo de Referência deverá ser o mais simples e direto possível, necessário e sufi- 

ciente para garantir a lisura do certame e a preservação dos justos interesses da Prefeitura 

Municipal de Miguel Pereira e dos candidatos interessados. Também deverá ser levando-e em 

conta o que dispõem a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que com suas alterações posteri- 

ores, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras provi- 

dências; e a Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, que dispõe sobre o regime de concessão 

e permissão da prestação de serviços públicos. 

Ficará a critério exclusivo da Prefeitura Municipal de Miguel Pereira a definição dos 

critérios de pontuação e de escolha do proponente vencedor, levando em conta as diversas 

conclusões e recomendações apresentadas neste Estudo. Dentre os critérios pode se destacar 

como sugestão a de se considerar como vencedor, dentre os que atenderem às condições do 

Edital, aquele que oferecer a menor tarifa para realização de, no mínimo, 170 viagens anuais. 

 

 

 
10.1. Elaboração da minuta do Termo de Referência a ser desenvolvido pela Prefeitura 

Municipal de Miguel Pereira para confecção do Edital para implantação do Trem 

Turístico e Cultural entre Governador Portela e Professor Miguel Pereira 

 

1. OBJETIVO 

O presente Termo de Referencia (TR) é parte integrante do Edital de Licitação que 

tem como objeto a implantação e operação do Trem Turístico e Cultural em Miguel Pereira, 

com trajeto partindo da estação ferroviária de Governador Portela até a estação Professor Mi- 

guel Pereira, no centro de Miguel Pereira, seguindo pelo antigo leito da história Linha Auxili- 

ar. 

Os serviços ora licitados visam, prioritariamente, a exploração turística da ferrovia, 

não excluindo, entretanto, a possibilidade da Contratada apresentar sugestões ou soluções que 

permitam uma maior abrangência de utilização da ferrovia, seja na etapa inicial ou em cená- 

rios futuros. 

O presente Termo de Referência apresenta instruções e subsídios que permitam aos 

Licitantes formularem suas propostas técnicas e financeiras, ficando a critério de cada propo- 

nente sugerir alternativas, exceto quando houver menção em contrário explicitada neste TR. 

 

2. RETROSPECTIVA HISTÓRICA DO TRECHO 



 

       

 

 

A reativação do trecho da Linha Auxliar no Município de Miguel Pereira visa a im- 

plementação desta ferrovia como um incentivo às atividades turísticas da Cidade de Miguel 

Pereira e arredores, bem como o resgate da memória de um trecho de uma outrora importante 

ligação entre a região da Baixada Fluminense e a região serrana do Estado do Rio de Janeiro, 

de importante valor histórico. 

 

2.1 Histórico da Linha Auxiliar 

A Linha Auxiliar, a qual corta o Município de Miguel Pereira na direção de sudoeste 

para nordeste, tem como origem histórica a antiga Estrada de Ferro Melhoramentos do Brasil, 

construída ao final do século XIX como uma alternativa em bitola métrica entre o Rio de Ja- 

neiro e Paraíba do Sul, objetivando recolher os produtos da região. 

Tendo como um dos incorporadores o engenheiro André Gustavo Paulo de Frontin, foi 

instalada a assembléia geral de fundação em 17 de maio de 1890, e sua construção teve início 

com base em duas concessões: do Governo Federal para a Estrada de Ferro São Francisco 

Xavier a Comércio e do Governo do Rio de Janeiro para a Estrada de Ferro de Vassouras, 

Paty do Alferes e Petrópolis. Fundidas as duas concessões, a nova empresa iniciou as obras 

em 2 de fevereiro de 1892 no bairro de Mangueira, na cidade do Rio de Janeiro, chegando 

finalmente a Paraíba do Sul em 28 de março de 1898. 

A sua extensão era de 165 km, considerando as seções entre Mangueira e Conrado 

(antiga Sertão, na raiz da serra), com 85 km; entre Conrado e Governador Portela, toda traça- 

da no Vale do Santana com 25 km; e entre as estações de Governador Portela e de Paraíba do 

Sul, com 55 km. 

Incorporada à Estrada de Ferro Central do Brasil em 2 de julho de 1903, passou a ser 

denominada, a partir de 16 de julho do mesmo ano, como Linha Auxiliar, tendo nessa época 

61 estações e paradas, tomando então um desenvolvimento notável e prolongando as suas 

linhas em outras direções. 

Intercalado um terceiro trilho no leito da bitola larga, na extensão de 10,4 km entre Pa- 

raíba do Sul e Três Rios, pôde a Linha Auxiliar estabelecer o entroncamento dos seus trilhos 

com os da E. F. Leopoldina nesta última estação. 

Em 1923 foram iniciados os trabalhos de duplicação da Linha Auxiliar nos subúrbios 

do Rio de, prosseguindo nos anos seguintes com alargamento de bitola, com a intercalação de 

terceito trilho, duplicação e modificação do traçado para melhoria das condições técnicas, 

reconstrução de várias estações. 

Sendo trafegada por muitos anos também por trens da E. F. Leopoldina sob o regime 

de direito de passagem, a Linha Auxiliar acabou sendo transferida por volta de 1965 para a- 

quela ferrovia no trecho de Japeri a Paraiba do Sul. 

Os trens de passageiros foram sendo gradualmente suprimidos durante a década de 

1970, restando apenas o transporte de carga, já sob a administração da Superintendência Re- 

gional Campos – SR 8, até perder esta função em meados da década de 1990, algum tempo 

antes do início da concessão da Ferrovia Centro – Atlântica (FCA), hoje controlada pela VLI. 

Na realidade, sob a concessão da FCA já não circulavam os trens de carga, tendo início um 

processo de desmanche da linha em diversos pontos, inclusive com furto de trilhos por vânda- 

los e por soterramento por alguns particulares e por administrações municipais. 



 

       

 

 

Quanto ao antigo 9º Depósito de locomotivas em Governador Portela, existente desde 

os tempos da E. F. Central do Brasil, ao passar à administração da E. F. Leopoldina, continu- 

ou em operação como uma oficina geral de material rodante, sendo posteriormente convertido 

em oficina de pontes até a desativação do trafego na linha. Após a venda de seu terreno e das 

edificações para uma empresa particular, foi demolido no começo do ano de 2002. 

 

2.2 Considerações sobre os Trens Turísticos e Culturais que já ooperaram no trecho 

Até os anos 1940 trafegavam trens de passageiros regularmente pela Linha Auxiliar 

desde o Rio de Janeiro até Três Rios, e desde 1913 indo a Porto Novo do Cunha, na cidade de 

Além Paraíba, MG. A partir dos anos 1940, devido a diversas modificações realizadas pela E. 

F. Central do Brasil, os serviços começa-ram a se tornar descontínuos, com os trens operados 

apenas entre trechos menores, inclusive na fase da E. F. Leopoldina, sendo os trens de passa- 

geiros gradualmente suprimidos durante a década de 1970, restando apenas o transporte de 

carga. 

Em 19 de junho de 1986 a RFFSA implantou um trem turístico de passageiros com lo- 

comotivas a vapor e carros de passageiros de madeira entre as estações de Conrado e de Pro- 

fessor Miguel Pereira. Geralmente, como auxílio de tração na subida da serra, era utilizada 

uma locomotiva diesel-elétrica GE U13B engatada atrás da locomotiva a vapor na viagem de 

volta a partir de Conrado, sendo desengatada em Governador Portela, com o trem prosseguin- 

do até a estação Professor Miguel Pereira apenas com a tração a vapor. 

A RFFSA acabou por estabelecer uma parceria com a empresa Montmar Transportes, 

Viagens e Turismo Ltda., de Angra dos Reis, que assumiu a parte turística e comercial, rebati- 

zando o serviço como “Trem Azul”, inclusive pintando os carros de passageiros na cor cor- 

respondente. A tração passou a ser exclusivamente diesel-elétrica, vindo a se encerrar por 

volta de 1995, segundo consta, devido à incidência de constantes quedas de aterros e cortes no 

trecho da serra. 

Entre 2015 e 2016 a OSCIP Amigos do Trem, de Juiz de Fora, MG, tentou implantar 

em Miguel Pereira a operação da automotriz Budd MH946004-7 (antiga ED13 da E. F. Cen- 

tral do Brasil) no trecho até Governador Portela, que na época teve sua bitola alterada de mé- 

trica para larga, aproveitando os mesmos trilhos TR-37 originais. A iniciativa não teve êxito, 

estando atualmente a automotriz estacionada no pátio de Governador Portela aguardando uma 

solução para o seu transporte de volta para Juiz de Fora. 
 
 

3. ESCOPO DE TRABALHO 

Para atendimento ao Edital, os proponentes deverão obedecer ao escopo de trabalho a 

seguir: 
 
 

3.1. CARACTERIZAÇÃO DO TRECHO, devendo ser apresentados: 

3.1.1. Levantamento da situação atual e das intervenções necessárias referentes à faixa 

de domínio, à infraestrutura e à superestrutura da via permanente e aos aspectos de segurança 

operacinal; 



 

       

 

 

3.1.2. Levantamento da situação atual e das intervenções e adaptações necessárias re- 

ferentes às instalações fixas (estações, parada, oficina de manutenção do material rodante e 

instalações administrativas e operacionais); 

3.1.3. Caracterização do material rodante (locomotiva, carros de passageiros, vagão e 

auto de linha), incluindo o transporte rodoviário e os serviços de adequações necessárias; 

 

3.2. PLANO OPERACIONAL, devendo ser apresentada a caracterização da operação 

ferroviária, considerando os seguintes aspectos: plano de vias, percurso, manobras necessá- 

rias, controle de operação (segurança), tabela de horários e atrações adiconais a bordo do 

trem; 

 

3.3. PLANO DE MANUTENÇÃO, devendo ser apresentados: 

3.3.1. Construção de oficina em Governador Portela em função da frota atual e defini- 

ção dos critérios técnicos para a sua manutenção; 

3.3.2. Estabelecimanto dos critérios de manutenção de infraestrutura e de superestrutu- 

ra da via permanente; 

3.3.3. Sugestões para a operação e definição dos critérios de manutenção das instala- 

ções administrativas e de operação nas estações de Governador Portela e de Professor Miguel 

Pereira (incluindo bilheterias, salas VIP, vestiários e instalações sanitárias); 

 

3.4. PLANO DE EXPLORAÇÃO TURÍSTICA E COMERCIAL, devendo ser apre- 

sentado o seu detalhamento; 

 

3.5. VIABILIDADE ECONÔMICA E FINANCEIRA, devendo ser apresentado o seu 

estudo referente ao empreendimento; 

 

3.6. MODELAGEM DO FINANCIAMENTO (Project finance), devendo ser apresen- 

tado o seu estudo para execução do empreendimento; 

 

3.7. ESCOPO DE TRABALHO, devendo ser apresentados os seguintes projetos: 

3.7.1. Projetos geométricos de via permanente (triângulo e desvio de manutenção em 

Governador Portela e desvio de reversão em Professor Miguel Pereira); 

3.7.2. Projeto civil e projeto das instalações do galpão de oficina e garagem em Go- 

vernador Portela; 

3.7.3. Projetos de adequação das duas estações; 

3.7.4. Projetos das caixas d’água em Governador Portela e em Professor Miguel Perei- 

ra; 



 

       

 

 

3.7.5. Projetos dos depósitos de lenha (combustível) em Governador Portela e em Pro- 

fessor Miguel Pereira. 

 

4. DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

 

4.1. Os õnus e custos financeiros decorrentes da participação no presente certame lici- 

tatório são de responsabilidade única e exclusiva dos proponentes participantes, de modo que 

estes não terão direito a qualquer indenização, ressarcimento ou reembolso por estudos reali- 

zados por sua própria inciativa; 

4.2. A Prefeitura Municipal de Miguel preria não se oporá caso o ptoponente vencedor 

do certame licitatório queira contratar a Sociedade de Pesquisa para Memória do Trem para 

novos Estudos, deviso ao seu conhecimento acerca do trecho ferroviário, do material rodante 

e da operação, ficando a seu inteiro critério a decisão. 



 

       

 

 

Anexos 

 
Exemplos de folhetos de divulgação dos Trens Turísticos e Culturais que já operaram 

no trecho desde os tempos da Rede Ferroviária Federal S. A. 
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Considerações iniciais 
 

O presente relatório tem como objeto atender ao compromisso firmado, entre a Prefei-
tura Municipal de Miguel Pereira e a Sociedade de Pesquisa para Memória do Trem, visando 
à realização de Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica para operação do Trem Turístico 
e Cultural (TTC) em Miguel Pereira, com trajeto partindo da estação ferroviária de Governa-
dor Portela, no distrito de mesmo nome, até a estação Professor Miguel Pereira, no centro de 
Miguel Pereira, seguindo pelo antigo leito da história Linha Auxiliar. 

A formalização da contratação do Estudo se deu conforme a Nota de Empenho núme-
ro 8816/2019, de 16 de janeiro de 2020, sendo informada no dia 27 de janeiro de 2020. 

Para possibilitar a realização do Estudo, a equipe técnica de campo da Memória do 
Trem visitou Miguel Pereira em diversas ocasiões com o objetivo de reunir todas as informa-
ções necessárias à possível operação do Trem Turístico. 

O relatório que se segue foi realizado em perfeita consonância com o “Detalhamento 
do Escopo” integrante da proposta apresentada pela Memória do Trem em 9 de janeiro de 
2020, a seguir descrito, o que durante o desenvolvimento do Estudo teve diversos subitens 
remanejados de forma a melhor atender ao fluxo das informações. 

 

Detalhamento do Escopo 
 

1. Retrospectiva Histórica 

• Apresentação do histórico da Linha Auxiliar e dos Trens Turísticos e Culturais que já 
operaram no trecho desde os tempos da Rede Ferroviária Federal S. A.  (tratado no 
subitem 1.1). 

 

2. Caracterização do Trecho Ferroviário e do Material Rodante 

• Considerações Iniciais: Histórico e antecedentes da operação ferroviária no trecho 
(tratado no subitem 2.1); 

• Levantamento da situação atual do trecho ferroviário quanto à geometria, traçado, se-
gurança, facilidades para operação e manobras, obstáculos existentes na faixa de do-
mínio, notadamente no que se refere às condições da infraestrutura e superestrutura da 
Via Permanente, estações, oficinas e demais instalações de apoio; identificar as inter-
venções e adaptações necessárias (tratado nos subitens 2.2 a 2.7); 

• Caracterização do Material Rodante a ser obtido pela Prefeitura, considerando as op-
ções de locomotiva e carros de passageiros, incluindo a questão dos transportes rodo-
viários necessários e dos serviços de reforma a serem realizados (tratado nos subitens 
2.8 a 2.10); 

• Caracterização das estações e paradas quanto às intervenções e adaptações necessárias 
(tratado no subitem 2.11). 
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3. Caracterização da Operação 

• Percurso: Traçado, paradas e manobras (tratado no subitem 3.1); 

• Plano de Vias: manobras em Miguel Pereira e Governador Portela                             
(tratado no subitem 3.2); 

• Percurso: estações e paradas (tratado no subitem 3.1); 

• Controle Operacional: segurança (tratado no subitem 3.6); 

• Material Rodante; trem tipo operacional (tratado no subitem 3.4); 

• Sistemas de Controle de Tráfego (tratado no subitem 3.6); 

• Oficinas e Instalações de Apoio (tratado no subitem 3.5); 

• Trem Tipo e Material Rodante (tratado no subitem 3.4); 

• Sugestão de tabela de horários (tratado no subitem 3.7); 

• Atrações adicionais a bordo do trem e nas estações (tratado no subitem 3.8). 

 

4. Estimativa da Demanda de Passageiros 

• Caracterização da Infraestrutura Turística, Gastronômica e Cultural da Região (tratado 
nos subitens 4.2, 4.3 e 4.4); 

• Levantamento de dados demográficos e sócio-econômicos do Município envolvido 
(tratado no subitem 4.1); 

• Análise do calendário de eventos Turísticos e Culturais da Região e do inventário dos 
pontos de atrações turísticas da Região (tratado no subitem 4.2);  

• Quantificação dos principais bares, lanchonetes e restaurantes (assentos ofertados, es-
pecialidades culinárias e outras) (tratado no subitem 4.3); 

• Quantificação dos principais meios de hospedagem (hotéis e pousadas), leitos ofereci-
dos, facilidades ao hóspede e outras (tratado no subitem 4.4); 

• Fluxo de Passageiros: Estimativa do fluxo mínimo de passageiros para manter a sus-
tentabilidade do projeto (EEF), através da construção de três cenários: otimista, básico 
e pessimista (tratado nos subitens 4.5 a 4.8). 

 

5. Estimativa dos Investimentos, Custos e Despesas Operacionais, Administrativas e ou-
tras 

• Investimentos: Estimativa dos Investimentos necessários para operação e adequação 
dos seguintes itens: material rodante, máquinas e materiais auxiliares e de apoio, fer-
ramentas e sobressalentes, estações, oficinas, caixa d’água, depósitos de combustíveis 
(lenha ou carvão); locais para manobras; equipamentos e dispositivos de sinalização e 
segurança, cercamento, comunicação, acessibilidade, eventuais, reservas para contin-
gências e outros (tratado no subitem 5.1); 



 

 

Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica 
para operação do Trem Turístico e Cultural em Miguel Pereira 

 
 

4 

• Estimativa de Custos e Despesas da operação: Custos de Operação, Custos de Manu-
tenção, Despesas Comerciais, Legais e Administrativas, Impostos e Taxas, Deprecia-
ção, Amortização, Diferimentos e outros (tratado nos subitens 5.2 a 5.7); 

• Cálculo da Viabilidade do Projeto: Elaboração do Orçamento do Fluxo de Caixa para 
aferição do Valor da Tarifa Básica para promover o EEF – Equilíbrio Econômico e 
Financeiro da Operação (tratado nos subitens 5.8 a 5.11). 

 

6. Aspectos Sociais e Culturais 

• Benefícios para a população local, para a cultura e para a preservação da memória fer-
roviária (tratado nos subitens 6.1 e 6.2). 

 

7. Aspectos Legais 

• Recomendações para operação à luz das Resoluções ANTT nº 359/2003 e 
nº1383/2016 (tratado nos subitens 7.1 e 7.2). 

 

8. Resumo e Matriz de Avaliação 

• Vantagens e benefícios, riscos e ameaças (tratado no subitem 8.1). 

 

9. Conclusões e Recomendações 

• Reunião dos principais pontos a serem considerados (tratado nos subitens 9.1 a 9.8). 

 

10. Minuta do Termo de Referência para o Edital de Licitação 

• Elaboração da minuta do Termo de Referência a ser desenvolvido pela Prefeitura Mu-
nicipal de Miguel Pereira para confecção do Edital para implantação do Trem Turísti-
co e Cultural entre as estações de Miguel Pereira e Governador Portela  (tratado  no 
subitem 10.1). 
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1. Retrospectiva Histórica 
 

A ferrovia, na sua implantação, teve sua finalidade e viabilidade claramente baseada 
em necessidades econômicas e políticas. Como houve uma decadência acentuada na atividade 
ferroviária, criou-se, em uma parcela do público, certa curiosidade sobre o seu funcionamen-
to, associada a uma aura de magia que sobrevive no imaginário das pessoas, mesmo que eles 
sejam demasiadamente jovens para terem testemunhado na época o apogeu das ferrovias co-
mo meio de transporte. 

Para fins de esclarecimento, ao se considerar a sequência da quilometragem do trecho 
ferroviário, cuja origem histórica localiza-se na cidade do Rio de Janeiro, serão consideradas e 
mencionadas as estações como Governador Portela e Professor Miguel Pereira, bem como a 
parada de Barão de Javari sempre em ordem quilométrica, todas localizadas no Município de 
Miguel Pereira.  

 

 

1.1. O Histórico da Linha Auxiliar 

 

A Linha Auxiliar, a qual corta o Município de Miguel Pereira na direção de sudoeste 
para nordeste, tem como origem histórica a antiga Estrada de Ferro Melhoramentos do Brasil, 
construída ao final do século XIX como uma alternativa em bitola métrica entre o Rio de Ja-
neiro e Paraíba do Sul, objetivando recolher os produtos da região. 

Tendo como um dos incorporadores o engenheiro André Gustavo Paulo de Frontin, foi 
instalada a assembléia geral de fundação em 17 de maio de 1890, e sua construção teve início 
com base em duas concessões: do governo federal para a Estrada de Ferro São Francisco Xa-
vier a Comércio e do governo do Rio de Janeiro para a Estrada de Ferro de Vassouras, Paty do 
Alferes e Petrópolis. Fundidas as duas concessões, a nova empresa iniciou as obras em 2 de 
fevereiro de 1892 no bairro de Mangueira, na cidade do Rio de Janeiro, chegando finalmente 
a Paraíba do Sul em 28 de março de 1898.  

A sua extensão era de 165 km, considerando as seções entre Mangueira e Conrado 
(antiga Sertão, na raiz da serra), com 85 km, rampa máxima de 1 % e raio mínimo de 100 m; 
entre Conrado e Governador Portela, toda traçada no Vale do Santana e vencendo extraordi-
nárias dificuldades em seus 25 km, empregando-se rampa máxima de 2,65 % e raio mínimo 
de 100 m; e entre as estações de Governador Portela e de Paraíba do Sul, com 55 km, com 
rampa máxima de 1 % e raio mínimo de 100 m no trecho da serra dos Tabuões, e fora dele 
com raio mínimo de 140 m. 

O traçado das duas últimas seções foi estudado e projetado pelo próprio engenheiro 
Paulo de Frontin, considerado atualmente como o patrono dos Engenheiros do Brasil. 

A E. F. Melhoramentos do Brasil, com seus 25 km na Serra do Mar subia 579 m entre 
Conrado (cota 61 m) e a garganta do Sapê (cota 640 m, seu ponto mais elevado), com rampa 
máxima de 2,65 %, sem reduzir nunca suas curvas e sem um único túnel, e provocou o se-
guinte conceito de Joaquim Murtinho, Ministro da Viação na época da conclusão da linha: “A 
Central tem mais obras de arte, mas a Melhoramentos tem mais arte”. Tais condições técni-
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cas permitiram que as locomotivas da Estrada rebocassem facilmente, até o alto, trens de pas-
sageiros e as próprias locomotivas da Estrada de Ferro Leopoldina subiram tranqüilamente 
aquela serra, rebocando trens que na sua Serra da Estrela (via Petrópolis, pela cremalheira), 
por exemplo, seriam fracionados. 

Incorporada à Estrada de Ferro Central do Brasil em 2 de julho de 1903, passou a ser 
denominada, a partir de 16 de julho do mesmo ano, como Linha Auxiliar (também denomina-
da em algumas publicações como Divisão Auxiliar), tendo nessa época 61 estações e paradas, 
tomando então um desenvolvimento notável e prolongando as suas linhas em outras direções.  

Intercalado um terceiro trilho no leito da bitola larga, na extensão de 10,4 km entre Pa-
raíba do Sul e Três Rios, pôde a Linha Auxiliar estabelecer o entroncamento dos seus trilhos 
com os da E. F. Leopoldina nesta última estação. 

Em 1923, sob a direção do engenheiro Galdino Rocha, foram iniciados os trabalhos de 
duplicação da Linha Auxiliar nos subúrbios do Rio de Janeiro ao longo de 27 km até São Ma-
teus, prosseguindo nos anos seguintes com alargamento de bitola, com a intercalação de ter-
ceiro trilho, duplicação e modificação do traçado para melhoria das condições técnicas, com 
aumento do raio mínimo nas curvas e reconstrução de várias estações.  

Na década de 1950 também foi eletrificado o trecho de subúrbios da Linha Auxiliar, 
assim o como prosseguido o alargamento de bitola até Pavuna para interligação com a linha 
da antiga Estrada de Ferro Rio D’Ouro. 

Durante a década de 1960 o trecho da Linha Auxiliar entre Costa Barros e Aljezur teve 
a bitola alargada, permitindo a ligação com a Linha do Centro em Engenheiro Pedreira, como 
alternativa para os trens de carga, ficando a partir de então conhecido como Alargamento. E 
como parte do esforço de dinamização do transporte de cargas, na década de 1970 foi inaugu-
rada a Linha Japeri – Arará, incluindo uma terceira linha entre Herédia de Sá e Costa Barros e 
entre Engenheiro Pedreira e Japeri, com a remodelação integral do trecho do Alargamento 
utilizando trilhos longos soldados e com dormentes de concreto. 

Partindo da estação de Japeri, originalmente denominada Belém, o traçado histórico da 
Linha Auxiliar acompanha a linha de bitola larga até aproximar-se da margem esquerda do 
Rio Santana, subindo o vale do rio mencionado (lembrando que em 1959, na altura do km 72, 
houve o famoso assalto ao Trem Pagador). A seguir, passando por Botais, Paes Leme e Man-
gueiras, chega a Conrado, cuja estação originalmente denominada Sertão, foi aberta em 29 de 
março de 1898. 

A seguir iniciam-se os 25 km de subida até a Garganta do Sapê, situada um pouco a-
lém de Governador Portela. Na subida a linha passa por Santa Branca, Arcádia, Engenheiro 
Adel, Monte Líbano e Vera Cruz, transpondo em seguida o Viaduto Paulo de Frontin, uma 
das principais obras de arte da Linha Auxiliar, construído em curva e em rampa, dando passa-
gem ainda sobre o Rio Santana, com 82 m de comprimento, dois vãos retos e um arco central 
de 40 m. 

Cortando a Serra do Couto, a linha chega a Francisco Fragoso, primitiva Conde de Ni-
emeyer, e em seguida atinge a estação de Governador Portela, já no dorso da Serra da Viúva. 

A estação recebeu este nome em homenagem a Francisco Portela médico piauiense, 
durante muitos anos residente em Campos, onde se fez político, sendo o primeiro governador 
do Estado do Rio. No pátio foi construído um depósito de locomotivas da E. F. Central do 
Brasil, destinado ao abastecimento e à manutenção das locomotivas a vapor na região. 
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De Governador Portela também partia o ramal para Vassouras e Santa Rita de Jacutin-
ga, que alcançava a cidade do mesmo nome, situada a 147 km, às margens do Rio Jacutinga, 
já em território mineiro. 

 

 
Figura 1.1: Parte do mapa da EFCB mostrando a Linha Auxiliar e outros ramais poucos 

anos antes dos processos de erradicações e de transferências (acervo Revista Ferroviária) 

 

Seguindo além de Governador Portela, a linha atinge a garganta do Sapê, seu ponto 
culminante, e, já na bacia do Paraíba, desce, chegando à parada de Barão de Javari, e seguindo 
à margem de uma antiga estrada de rodagem. Em seguida alcança a estação Professor Miguel 
Pereira, originalmente Estiva, e agora homenageando o Dr. Miguel Pereira, médico notável, 
professor da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, falecido na localidade. 

Sendo trafegada por muitos anos também por trens da E. F. Leopoldina sob o regime 
de direito de passagem, a Linha Auxiliar acabou sendo transferida por volta de 1965 para a-
quela ferrovia no trecho de Japeri a Paraíba do Sul, pouco tempo depois, em 1970, sendo ex-
tinto o Ramal de Vassouras.  

Os trens de passageiros foram sendo gradualmente suprimidos durante a década de 
1970, restando apenas o transporte de carga, já sob a administração da Superintendência Re-
gional Campos – SR 8, até perder esta função em meados da década de 1990, algum tempo 
antes do início da concessão da Ferrovia Centro – Atlântica (FCA), hoje controlada pela VLI. 
Na realidade, sob a concessão da FCA já não circulavam os trens de carga, tendo início um 
processo de desmanche da linha em diversos pontos, inclusive com furto de trilhos por vânda-
los e por soterramento por alguns particulares e por administrações municipais. 
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Foto 1.1: Vista panorâmica do 9º Depósito de locomotivas da EFCB em Governador 

Portela na década de 1940 (acervo RFFSA) 

 

Quanto ao antigo 9º Depósito de locomotivas em Governador Portela, dos tempos da 
E. F. Central do Brasil, ao passar à administração da E. F. Leopoldina, continuou em operação 
como uma oficina geral de material rodante, sendo posteriormente convertido em oficina de 
pontes até a desativação do trafego na linha. Após a venda de seu terreno e das edificações 
para uma empresa particular, foi demolido no começo do ano de 2002. 

Devido a diversas obras de retificação localizada de traçado, as posições quilométricas 
foram sendo alteradas em diferentes épocas, culminando com a seguinte posição quando do 
encerramento da operação dos trens de carga pela Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA: 

A estação Governador Portela: no km 115+049, com altitude 634,9 m; 

A parada de Barão de Javari: no km 116+488; 

A estação Professor Miguel Pereira: no km 119+533 com altitude 611,7 m. 

 

 

1.2. O Histórico dos Trens Turísticos e Culturais que já operaram no trecho desde os 
       tempos da Rede Ferroviária Federal S. A. 

 

Até os anos 1940 trafegavam trens de passageiros regularmente pela Linha Auxiliar 
desde o Rio de Janeiro até Três Rios, e desde 1913 indo a Porto Novo do Cunha, na cidade de 
Além Paraíba, MG.  

A partir dos anos 1940, devido a diversas modificações realizadas pela E. F. Central 
do Brasil, incluindo alargamento de bitolas, duplicações e eletrificações, os serviços começa-
ram a se tornar descontínuos, com os trens operados apenas entre trechos menores, inclusive 
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na fase da E. F. Leopoldina, sendo os trens de passageiros gradualmente suprimidos durante a 
década de 1970, restando apenas o transporte de carga. 

 

 
Foto 1.2a: Uma das últimas automotrizes ainda em operação na Linha Auxiliar, na estação 

Governador Portela na década de 1960 (foto José Vasconcelos) 
 

 
Foto 1.2b: Trem Turístico e Cultural da RFFSA se aproximando da estação Professor Miguel 

Pereira com a locomotiva 1170 em agosto de 1977 (foto João Bosco Setti) 

 

Antigos relatos e tabelas de horários do famoso Guia Levi mostram que entre as déca-
das de 1920 e 1960 também operaram na região as automotrizes a gasolina, fazendo serviços 
de subúrbios tanto na chamada “linha tronco” entre Governador Portela e Avelar, como no 
ramal em direção a Vassouras, sendo algumas convertidas para diesel. 
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Em 19 de junho de 1986 a RFFSA implantou um trem turístico de passageiros com lo-
comotivas a vapor e carros de passageiros de madeira entre as estações de Conrado e de Pro-
fessor Miguel Pereira. Inicialmente era utilizada a locomotiva Pacific 4-6-2 327 da antiga E. 
F. Leopoldina, e posteriormente a Consolidation 2-8-0 1170, como também de forma esporá-
dica a Mikado 2-8-2 1424, ambas originárias da antiga E. F. Central do Brasil. 

Geralmente, como auxílio de tração na subida da serra, era utilizada uma locomotiva 
diesel-elétrica GE U13B engatada atrás da locomotiva a vapor na viagem de volta a partir de 
Conrado, sendo desengatada em Governador Portela, com o trem prosseguindo até a estação 
Professor Miguel Pereira apenas com a tração a vapor. 

 

 
Foto 1.2c: Inauguração do “Trem Azul” na estação Professor Miguel Pereira no início da 

década de 1990, em parceria entre a RFFSA e a Montmar (foto José Luiz Valle Fróes) 

 

A RFFSA acabou por estabelecer uma parceria com a empresa Montmar Transportes, 
Viagens e Turismo Ltda., de Angra dos Reis, que assumiu a parte turística e comercial, rebati-
zando o serviço como “Trem Azul”, inclusive pintando os carros de passageiros na cor cor-
respondente. A tração passou a ser exclusivamente diesel-elétrica, vindo a se encerrar por 
volta de 1995, segundo consta, devido à incidência de constantes quedas de aterros e cortes no 
trecho da serra. 

Entre 2015 e 2016 a OSCIP Amigos do Trem, de Juiz de Fora, MG, tentou implantar 
em Miguel Pereira a operação da automotriz Budd MH946004-7 (antiga ED13 da E. F. Cen-
tral do Brasil) no trecho até Governador Portela, que na época teve sua bitola alterada de mé-
trica para larga, aproveitando os mesmos trilhos TR-37 originais. A iniciativa não teve êxito, 
estando atualmente a automotriz estacionada no pátio de Governador Portela aguardando uma 
solução para o seu transporte de volta para Juiz de Fora. 
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Importante registrar que, por meio do Decreto no. 4519/2015-GP de 13/03/2015, a 
PMMP regulamentou o transporte turístico sobre trilhos para OSCIP Amigos do Trem, sendo 
estabelecido o prazo de 20 (vinte) anos para exploração desse serviço. 



 

 

Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica 
para operação do Trem Turístico e Cultural em Miguel Pereira 

 
 

19 

2. Caracterização do trecho ferroviário e do material rodante 
 

A Linha Auxiliar, desde sua construção no final do século XIX, passou por sucessivas 
mudanças de administração e por melhorias em suas características técnicas, vindo a culmi-
nar, após a paralisação do tráfego comercial por parte da RFFSA pouco antes da concessão da 
FCA, estando agora o trecho dentro do Município de Miguel Pereira sob o domínio da Prefei-
tura Municipal, após os devidos entendimentos com o Departamento Nacional de Infraestrutu-
ra de Transportes – DNIT e a Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT.  

 

 

2.1. Histórico e antecedentes da operação ferroviária no trecho 

 

Originalmente a operação dos trens de passageiros e de cargas na Linha Auxiliar era 
feita com tração a vapor, tendo sido implantado um depósito de locomotivas em Governador 
Portela para dar apoio de abastecimento e manutenção corrente, ficando conhecido na E. F. 
Central do Brasil como 9º Depósito. 

A partir da década de 1920, as locomotivas do tipo Mikado com rodagem 2-8-2, como 
provavelmente as mais versáteis de toda bitola métrica da E. F. Central do Brasil, tinham vá-
rios exemplares destacados em Governador Portela para o pesado trecho de serra desde Con-
rado, destacando-se os grupos fabricados na Alemanha pela Krupp e pela Linke Hofmann em 
1925, além da Mikado número 1435 fabricada pela própria Central em 1938. 

 

 
Foto 2.1a: Trem de passageiros da EFCB sobre o Viaduto Paulo de Frontin na década de 

1940 com uma das locomotivas Mikado de fabricação alemã (foto Josalfredo Borges) 
 

Em 1959 teve início a tração diesel na Linha Auxiliar, com a chegada das primeiras 
seis locomotivas Alco RS-8, de fabricação americana, sendo adaptado o 9º Depósito para 
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manutenção das diesel-elétricas em paralelo com as a vapor, que a partir de então começaram 
a ser relegadas aos trens de serviço de lastro da via permanente, de socorro e manobras. 

Na mesma época ainda operavam algumas locomotivas a vapor da E. F. Leopoldina, 
que trafegavam na Linha Auxiliar sob o regime de direito de passagem, evitando o pesado 
perfil do trecho de cremalheira da serra de Petrópolis, e também as últimas automotrizes AEG 
de bitola métrica que continuaram a servir com sucesso na região de Vassouras e Governador 
Portela até 1965. 

 

 
Foto 2.1b: Trem de passageiros da EFL em Governador Portela em 1972 com uma das loco-

motivas GE U8B (foto Guido Motta, acervo da Memória do Trem) 

 

Com a transferência do trecho para a administração da E. F. Leopoldina por volta de 
1965 chegaram as locomotivas diesel-elétricas daquela Ferrovia, especialmente as GE U8B, 
vindo em seguida outras maiores, até culminar com as U20C tracionando os últimos trens de 
carga já em meados da década de 1990. 

O controle de tráfego sempre foi feito de forma manual, com a utilização de comuni-
cação por telégrafo e telefone seletivo, sendo nos últimos anos implantado o licenciamento 
por staff elétrico entre algumas estações.  

 

 

2.2. Situação atual do trecho quanto à geometria e ao traçado 

 

A partir de Governador Portela em direção a Paraiba do Sul, em 55 km de extensão, a 
Linha Auxiliar apresenta um traçado bastante sinuoso, função das dificuldades de sua cons-
trução com os escassos recursos técnicos disponíveis ao final do século XIX, com rampa má-
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xima de 1 % e raio mínimo de 100 m no trecho da serra dos Tabuões, e fora dele com raio 
mínimo de 140 m. 

A via permanente, originalmente assentada com dormentes de madeira em lastro de 
terra, foi melhorada nas últimas décadas com a implantação do lastro de pedra britada e novos 
métodos de conserva cíclica programada. Possui atualmente trilhos TR-37 sobre placas de 
apoio e fixação por meio de pregos, aplicando-se soldas aluminotérmicas para formação de 
barras de comprimento mediano, no entanto sem formar trilhos longos soldados. 

A drenagem sempre foi bem simples, com poucas valetas laterais e alguns bueiros e 
pontilhões em estrutura metálica, não existindo qualquer ponte entre as estações de Governa-
dor Portela e Professor Miguel Pereira. 

Quando do alargamento da bitola em 2016, foram mantidos todos os componentes da 
superestrutura, com o aproveitamento de parte dos dormentes e a substituição dos restantes, 
mais a complementação do lastro de pedra britada. O nivelamento e o alinhamento foram rea-
lizados de forma manual, utilizando-se para socaria os vibradores do tipo Jackson, resultando 
numa geometria em planta e perfil com muitas irregularidades, embora plenamente apta à 
circulação em baixa velocidade, na faixa de até 20 km/h, típica da operação de trens turísticos. 

 

 

2.3. Situação atual do trecho quanto à segurança 

 

Do ponto de vista da segurança, a geometria do trecho entre as estações de Governa-
dor Portela e Professor Miguel Pereira admite uma circulação em baixa velocidade, na faixa 
de até 20 km/h, devendo evidentemente ser revisada por ocasião da futura alteração da bitola 
para a condição original de um metro, tal como é a intenção por parte da Prefeitura Municipal 
para a implantação do novo trem. 

Quanto à segurança de tráfego, como está prevista a operação de um único trem ao 
longo do trecho, não existe qualquer restrição operacional, devendo apenas ser dada atenção 
especial às passagens em nível, com a complementação da sinalização para alerta aos motoris-
tas nas passagens eventualmente ainda não sinalizadas e a veiculação de campanha de escla-
recimento público por parte da Prefeitura Municipal, de forma a melhor conscientizar a popu-
lação sobre os benefícios do trem e os cuidados de segurança a serem tomados.  

Devido à ausência de tráfego na via férrea por muitos anos tornou-se comum o esta-
cionamento de veículos sobre os trilhos, e é importante que doravante a PMMP inicie a orien-
tação aos moradores e coíba esta prática, já prevendo a volta do trem com maior segurança. 

 

 

2.4. Situação atual do trecho quanto às facilidades para operação e manobras 

 

Durante anos na época da tração a vapor, devido à necessidade de manobras para divi-
são dos maiores trens, especialmente os de carga, como também para substituição de locomo-
tivas para vencer o trecho da serra entre Conrado e Governador Portela, esses dois pátios 
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sempre tiveram um grande número de desvios, incluindo os triângulos de inversão das loco-
motivas. 

No entanto, após a paralisação do tráfego comercial, ambos os pátios foram severa-
mente reduzidos, tendo praticamente todas as vias retiradas e seus materiais ganhando destino 
ignorado. 

 

 
Foto 2.4: Vista do pátio de Governador Portela em 1972 com as várias linhas de desvios e o 

triângulo de inversão de locomotivas (foto Guido Motta, acervo da Memória do Trem) 

 

Atualmente o pátio de Governador Portela tem uma única via com a bitola alargada, 
sem aparelhos de mudança de via (AMV) ou qualquer outra instalação que permita manobras, 
não possuindo nem mesmo o antigo triângulo de inversão. Segundo relatos de antigos ferrovi-
ários aposentados locais, alguns trechos de via, inclusive parte do triângulo, encontram-se 
ocultos sob uma camada de terra, incluindo vários AMVs, bem como ainda se observam tri-
lhos e demais componentes deixados no terreno. 

No caso do pátio de Professor Miguel Pereira, mesmo sendo de menor área total, a si-
tuação é semelhante, restando apenas uma linha singela com a bitola também alargada. Além 
dos limites do antigo pátio, ainda existe um trecho de via original, semi enterrada em direção 
a Paty do Alferes, embora já interrompida em diversos pontos. 

 

 

2.5. Situação atual do trecho quanto aos obstáculos existentes na faixa de domínio 

 

Desde a paralisação do tráfego, a via entre Governador Portela e Professor Miguel Pe-
reira foi sendo gradualmente obstruída por todo tipo de obstáculos na sua faixa de domínio, 
especialmente por lixo e detritos, além da infestação descontrolada de vegetação. 



 

 

Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica 
para operação do Trem Turístico e Cultural em Miguel Pereira 

 
 

23 

Graças à atuação de associados voluntários da Associação Fluminense de Preservação 
Ferroviária – AFPF, que colocaram em tráfego, mesmo que de forma precária, uma pequena 
locomotiva diesel-mecânica de fabricação alemã e um velho auto de linha, conseguiu-se pre-
servar um mínimo de trafegabilidade no trecho por vários anos, até culminar com o alarga-
mento da bitola em toda a extensão em 2016. 

Com a operação em teste da automotriz Budd, a linha manteve sua condição de tráfego 
por algum tempo, mas desde a sua paralisação e sem a passagem de qualquer outro veículo 
ferroviário, os obstáculos voltaram a aparecer, especialmente lixo, entulho e infestação da 
vegetação. 

Em alguns cortes já são observadas erosões no terreno, que futuramente poderão oca-
sionar desmoronamentos e interrupções da via. 

No km 117+150, nas proximidades do supermercado da Rede Unidos, entre Barão de 
Javari e Professor Miguel Pereira, para construção de uma nova rua foi simplesmente asfalta-
da a via, impedindo totalmente a passagem de qualquer veículo ferroviário, além de irregula-
ridades no piso de outras passagens em nível (PNs) ao longo do trecho, que se não corrigidas, 
se constituirão em risco à circulação do trem. 

 

 
Foto 2.5a: Trecho próximo à parada de Barão de Javari com a via obstruída por entulho da 

erosão do corte e pelo excesso de vegetação (foto João Bosco Setti) 
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Foto 2.5b: Trecho próximo no km 117+150 com os trilhos cobertos por uma camada de as-
falto de uma nova rua (foto João Bosco Setti) 

 

 
Foto 2.5c: Passagem em nível da Rua Nelson Nobre com o piso irregular e o trecho mais 

adiante obstruído por entulho e excesso de vegetação (foto João Bosco Setti) 
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2.6. Situação atual do trecho quanto às estações, oficina e demais instalações de apoio 

 

As duas estações extremas definidas para a operação do trem turístico, Governador 
Portela e Professor Miguel Pereira, encontram-se em bom estado de conservação, bem como a 
parada de Barão de Javari, as quais evidentemente necessitarão de obras para adequação às 
suas novas funções de operação turística, sem prejuízo de outras utilizações que atualmente já 
existem. 

No entanto, todas as demais instalações de apoio, como oficina, garagem, caixas 
d’água, depósitos de combustível e pontos de acesso aos passageiros inexistem, tornando ne-
cessária a construção, assunto este a ser tratado mais adiante neste Estudo. 

Resta apenas no pátio de Governador Portela uma caixa d’água de aço em forma pris-
mática, não correspondendo à caixa original do antigo 9º Depósito, que na publicação “I.S.T.-
3 Instrucções para o Serviço de Transportes” publicado pela E. F. Central do Brasil em 1930, 
constava ser de 80.000 m³. 

Esta caixa existente, em sua condição atual, não teria condições de ser utilizada para 
operação regular do trem turístico, pelo estado geral de sua chaparia e pela pequena capacida-
de de armazenamento, a menos que passe por uma recuperação e adaptação.  

 

 

2.7. Identificação das intervenções e adaptações necessárias 

 

Além da futura alteração da bitola para a condição original de um metro, tal como é a 
intenção por parte da Prefeitura Municipal para a implantação do novo trem, será necessária a 
construção de novos desvios de manobras nos pátios extremos do trecho. 

No pátio de Governador Portela será necessária a reconstrução do triângulo original de 
inversão de locomotivas, que pela sua localização próxima à estação, em muito facilitará a 
manobra do trem, permitindo ao mesmo tempo a mudança de posição da locomotiva de uma 
extremidade para outra da composição (a chamada manobra de reversão) e a inversão de seu 
sentido de operação para permitir a realização da próxima viagem em direção a Professor Mi-
guel Pereira. 

Dispondo de espaço, no pátio de Governador Portela também deverá ser localizada a 
oficina para manutenção e garagem para guarda do trem, bem como dos demais veículos de 
apoio, sendo construídos os respectivos desvios de acesso. 

Na extremidade oposta do trecho, em Professor Miguel Pereira, no centro da cidade, 
sendo menor o espaço disponível, deverá ser prevista a reconstrução do desvio como uma 
segunda linha no lado oposto ao da plataforma isolada, reaproveitando como única possibili-
dade disponível uma estreita faixa da Avenida Roberto Silveira, para se realizar a manobra de 
reversão da locomotiva, que tendo chegado na frente da composição, deverá ser desengatada 
para se deslocar até a outra ponta. 
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Foto 2.7a: Trecho do triângulo de inversão em Governador Portela a ser reconstruído para 

permitir a manobra da locomotiva a vapor (foto João Bosco Setti) 

 

 
Foto 2.7b: Área do pátio de Governador Portela disponível para a localização da futura ofi-

cina de manutenção e garagem do trem (foto João Bosco Setti) 



 

 

Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica 
para operação do Trem Turístico e Cultural em Miguel Pereira 

 
 

27 

 
Foto 2.7c: Foto de fevereiro de 1967 observando-se o desvio de Professor Miguel Pereira no 

lado da plataforma externa (acervo do Correio da Manhã, Arquivo Nacional) 

 

 
Foto 2.7d: Faixa da Avenida Roberto Silveira onde se localizava o desvio ao lado da plata-

forma externa de Professor Miguel Pereira (foto João Bosco Setti) 
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Em ambos os pátios, para o reabastecimento da locomotiva ao final de cada etapa de 
viagem, deverão ser construídas caixas d’água e depósitos de lenha.  

 

 

2.8. Caracterização do material rodante a ser obtido pela Prefeitura 

 

Para operação do Trem Turístico e Cultural, a Prefeitura Municipal de Miguel Pereira 
obteve em setembro de 2019 junto à Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do 
Estado do Rio de Janeiro - Fecomercio RJ, a doação de uma locomotiva a vapor integrante do 
acervo do SESC Pousada Grussaí, localizado no Município de São João da Barra, RJ, deven-
do pelos termos da doação, ser a retirada da locomotiva, no estado em que se encontra, a car-
go da Prefeitura donatária.  

Trata-se da locomotiva a vapor Consolidation de rodagem 2-8-0 fabricada pela Bald-
win Locomotive Works em Eddystone, Pensilvânia, EUA, em outubro de 1894, sob o número 
de série 14119, como parte de um lote de três locomotivas para a Companhia União Soroca-
bana e Ituana, depois E. F. Sorocabana, onde recebeu o número 109. 

Sendo baixada e vendida em abril de 1954 para a Usina Barcelos, localizada em São 
João da Barra, RJ, passou a operar no transporte de cana para a usina com o número 2, até ser 
adquirida pelo SESC de Grussaí na década de 1990 para trafegar nas linhas férreas de seu 
complexo de férias e de lazer, ganhando o número honorário 220, sem vinculação histórica 
com a Rede Mineira de Viação, como indica a sigla pintada no tênder. 

 

 
Foto 2.8a: A locomotiva Baldwin Consolidation quando ainda no SESC Grussaí em dezem-

bro de 2018 (foto João Bosco Setti) 
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Figura 2.8: Folha de álbum da E. F. Sorocabana com as características técnicas das locomo-

tivas Consolidation da série 109 a 111 (acervo da Memória do Trem) 
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Foto 2.8b: Tênder da locomotiva Consolidation quando ainda no SESC Grussaí em dezembro 

de 2018 (foto João Bosco Setti) 

 

 
Foto 2.8c: Cabine da locomotiva Consolidation quando ainda no SESC Grussaí em dezembro 

de 2018 (foto João Bosco Setti) 
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Foto 2.8d: Interior da cabine e fornalha da locomotiva Consolidation quando ainda no SESC 

Grussaí em dezembro de 2018 (foto João Bosco Setti) 

 

Para os carros de passageiros atualmente existem poucas opções disponíveis, devido 
ao intenso processo de vandalização ocorrido ao longo de praticamente todas as ferrovias no 
Brasil desde a desativação dos últimos trens regulares de passageiros pela RFFSA e pela Fe-
pasa, sendo a maioria deixada abandonada em pátios ferroviários com acesso amplamente 
facilitado a todo tipo de saqueadores e oportunistas. 

Dentre uma das poucas opções disponíveis encontram-se as automotrizes elétricas que 
operavam até meados de 2019 na Estrada de Ferro do Corcovado, no Rio de Janeiro, substitu-
ídas por outros veículos de fabricação mais recente. 

Trata-se de veículos de fabricação suíça SLM da década de 1970, de estrutura e caixa 
metálica, em bitola métrica e equipados com dispositivos de tração por cremalheira, que para 
operação no Trem Turístico e Cultural em Miguel Pereira deverão passar por um processo de 
adaptação, prevendo-se a remoção de todo os componentes de tração elétrica e de cremalhei-
ra, assim como da alteração dos engates, da iluminação, e dos acessos dos passageiros, além 
da instalação de sistema de freio ferroviário a ar comprimido, para torná-los compatíveis com 
a operação ferroviária convencional. 
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Foto 2.8e: Carros da E. F. do Corcovado quando ainda em operação naquela ferrovia,  

e atualmente já desativados (foto João Bosco Setti) 

 

 
Foto 2.8f: Grupo de carros do acervo do SESC Grussaí (foto João Bosco Setti) 
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Como segunda opção, existem os carros de passageiros do acervo do SESC Grussaí, 
na realidade fruto da adaptação de antigos vagões de transporte de cana conhecidos na época 
como grades ou gaiolas, os quais sendo transferidos à Prefeitura Municipal de Miguel Pereira, 
também deverão passar por um processo de instalação de sistema de freio ferroviário a ar 
comprimido e de iluminação. 

Não sendo possível o aproveitamento das automotrizes da E. F. do Corcovado ou dos 
carros do SESC Grussaí para o Trem Turístico e Cultural, restará a opção de se localizarem 
outros antigos carros de passageiros de aço carbono ou de madeira abandonados em péssimo 
estado ao longo dos pátios distantes ao longo do país, a serem virtualmente reconstruídos a 
um custo elevado.  

Já existem em Miguel Pereira, por iniciativa dos associados voluntários da Associação 
Fluminense de Preservação Ferroviária – AFPF, uma pequena locomotiva diesel-mecânica de 
fabricação alemã e um velho auto de linha, os quais serão de grande importância para o apoio 
à operação e à manutenção do sistema, devendo todos ser reformados e revisados para retorno 
ao tráfego, podendo ser utilizados pelo operador do trem mediante acordo de parceria com a 
AFPF, assim como um dos vagões plataforma deixados abandonados pela RFFSA no pátio de 
Governador Portela. 

 

 
Foto 2.8g: Locomotiva diesel-mecânica de fabricação alemã pertencente à AFPF, de grande 

importância para o apoio à operação e à manutenção do sistema (foto João Bosco Setti) 
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Foto 2.8h: Auto de linha pertencente à AFPF, de grande importância para o apoio à opera-

ção e à manutenção do sistema (foto João Bosco Setti) 

 

 
Foto 2.8i: Um dos vagões plataforma abandonados no pátio de Governador Portela, de 

grande importância para o apoio à manutenção do sistema (foto João Bosco Setti) 
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2.9. Considerações sobre os transportes rodoviários necessários do material rodante 

 

Estando cada item de material rodante em uma localidade diferente, deverão ser pro-
videnciados os respectivos serviços especializados de transporte rodoviário das respectivas 
origens para Miguel Pereira. 

Os serviços de transporte deverão incluir as operações de carregamento nas carretas 
rodoviárias, com utilização ou não de guindastes, o tráfego por rodovias prevendo-se os veí-
culos batedores no caso das cargas de grandes dimensões, e a descarga de cada um nos pátios 
de destino. 

A locomotiva a vapor Consolidation, como integrante do acervo do SESC Pousada 
Grussaí, encontra-se no Município de São João da Barra, RJ, exigindo o transporte por apro-
ximadamente 400 km até o pátio de Governador Portela. 

Para a carga e descarga da locomotiva, deve-se dar preferência à utilização de uma 
rampa improvisada de fogueira de dormentes, podendo ser escavado o terreno para rebaixar a 
extremidade da carreta, sendo montada provisoriamente a linha de trilhos e a locomotiva mo-
vimentada com a ajuda de um trator, evitando-se ao máximo a utilização de guindastes, pois a 
amarração dos cabos tem o grande risco de causar graves avarias nos componentes da loco-
motiva, especialmente braçagens, mancais, caldeira, caixa de fumaça e cabine. Quanto ao 
tênder, por ser de menores dimensões e peso, a operação pode ser análoga. 

Os carros de passageiros, optando-se pela utilização das automotrizes elétricas que o-
peravam na E. F. do Corcovado, encontram-se na área da empresa Superpesa, no bairro de 
Campo Grande, no Rio de Janeiro, a uma distância de transporte de aproximadamente 110 km 
em relação ao pátio de Governador Portela. 

No caso de utilização dos carros de passageiros do acervo do SESC Grussaí, a origem 
e o destino do transporte são os mesmos da locomotiva a vapor, portanto de aproximadamente 
400 km. 

No caso dos carros, mesmo sendo mais simples que a locomotiva, devem ser tomados 
cuidados para que a carga e a descarga, especialmente se feitas por guindastes, não danifique 
as caixas quando do içamento, podendo ser adotado o mesmo procedimento com a utilização 
da fogueira de dormentes. 

Por orientação de representantes da Prefeitura Municipal, em reunião realizada com 
integrantes da equipe de realização deste Estudo no dia 7 de fevereiro de 2020, ficou definido 
que não será considerado o transporte rodoviário da automotriz Budd atualmente estacionada 
no pátio de Governador Portela, por ser de responsabilidade da OSCIP Amigos do Trem. 
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Foto 2.9: Exemplo de descarga de uma locomotiva a vapor após a montagem dos pedaços de 

trilhos curtos fixados entre a carreta e a rampa de fogueira de dormentes 
(foto Felipe Sanches) 

 

 

2.10. Considerações sobre as adaptações necessárias no material rodante 

 

A utilização de material reaproveitado de outros serviços pressupõe a necessidade de 
diversas adaptações a serem feitas de forma a tornar suas características adequadas às novas 
funções. 

A locomotiva a vapor Consolidation, tendo sido recebida do SESC Grussaí como doa-
ção no estado em que se encontra, deverá passar por uma inspeção geral a ser feita por especi-
alista, observando-se todas as suas partes móveis, condição de lubrificação e de desgastes. 

Segundo informações de representantes da Prefeitura Municipal, em reunião realizada 
com integrantes da equipe de realização deste Estudo no dia 7 de fevereiro de 2020, a locomo-
tiva já havia passado por uma inspeção geral realizada pela Camposcal Caldeiras Ltda.. Trata-
se de uma empresa especializada em construção, reforma e manutenção de caldeiras, estabe-
lecida na cidade de Campos dos Goytacazes, contratada pelo SESC Grussaí, que inclusive 
emitiu o laudo de inspeção de caldeira, embora ainda não disponível para leitura. 

Entretanto, para a operação ferroviária no trecho entre Governador Portela e Professor 
Miguel Pereira, será conveniente a realização de uma nova inspeção, considerando inclusive 
eventuais avarias que possam ter ocorrido desde seu transporte, e será necessária a instalação 
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de sistemas de freio ferroviário a ar comprimido e de geração de energia para iluminação pró-
pria e dos carros de passageiros. 

Como sugestão para uma maior valorização da história da Linha Auxliar, a locomotiva 
Consolidation poderá receber uma pintura alusiva à E. F. Central do Brasil, com um número 
honorário da série daquelas de mesma rodagem, podendo ser escolhido um dos seguintes nú-
meros vagos a título de exemplo: 1161 a 1169, 1197 a 1199, 1214 a 1220 ou 1275. 

Evidentemente, por questões de fidelidade histórica, a aplicação do número honorário 
e da pintura alusiva à E. F. Central do Brasil devem ser citados ao público, ressaltando a ho-
menagem à Ferrovia.. 

Os carros de passageiros, optando-se pela utilização das automotrizes elétricas que o-
peravam na E. F. do Corcovado, deverão ser adaptados com a remoção de todo os componen-
tes de tração elétrica e de cremalheira, assim como da alteração dos engates, da iluminação, e 
dos acessos dos passageiros, e de instalação de sistema de freio ferroviário a ar comprimido, 
para torná-los compatíveis com a operação ferroviária convencional. 

Optando-se pela utilização dos carros do acervo do SESC Grussaí, as adaptações serão 
mais simples, mas igualmente necessárias, com a instalação de sistema de freio ferroviário a 
ar comprimido e de iluminação. 

Da mesma forma que a locomotiva, sugere-se que os carros também recebam uma pin-
tura igualmente alusiva à E. F. Central do Brasil. 

No caso da pequena locomotiva diesel-mecânica de fabricação alemã, do auto de linha 
e de um dos vagões plataforma, não se trata de adaptação, mas efetivamente de reforma e re-
visão geral para retorno ao tráfego. 

 

 

2.11. Caracterização das estações e paradas quanto às intervenções e adaptações 
        necessárias 

 

As estações de Governador Portela e de Professor Miguel Pereira, devido à desativa-
ção dos serviços de passageiros pela RFFSA durante a década de 1970, foram aos poucos 
perdendo diversos detalhes de funcionamento e ganhando outros necessários a uma operação 
mais simples por parte da RFFSA, focada exclusivamente na operação de cargas. 

Com a implantação pela RFFSA do trem turístico de passageiros com locomotivas a 
vapor e carros de passageiros de madeira entre as estações de Conrado e de Professor Miguel 
Pereira em 19 de junho de 1986 até quase dez anos, houve algumas adaptações e improvisa-
ções, que de qualquer forma não seriam totalmente adequadas a uma operação moderna de 
turismo em caráter eficiente e autossustentável. 

Portanto, para a plena operação do Trem Turístico e Cultural, deverão ser feitas as a-
daptações necessárias, destacando-se a instalação de salas de recepção e de espera dos turis-
tas, de informações, de administração e operação, de venda das passagens, sanitários masculi-
nos e femininos, pontos de venda de lembranças e demais itens. 
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3. Caracterização da operação 
 

A operação do trem entre as estações de Governador Portela e Professor Miguel Perei-
ra exigirá uma série de providências a serem tomadas de forma eficiente e segura, garantindo 
as condições adequadas ao transporte de passageiros, incluindo a via permanente, os novos 
pátios extremos, as estações e o material rodante. 

Tendo em vista o baixo peso e velocidade do trem a ser operado, a superestrutura da 
via permanente continuará sendo a mais simples e econômica possível, diminuindo os custos 
de implantação e de manutenção. 

Em princípio, para efeito de cálculo de custo, os trilhos, dormentes e demais compo-
nentes deverão ser, sempre que possível, reaproveitados ou então adquiridos de fornecedores 
de materiais novos e usados existentes na região Sudeste, que possuem estoques suficientes 
para atender aos pedidos, a preços de mercado. 

 

3.1. Traçado, paradas e manobras 

 

O traçado da Linha Auxiliar no trecho considerado, tem rampa máxima de 1 % e raio 
mínimo de 140 m, plenamente adequado à operação do trem a vapor em baixa velocidade, 
como aliais convém a este tipo de passeio. 

As paradas consideradas para o serviço a ser implantado são as estações extremas do 
trecho, Governador Portela e Professor Miguel Pereira, esta no centro da cidade. 

Existe ainda a parada de Barão de Javari, localizada a cerca de 1 km a partir de Gover-
nador Portela, mas o perfil típico de operação de um Trem Turístico e Cultural não comporta 
paradas intermediárias sem atrações que efetivamente gerem ganhos à exploração eficiente e 
autossustentável, até porque as tarifas são cobradas para viagem inteira, não sendo possível 
administrar entradas e saídas de passageiros com lugares certos nos carros no meio de viagem. 

Quanto às manobras nos pátios das estações extremas, serão sempre necessárias para 
que a locomotiva seja reposicionada na frente da composição para poder fazer a viagem de 
volta (a chamada manobra de reversão), e assim sucessivamente, já que é absolutamente invi-
ável do ponto de vista da segurança deixar os carros seguirem em viagem com a locomotiva 
atrás empurrando. 

A título de esclarecimento, no jargão ferroviário, define-se como desvio ativo aquele 
que inicia e termina em aparelhos de mudança de via, permitindo a entrada dos trens por am-
bas as extremidades. E define-se como desvio morto aquele desvio com acesso por apenas um 
AMV numa das extremidades. 
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3.2. Plano de vias: manobras em Governador Portela e em Professor Miguel Pereira 

 

O plano de vias em qualquer pátio é sempre estabelecido em função das manobras ne-
cessárias, e no caso deste Estudo o mesmo se aplica a Governador Portela e Professor Miguel 
Pereira, com a necessidade de se fazer a reversão da locomotiva ao final de cada viagem, po-
sicionando-a na frente da composição. 

Em Governador Portela a existência do antigo triângulo definiu o plano de vias, ape-
nas se acrescentando o desvio de acesso à garagem e oficina para guarda e manutenção do 
trem e dos demais veículos de manutenção. 

No caso de Professor Miguel Pereira, no centro da cidade e dispondo de menor área 
disponível, o plano de vias se resume a um desvio ativo para a reversão da locomotiva, tendo 
para isto que refazer a linha no lado externo da segunda plataforma, ocupando uma faixa da 
Avenida Roberto Silveira. 

Tal solução, que à primeira vista poderia parecer estar tirando espaço da mobilidade 
no centro da cidade, na prática é plenamente viável, a exemplo de outras cidades com opera-
ção de Trem Turístico e Cultural, destacando-se o caso de Jaguariúna, no Estado de São Pau-
lo, cujas imagens serão mostradas mais adiante neste Estudo, bastando nos horários de mano-
bras que uma equipe da Guarda Municipal dê uma cobertura desviando por alguns poucos 
minutos a passagem dos ônibus, isto ocorrendo, salvo em raras exceções, somente aos sába-
dos, domingos e feriados.  

Os sete esquemas a seguir indicam o plano de vias em Governador Portela, com uma 
amostra de como serão realizadas as manobras com o trem e a inversão da locomotiva ao uti-
lizar o triângulo, sendo também observados os desvios mortos para a oficina e garagem. 

 

 
Figura 3.2a: O trem de passageiros chegando à estação de Governador Portela, com a loco-

motiva à frente (todas as figuras de elaboração própria) 
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Figura 3.2b: O trem parado na estação para o desembarque dos passageiros 

 

 
Figura 3.2c: A locomotiva já desengatada avançando para entrar no triângulo 

 

 
Figura 3.2d: A locomotiva recuando pelo triângulo para fazer a inversão 
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Figura 3.2e: A locomotiva completando a inversão ao retornar até a linha principal 

 

 
Figura 3.2f: A locomotiva recuando até engatar nos carros de passageiros 

 

 
Figura 3.2g: O trem iniciando a nova viagem em direção a Professor Miguel Pereira 
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No pátio de Professor Miguel Pereira os esquemas indicam o plano de vias bem mais 
simples, com um AMV em cada extremidade para formar um desvio ativo de reversão. 

Nesse pátio a locomotiva ao chegar e partir na próxima viagem não inverterá o seu 
sentido, chegando de frente e retornando de ré ou de recuo, ou vice-versa, chegando de ré e 
retornando de frente. A viagem com a locomotiva de ré é praticada de forma comum em qua-
se todos os Trens Turísticos e Culturais no Brasil, não constituindo motivo de preocupação 
em termos de segurança para a operação. 

Da mesma forma em Governador Portela, apesar da utilização do triângulo para a in-
versão, a locomotiva ao chegar de frente, fará a próxima viagem de frente, mas ao chegar de 
ré ou de recuo, obrigatoriamente fará a próxima viagem em direção a Professor Miguel Perei-
ra seguindo de ré, e assim sucessivamente. 

Esta situação somente acabará caso seja instalado em Professor Miguel Pereira um gi-
rador de locomotivas, que sendo um dispositivo raro e de custo elevado, será apresentado 
mais adiante neste Estudo, no item 9.3, quando forem abordadas as recomendações futuras, 
evitando-se onerar em excesso o projeto de implantação inicial do trem. 

 

 
Figura 3.2h: O trem de passageiros chegando à estação de Professor Miguel Pereira 

 

 
Figura 3.2i: O trem parado na estação para o desembarque dos passageiros 
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Figura 3.2j: A locomotiva já desengatada avançando até o final da linha, ou rabicho 

 

 
Figura 3.2k: A locomotiva retornando pelo desvio ativo para fazer a reversão 

 

 
Figura 3.2l: A locomotiva recuando na linha principal para completar a manobra 
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Figura 3.2m: A locomotiva seguindo até engatar nos carros de passageiros na plataforma 

 

 
Figura 3.2n: O trem iniciando a nova viagem em direção a Governador Portela 

 

 

3.2.1. O exemplo de Jaguariúna a ser aplicado em Miguel Pereira 

 

Na sequência de fotos apresentadas a seguir, registradas em janeiro de 2010, um trem 
com a locomotiva a vapor Baldwin Ten-Wheel número 215 da ABPF chega à estação de Ja-
guariúna, SP. 

A seguir, é desengatada da sua composição, realizando-se a manobra de reversão, para 
mudar de posição e engatar na outra extremidade, mas sem inverter o seu sentido. E no horá-
rio marcado, parte com o trem, agora circulando de ré ou de recuo, com o seu tênder à frente. 
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Foto 3.2.1a: O trem se aproximando da estação de Jaguariúna (foto João Bosco Setti) 

 

 
Foto 3..2.1b: Após a parada na plataforma, a locomotiva seguindo até o AMV 

(foto João Bosco Setti) 
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Foto 3.2.1c: A locomotiva retornando pelo desvio construído numa faixa da rua 

(foto João Bosco Setti) 

 

 
Foto 3.2.1d: A locomotiva entrando novamente na linha principal pelo AMV inferior 

(foto João Bosco Setti) 
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Foto 3.2.1e: Voltando pela linha principal para engatar na composição 

(foto João Bosco Setti) 

 

 
Foto 3.2.1f: Já engatada na composição,em posição de ré com o tênder à frente 

(foto João Bosco Setti) 
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Foto 3.2.1g: Iniciando a viagem de volta, viajando de ré ou de recuo 

(foto João Bosco Setti) 

 

 
Foto 3.2.1h: Flagrante da passagem de outro trem, observando-se o apoio da Guarda Muni-
cipal de Jaguariúna no bloqueio e controle do fluxo de veículos nas ruas próximas à estação 

(foto João Bosco Setti) 
 

A operação do Trem Turístico e Cultural em Miguel Pereira alternado o seu sentido de 
operação entre frente e ré a cada duas viagens, devido à existência de inversão em apenas uma 
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extremidade do trecho (no caso em Governador Portela), por não dispor nos primeiros anos de 
um girador no outro pátio, terá como vantagem a alternância de operação, diminuindo o des-
gaste dos frisos de suas rodas, ao contrário do que ocorreria se operasse sempre no mesmo 
sentido nas viagens de ida e de volta. 

Além disso, como um “bônus”, promoverá diferentes e interessantes ângulos para fo-
tografias por parte dos turistas e dos entusiastas de trens a vapor, concorrendo para valoriza-
ção do serviço junto ao público. 

 

 

3.3. O material e os serviços da via permanente 

 

A preparação da via permanente para a implantação do trem a vapor divide-se em dois 
principais itens: a mudança da bitola em todo o trecho e a construção de novos segmentos de 
via nos dois pátios extremos. 

Para a mudança da bitola larga (1,60m) para métrica (1,00m) em toda a extensão do 
trecho, considerando 4,484 km, praticamente todo o material será reaproveitado, admitindo-se 
a substituição de 10 % dos dormentes, considerados como já inservíveis, e mais os respectivos 
pregos de linha. 

Em seguida, deverá ser realizado o nivelamento, o alinhamento, a socaria manual e o 
acabamento, admitindo-se também a necessidade de desguarnecimento manual da via em cer-
ca de 300 metros de extensão e a roçada mecanizada em 8.000 metros quadrados. 

Para recuperação e proteção da infraestrutura, será necessária a construção de um bu-
eiro aberto no km 113+210 (entre Barão de Javari e Professor Miguel Pereira) e a limpeza de 
corte nas proximidades de Barão de Javari, com a remoção de 1.500,00 metros cúbicos de 
terra e entulho. 

A tabela 3.3a indica os serviços necessários com os respectivos valores, tomados como 
referência no mês de março de 2020. 

 

DESCRIÇÃO UNID. QUANT. 
PREÇO UNITÁ-

RIO R$ 
PREÇO TOTAL 

R$ 

SERVIÇOS NA LINHA PRINCIPAL          

Mudança da bitola larga (1,60m) para métrica (1,00m)  m    4.480,00                    75,00          336.000,00  

Nivelamento, alinhamento, socaria e acabamento   m    4.480,00                 120,00          537.600,00  

Desguarnecimento manual de via   m        300,00                 105,00            31.500,00  

Roçada mecanizada  m²    8.000,00                      3,00            24.000,00  

Execução de bueiro aberto no km 113+210  m          10,00                 960,00              9.600,00  

Limpeza de corte  m³    1.500,00                    85,00          127.500,00  

     Total        1.066.200,00  

Tabela 3.3a: Serviços de via permanente em toda a extensão do trecho (elaboração própria) 

 

As irregularidades no piso de algumas passagens em nível (PNs), e em especial a obs-
trução da via no caso daquela PN localizada no km 117+150, nas proximidades do supermer-
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cado Unidos, entre Barão de Javari e Professor Miguel Pereira, para construção de uma nova 
rua, e já citada no item 2.5, provocada pelo asfaltamento incorreto sobre os trilhos, exigirá um 
serviço de corte do asfalto e instalação de contra-trilhos, com a tabela 3.3b a seguir indicando 
os quantitativos e os respectivos valores, tomados como referência no mês de março de 2020. 

 

DESCRIÇÃO UNID. QUANT. 
PREÇO UNITÁ-

RIO R$ 
PREÇO TOTAL 

R$ 

INTERVENÇÃO NAS PASSAGENS EM NÍVEL          

Corte linear de asfalto.  m           230,00                    14,00              3.220,00  

Montagem do contra trilho.  m           230,00                    75,00            17.250,00  

     Total              20.470,00  

Tabela 3.3b: Serviços de desobstrução das passagens em nível (elaboração própria) 

 

No pátio de Governador Portela deverá ser reconstruído o triângulo de inversão e 
construídas as vias de acesso à oficina de manutenção e garagem do material rodante, com os 
serviços necessários e os respectivos valores, tomados como referência no mês de março de 
2020, indicados nas tabelas 3.3c e 3.3d a seguir. 

 

DESCRIÇÃO UNID. QUANT. 
PREÇO UNITÁ-

RIO R$ 
PREÇO TOTAL 

R$ 

RECONSTRUÇÃO DO TRIANGULO DE INVERSÃO         

Desguarnecimento da via  m           300,00                    75,00            22.500,00  

Reconstrução da via   m           300,00                  20,00            66.000,00  

Assentamento e nivelamento de AMVs n.8 / TR-37  un                3,00            35.000,00          105.000,00  

     Total            193.500,00  

Tabela 3.3c: Serviços de reconstrução do triângulo em Gov. Portela (elaboração própria) 

 

DESCRIÇÃO UNID. QUANT. 
PREÇO UNITÁ-

RIO R$ 
PREÇO TOTAL 

R$ 

CONSTRUÇÃO DAS VIAS DE MANUTENÇÃO         

Montagem, nivelamento e lastramento de via.  m           140,00                  90,00            40.600,00  

Montagem de linha sobre a vala  m             10,00                  50,00              3.500,00  

Escavação da vala   vb               1,00               .250,00              2.250,00  

Concreto ferro e forma.  vb               1,00               .500,00              8.500,00  

Assentamento e nivelamento de AMVs nº 8 / TR-37  un                2,00            35.000,00            70.000,00  

     Total            124.850,00  

Tabela 3.3d: Serviços de construção das vias de manutenção (elaboração própria) 

 

No pátio de Professor Miguel Pereira deverá ser construído o desvio ativo para a re-
versão da locomotiva, com um AMV em cada extremidade, aproveitando o lado externo da 
segunda plataforma da estação, ocupando uma faixa da Avenida Roberto Silveira, no mesmo 
local onde outrora existia um desvio, com os serviços necessários e os respectivos valores, 
tomados como referência no mês de março de 2020, indicados na tabela 3.3e a seguir. 
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DESCRIÇÃO UNID. QUANT. 
PREÇO UNI-

TÁRIO R$ 
PREÇO TOTAL 

R$ 

CONSTRUÇÃO DO DESVIO ATIVO          

Demolição e retirada de concreto asfáltico.  m³              31,50             500,00           15.750,00  

Montagem, nivelamento e lastramento de via.  m            150,00            290,00           43.500,00  

Aplicação de contra trilho.  m            300,00               75,00           22.500,00  

Assentamento e nivelamento de AMVs nº 8 / TR-37  un                 2,00      35.000,00           70.000,00  

    Total         151.750,00  

Tabela 3.3e: Serviços de construção do desvio em Prof. Miguel Pereira (elaboração própria) 

 

Todos os serviços de via permanente citados incluem também a mobilização e a des-
mobilização do canteiro de obras e uma série de outros itens gerais com a previsão dos res-
pectivos custos, tomados como referência no mês de março de 2020, estão indicados na tabela 
3.3f a seguir 

 

DESCRIÇÃO UNID. QUANT. 
PREÇO UNITÁ-

RIO R$ 
PREÇO TOTAL 

R$ 

SERVIÇOS DE SUPERESTRUTURA         

Mobilização para os serviços de via permanente vb              1,00            25.000,00            25.000,00  

Desmobilização para os serviços de via permanente vb              1,00            15.000,00            15.000,00  

     Subtotal 1              40.000,00  

SERVIÇOS GERAIS         

Corte de trilho  un             50,00                    65,00              3.250,00  

Furo de triho  un           120,00                    55,00              6.600,00  

Corte linear de concreto  m             20,00                    35,00                 700,00  

Horas de retro escavadeira/empilhadeira  h           200,00                 190,00            38.000,00  

Horas de caminhão basculante  h           150,00                 180,00            27.000,00  

     Subtotal 2              75.550,00  

                        Total          115.550,00  

Tabela 3.3f: Serviços diversos referentes à via permanente (elaboração própria) 

 

Quanto ao material de via permanente, grande parte pode ser reaproveitada, reduzindo 
os custos da implantação, especialmente os trilhos necessários para a construção das novas 
vias em Governador Portela e em Professor Miguel Pereira, considerando o trecho fora de 
tráfego além da estação em direção a Paty do Alferes. 

No caso dos aparelhos de mudança de via, cujo total necessário será de 7 unidades, e-
xiste um ainda instalado na linha fora de uso pouco depois do pátio de Professor Miguel Pe-
reira e muitos outros ocultos sob uma camada de terra em diversos pontos do pátio de Gover-
nador Portela, segundo relatos de antigos ferroviários aposentados locais, também se obser-
vando trilhos e demais componentes deixados no terreno. 

A tabela 3.3g a seguir indica os quantitativos e respectivos custos, tomados como refe-
rência no mês de março de 2020, dos demais materiais necessários para a realização dos ser-
viços de via permanente. 
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DESCRIÇÃO UNID. QUANT. 
PREÇO UNITÁ-

RIO R$ 
PREÇO TOTAL 

R$ 

FORNECIMENTO DE MATERIAIS         

Dormente de madeira tipo eucalipto  un        1.500,00                 150,00          225.000,00  

Prego de linha  un        6.000,00                      5,00            30.000,00  

Brita 3 para nivelamento e complemento  m³           500,00                 120,00            60.000,00  

     Total            315.000,00  

Tabela 3.3g: Material de via permanente necessário aos serviços (elaboração própria) 

 

A tabela 3.3h a seguir indica o custo total previsto para todos os serviços e materiais 
de via permanente na fase de implantação do trem a vapor, tomando como referência no mês 
de março de 2020. 

 

DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL R$ 

Serviços na linha principal ao longo do trecho  1.066.200,00 

Intervenção nas passagens em nível ao longo do trecho           20.470,00 

Reconstrução do triangulo de inversão em Governador Portela             193.500,00  

Construção das vias de manutenção em Governador Portela                124.850,00  

Construção do desvio ativo em Professor Miguel Pereira           151.750,00  

Serviços diversos, incluindo mobilização e desmobilização 115.550,00 

Fornecimento de materiais 315.000,00 

                                                                                                                           Total 1.987.320,00 

Tabela 3.3h: Custo total dos serviços e dos materiais de via permanente (elaboração própria) 

 

Para fins de manutenção da via permanente admite-se a substituição de 10 % dos dor-
mentes a cada ano, prevendo-se uma equipe mínima de três pessoas, sendo um encarregado e 
dois serventes, com custo total, incluindo encargos sociais, de R$ 15.000,00/mês, e no caso 
dos demais serviços extras e especiais a realização por equipe terceirizada quando necessário.  

Este item de manutenção, também acrescido dos custos de materiais, será considerado 
como estimativa de custo mensal mais adiante neste Estudo nos subitens 5.3. (Estimativas dos 
custos de despesas operacionais) e 5.4. (Despesas com mão de obra). 

 

 

3.4. Material rodante e trem tipo operacional 

 

A locomotiva a vapor Consolidation, estando em boas condições segundo informações 
do SESC Grussaí, de onde foi originária, deverá passar por uma nova inspeção, considerando 
inclusive eventuais avarias que possam ter ocorrido desde seu transporte, e será necessária a 
instalação de sistemas de freio ferroviário a ar comprimido e de geração de energia para ilu-
minação própria e dos carros de passageiros. 



 

 

Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica 
para operação do Trem Turístico e Cultural em Miguel Pereira 

 
 

53 

Quanto aos carros de passageiros, existem as opções de utilização daqueles originários 
da E. F. do Corcovado, no caso duas unidades totalizando 124 lugares, e dos originários do 
SESC Grussaí, no caso cinco unidades totalizando 160 lugares. 

Os dois carros da E. F. do Corcovado, de fabricação suíça SLM da década de 1970, de 
estrutura e caixa metálica, em bitola métrica e equipados com dispositivos de tração por cre-
malheira, deverão passar por adaptações com a remoção de todos os componentes de tração 
elétrica e de cremalheira, assim como da alteração dos engates, da iluminação, e dos acessos 
dos passageiros, além da instalação de sistema de freio ferroviário a ar comprimido, para tor-
ná-los compatíveis com a operação ferroviária convencional. 

Já os cinco carros originários do SESC Grussaí, com caixa de madeira e fruto da adap-
tação de antigos vagões de transporte de cana conhecidos na época como gaiolas, também 
deverão passar por um processo de instalação de sistema de freio ferroviário a ar comprimido 
e de iluminação. 

Considerando como trem tipo a locomotiva com dois carros originários da E. F. do 
Corcovado, os custos referentes à inspeção e instalação dos sistemas de freio a ar comprimido 
e de iluminação na locomotiva e nos carros estão indicados na tabela 3.4a, tomando como 
referência no mês de março de 2020, somando-se os custos do transporte de cada veículo. 

 

DESCRIÇÃO UNID. QUANT. 
PREÇO UNITÁ-

RIO R$ 
PREÇO TOTAL 

R$ 

LOCOMOTIVA COM DOIS CARROS ORIGINÁRIOS DA E. F. DO CORCOVADO  

Locomotiva: inspeção e inst. de freio e iluminação un 1,00 300.000,00 300.000,00 

Locomotiva: transporte rodoviário desde o SESC un 1,00 250.000,00 250.000,00 

Carros: modificações e inst. de freio e iluminação un 2,00 400.000,00 800.000,00 

Carros transporte rodoviário desde o Rio de Janeiro un 2,00 35.000,00 70.000,00 

     Total       1.420.000,00  

Tabela 3.4a: Custo do material rodante para uma locomotiva e dois carros originários da E. 
F. do Corcovado (elaboração própria) 

 

Considerando como trem tipo a locomotiva com cinco carros originários do SESC 
Grussaí, os custos referentes à inspeção e instalação dos sistemas de freio a ar comprimido e 
de iluminação na locomotiva e nos carros estão indicados na tabela 3.4b, tomando como refe-
rência no mês de março de 2020, somando-se os custos do transporte de cada veículo. 

 

DESCRIÇÃO UNID. QUANT. 
PREÇO UNITÁ-

RIO R$ 
PREÇO TOTAL 

R$ 

LOCOMOTIVA COM CINCO CARROS ORIGINÁRIOS DO SESC GRUSSAÍ 

Locomotiva: inspeção e inst. de freio e iluminação un 1,00 300.000,00 300.000,00 

Locomotiva: transporte rodoviário desde o SESC un 1,00 250.000,00 250.000,00 

Carros: modificações e inst. de freio e iluminação un 5,00 200.000,00 1.000.000,00 

Carros transporte rodoviário desde o SESC un 5,00 50.000,00 250.000,00 

     Total       1.800.000,00  

Tabela 3.4b: Custo do material rodante para uma locomotiva e cincos carros originários do 
SESC Grussaí (elaboração própria) 
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Quanto à pequena locomotiva diesel-mecânica, os serviços necessários incluem a revi-
são mecânica do motor e da caixa de transmissão; lubrificação e troca de óleo; instalação dos 
faróis dianteiro e traseiro; revisão e substituição do sistema de frenagem e pintura da carroce-
ria. 

Para o auto de linha, estão previstos a troca de todas as chapas laterais; teto; recupera-
ção de todas as colunas (todas podres); pintura em geral; motor e caixa com troca de peças; 
revisão em toda parte dos rodeiros e mancais; revisão nos chassis e limpa trilhos; troca de 
todos os vidros; bancos; e substituição de toda parte elétrica. 

Um dos vagões plataforma exige a revisão de todo o sistema de freios e dos mancais, 
com possível instalação de rolamentos de cartucho, e pintura geral. 

A tabela 3.4c a seguir indica o custo total previsto para todos os serviços e materiais 
referentes à locomotiva, ao auto de linha e ao vagão plataforma, tomando como referência no 
mês de março de 2020. 

 

DESCRIÇÃO UNID. QUANT. 
PREÇO UNITÁ-

RIO R$ 
PREÇO TOTAL 

R$ 

VEÍCULOS DE AOPOIO À OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO 

Locomotiva diesel-mecânica un 1,00 30.000,00 30.000,00 

Auto de linha un 1,00 12.000,00 12.000,00 

Vagão plataforma un 1,00 20.000,00 20.000,00 

     Total       62.000,00  

Tabela 3.4c: Custo do material rodante para a frota de veículos de apoio 
(elaboração própria) 

 

Para fins de manutenção da locomotiva e do material rodante admite-se uma equipe 
mínima de três pessoas, sendo um encarregado, um mecânico e um eletricista, com custo to-
tal, incluindo encargos sociais, de R$ 15.000,00/mês, sendo apoiada em alguns serviços pelo 
pessoal de equipagem da locomotiva e no caso dos demais serviços extras e especiais a reali-
zação por equipe terceirizada quando necessário. 

Este item de manutenção, acrescido dos custos de materiais, será considerado como 
estimativa de custo mensal mais adiante neste Estudo nos subitens 5.3. (Estimativas dos cus-
tos de despesas pperacionais) e 5.4. (Despesas com mão de obra). 

 

 

3.4.1. O sistema de freios a ar comprimido 

 

Um fator importante sempre exigido pela ANTT é que o trem possua sistema de freios 
a ar comprimido, tipo Westinghouse, para que o mesmo possa ser homologado. 

No sistema de freios Westinghouse para locomotivas, criado no século XIX, uma 
bomba acionada a vapor abastece de ar comprimido o sistema de mangueiras e canalizações, 
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acionando as válvulas que irão frear simultaneamente toda a composição. A locomotiva, iso-
ladamente, também possui seu próprio sistema independente de freios, que é a vapor. 

Como as bombas de alimentação movidas a vapor deixaram de ser fabricadas ao mes-
mo tempo em que cessou a produção de locomotivas a vapor, tornaram-se um artigo inexis-
tente no mercado. 

 

 
Foto 3.4.1a: Exemplo de bomba a vapor para alimentação do sistema de freios a ar 

comprimido (internet) 

 

Para se implantar atualmente um sistema de freios a ar comprimido num trem a vapor 
são necessárias adaptações, como a instalação de um gerador a diesel de 40 kVA no tênder, 
que alimentará com energia elétrica um compressor de 5 hp provido de dois reservatórios de 
ar comprimido. O gerador deverá ter uma carenagem antirruído para atenuar o barulho do 
motor diesel. 

 

  

Foto 3.4.1b: Exemplo de gerador de energia 
com motor diesel para acionar o compressor 

de ar e fornecer energia para iluminação 
(internet) 

Foto 3.4.1c: Exemplo de carenagem onde 
será instalado o gerador, reduzindo subs-

tancialmente o ruído do motor diesel 
(internet) 
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3.5. Estações, oficina e instalações de apoio 

 

As estações de Governador Portela e de Professor Miguel Pereira, sem utilização nesta 
função desde meados da década de 1990, deverão passar por adaptações necessárias à opera-
ção do trem, destacando-se a instalação de salas de recepção e de espera dos turistas, de in-
formações, de administração e operação, de venda das passagens, sanitários masculinos e fe-
mininos, pontos de venda de lembranças e demais itens. 

A definição dos detalhes de acabamento ficará a cargo de um projeto arquitetônico es-
pecífico a ser desenvolvido por ocasião da implantação do trem. 

Para a manutenção corrente da locomotiva e dos carros de passageiros deverá ser pre-
vista a construção de uma oficina e garagem, com comprimento suficiente para abrigar o trem 
completo com a locomotiva a vapor prevista em uma via, e com outra via paralela para os 
demais veículos de apoio, ambas com acesso por um desvio no pátio de Governador Portela. 

A escolha do tipo de estrutura para o galpão, com uma área mínima estimada em 600 
m², deverá ser definida em projeto específico por ocasião da implantação do trem, podendo 
ser preferencialmente de aço ou de concreto, com os fechamentos das paredes em alvenaria ou 
placas pré-fabricadas, garantindo, mesmo que de forma parcial, a iluminação e ventilação 
naturais, de modo a minimizar o custeio de energia elétrica. 

O galpão deverá possuir também uma bancada de ferramentas e máquinas operatrizes 
básicas, permitindo desta forma o suficiente para atender às necessidades de manutenção de 
rotina, com o apoio eventual da oficina de veículos rodoviários da Prefeitura, caso necessário. 

Para a manutenção corrente das partes inferiores da locomotiva e dos carros de passa-
geiros, deverá ser aberta dentro do galpão, valeta com largura de 3,00 m, comprimento míni-
mo de 10,00 m, com 1,50 m de profundidade e escada para a inspeção e manutenção da parte 
inferior do material rodante. Nesse segmento de trilhos não haverá dormentes a fim de facili-
tar o trabalho de inspeção e manutenção, mas apenas uma fileira de colunas para sustentação 
de cada trilho, em concreto armado ou perfis de aço. 

É importante que essa valeta, quando não em uso, seja recoberta por um conjunto de 
tábuas grossas ou placas de aço, a fim de evitar o risco de quedas acidentais, possuindo tam-
bém uma adequada drenagem, para não acumular água. 
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Figura 3.5: Exemplo em perspectiva de uma oficina e garagem (elaboração própria) 

 

 
Foto 3.5a: Exemplo de linha sobre vala para inspeção e manutenção (foto João Bosco Setti) 

 

Para os serviços de lubrificação e abastecimento da locomotiva com água e lenha, de-
verá ser prevista a construção de um local para armazenamento da lenha (a ser trazida por 
caminhão, portanto com fácil acesso rodoviário) e também uma caixa d’água, para permitir o 
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recomplemento do estoque no tênder, ambos em cada pátio extremo do trecho, sendo os de 
Governador Portela de maior capacidade de armazenamento do que em Professor Miguel Pe-
reira, que neste caso funcionará como auxiliar para a complementação do abastecimento. 

Uma solução prática atual para as caixas d’água costuma ser a de utilização de caixas 
comerciais de polietileno, das encontradas nas lojas de materiais de construção, sendo instala-
das dentro de algum fechamento de caráter cenográfico, com por exemplo a atual caixa exis-
tente em Governador Portela, devidamente recuperada e ampliada, mantendo um visual mais 
adequado à operação de uma locomotiva a vapor, especialmente em se tratando de uma ativi-
dade turística e cultural.  

 

 
Foto 3.5b: Caixa d’água simples para abastecimento da locomotiva na Fazenda Sagap, no 

Rio de Janeiro, RJ (foto John Kirchner) 
 

 
Foto 3.5c: Exemplo de aproveitamento de uma caixa d’água original em Rio Acima, MG 

(foto João Bosco Setti) 
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Foto 3.5d: Depósito de lenha para o abastecimento da locomotiva em Guararema, SP 

(foto João Bosco Setti) 

 

A tabela 3.5 a seguir indica os custos das edificações e demais instalações necessárias 
para as adaptações das estações, para a oficina e garagem e demais instalações de apoio, com 
os respectivos custos, tomando como referência no mês de março de 2020. 

 

DESCRIÇÃO UNID. QUANT. 
PREÇO UNITÁ-

RIO R$ 
PREÇO TOTAL 

R$ 

SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS         

Mobilização para os serviços de edificações vb              1,00            25.000,00            25.000,00  

Desmobilização para os serviços de edificações vb              1,00            15.000,00            15.000,00  

     Subtotal 1              40.000,00  

EDIFICAÇÕES         

Adequação da estação de Governador Portela  vb               1,00            12.000,00            12.000,00  

Adequação da estação de Professor Miguel Pereira  vb               1,00            12.000,00            12.000,00  

Construção do galpão de manutenção   m²           600,00                 500,00          300.000,00  

Construção e/ou adaptação de caixa d'água 20.000 l  vb               2,00            15.000,00            30.000,00  

     Subtotal 2            354.000,00  

                        Total          394.000,00  

Tabela 3.5: Custo total dos serviços de obras civis (elaboração própria) 

 

No pátio de Governador Portela existe um galpão pertencente à empresa Aços Pavuna, 
que no caso de alguma eventual negociação poderia ser aproveitado como oficina e garagem 
para o trem com um custo de adaptação inferior ao da construção de um galpão inteiramente 
novo. Mas como tal opção depende de fatores alheios ao presente Estudo, o custo da sua revi-
são, apenas para fins ilustrativos, foi estimado em R$ 35.000,00, tomando como referência no 
mês de março de 2020 
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3.6. Sistemas de controle de tráfego e segurança 

 

Com apenas um único trem operando regularmente no trecho, os sistemas de controle 
de tráfego podem ser bem simples, podendo ser realizado mediante o emprego de radiocomu-
nicação entre os chefes das estações e o chefe de trem.  O equipamento em uso mais funcional 
é o telefone celular Nextel ou o transmissor-receptor portátil HT (tipo walkie-talkie), que de-
verão ser devidamente testados em todo o trajeto e entre as estações. Observe-se que essa ope-
ração diz respeito tão somente à operadora do trem turístico para seu próprio controle de par-
tida, de chegada e de ocorrências na viagem.  

Uma das funções do chefe de trem será transmitir, via rádio, todas as informações so-
bre o andamento da viagem, bem como a hora da chegada em cada destino e o momento do 
engate da locomotiva e partida do trem para o retorno.   

Poderá ser adotado o telefone celular simples como alternativa ao rádio transmissor-
receptor, mas o custo das várias ligações necessárias durante a operação poderá tornar o sis-
tema antieconômico, podendo ser empregado em caráter de emergência.  O sistema Nextel 
também é uma alternativa, desde que devidamente testado no trecho. 

Quanto às passagens em nível (PNs), deverá ser dada atenção especial, com a implan-
tação de sinalização adequada para alerta aos motoristas nas passagens eventualmente ainda 
não sinalizadas e a veiculação de campanha de esclarecimento público por parte da Prefeitura 
Municipal, de forma a melhor conscientizar a população sobre os benefícios do trem e os cui-
dados de segurança a serem tomados. 

. 

 

3.7. Sugestão de tabela de horários 

 

Prevendo-se as viagens regulares somente nos finais de semana, sendo duas no sábado 
(uma de manhã e outra à tarde) e uma no domingo pela manhã, como é a prática do mercado, 
é possível estabelecer uma grade horária considerando-se uma velocidade tipicamente reco-
mendada para uma locomotiva a vapor em trens turísticos de 15 km/h em média, com um per-
curso total de 4,5 km entre o início em Professor Miguel Pereira e o fim da viagem em Go-
vernador Portela, com duração de 20 minutos em cada sentido, e em seguida o retorno, com-
pletando o ciclo. 

Após a chegada em cada estação extrema, pode ser prevista uma permanência mínima 
de 60 minutos, para permitir os serviços na locomotiva e a limpeza dos carros, quando os tu-
ristas também terão a oportunidade de observar as manobras e a estação, e principalmente de 
visitar alguma eventual feira de artesanatos e de comidas típicas, item essencial em um efici-
ente serviço de Trem Turístico e Cultural pelo seu potencial de geração de recursos.   

Durante a parada são feitos os procedimentos de inversão da locomotiva (no caso de 
Governador Portela) ou de reversão (no caso de Professor Miguel Pereira), limpeza dos car-
ros, inspeção da locomotiva e recomplemento de água e lenha, para que sempre realize cada 
perna de viagem adequadamente abastecida, e portanto com folga para qualquer imprevisto. 
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As operações de manobra da locomotiva deverão ser feitas com o máximo cuidado, 
com acompanhamento da equipagem do trem na abertura e fechamento das chaves dos AMVs 
e com a máxima atenção dos monitores quanto à curiosidade do público em acompanhar e 
fotografar essas manobras. 

Ao final do dia, na operação de garageamento, a locomotiva fará a reversão, mano-
brando para o desvio da garagem e estacionando de acordo com a sinalização do marco de 
final de linha. 

A tabela 3.7 a seguir indica uma sugestão de grade horária para o sábado, sendo mais 
simples no caso do domingo, se houver uma única viagem pela manhã. Qualquer viagem ex-
tra em feriados ou mesmo em dias úteis, com trens especialmente agendados, poderá seguir a 
mesma grade. 

 

HORÁRIO EVENTO OBSERVAÇÕES 

08:00 Partida de Governador Portela Viagem morta (de serviço sem passageiros) 

08:20 Chegada a Professor Miguel Pereira  Manobra, inspeção e reabastecimento 

09:00 Partida de Professor Miguel Pereira  Viagem de ida com passageiros 

09:20 Chegada a Governador Portela Manobra, inspeção e reabastecimento 

10:20 Partida de Governador Portela Viagem de volta com passageiros 

10:40 Chegada a Professor Miguel Pereira  Manobra, inspeção e reabastecimento 

14:00 Partida de Professor Miguel Pereira  Viagem de ida com passageiros 

14:20 Chegada a Governador Portela Manobra, inspeção e reabastecimento 

15:20 Partida de Governador Portela Viagem de volta com passageiros 

15:40 Chegada a Professor Miguel Pereira  Manobra, inspeção e reabastecimento 

16:30 Partida de Professor Miguel Pereira  Viagem morta (de serviço sem passageiros) 

16:50 Chegada a Governador Portela Manobra, inspeção e reabastecimento 

17:30 Garageamento e arrolhamento
1
   

Tabela 3.7: Sugestão de tabela de horários (elaboração própria) 

 

Em se tratando de uma sugestão, esta tabela poderá sofrer alterações de melhorias di-
tadas pela experiência ao longo do tempo de operação do trem, incluindo a criação de novos 
horários de viagens e o aproveitamento com venda de passagens nas viagens mortas de início 
e de final de operação.  

 

 

3.8. Atrações adicionais a bordo do trem e nas estações 

 

É sabido que a implantação de um trem turístico, pura e simplesmente, não constitui 
um fator determinante para atrair turistas para uma cidade. 

                                                           
1  Arrolhar a locomotiva significa deixar extinguir o fogo da fornalha naturalmente com a caldeira cheia de água. 
Nunca se deve utilizar água para extinguir o fogo. No caso de avaria na caldeira, como o rompimento de tubo, o 
fogo deve ser abafado com terra. 
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É preciso, pois, que a cidade já tenha uma vocação para o turismo, já atraindo os visi-
tantes em razão de suas qualidades e atrações. O trem turístico com tração a vapor, nesses 
casos, agrega valor a um potencial já existente, passando a atrair um público diferenciado que, 
além do passeio de trem, quer conhecer tudo o mais que a cidade oferece, como são inúmeros 
os exemplos de trens a vapor que passaram a alavancar ainda mais as atividades turísticas nas 
cidades, nas regiões ou nos locais onde foram implantados. 

 

 
Foto 3.8: A feira de artesanato e de comidas típicas em Soledade de Minas, criada e mantida 

graças à presença do “Trem das Águas” (foto Felipe Sanches) 

 

  Como cada perna de viagem de ida ou de volta terá uma curta duração, em apenas 20 
minutos, não se torna prático oferecer produtos de venda aos passageiros, menos ainda ali-
mentos que inclusive aumentariam a deposição de lixo nos carros e sobrecarregariam a limpe-
za após a chegada. 

Mas durante a viagem os monitores deverão preleções sobre dados históricos e turísti-
cos do passeio e da ferrovia e sobre informações interessantes do trajeto, além de recomenda-
ções relativas à segurança dos passageiros para prevenção de acidentes. 

Caso existam artistas locais interessados em realizar rápidas apresentações dentro de 
cada carro mediante contribuições espontâneas dos passageiros, tal prática também poderá ser 
acordada com a operadora do trem. 

Nas estações e em suas imediações, nos períodos de parada e de espera pela viagem 
será formado um novo potencial de negócios para a população local, gerando emprego e renda  

Interessantes exemplos são os trens operados pela ABPF, citando-se dentre outros o 
“Trem das Águas”, entre São Lourenço e Soledade de Minas e o trem da Viação Férrea Cam-
pinas-Jaguariúna. 
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No primeiro caso, a cidade de São Lourenço apresentava como atração apenas o “Par-
que das Águas”, e Soledade de Minas, distante cerca de 10 km, não tinha qualquer atração 
turística. O “Trem das Águas”, ao começar a operar agregou um valor extraordinário ao tu-
rismo e à renda de ambas as cidades, especialmente quanto à pequena Soledade de Minas, 
onde durante uma parada por uma hora entre chegada e partida, os turistas descem e adquirem 
praticamente tudo o que é oferecido na feirinha montada nas proximidades da estação, geran-
do de 300 a 400 empregos diretos e indiretos locais. 

Na Viação Férrea Campinas-Jaguariúna, o trem da ABPF que, até 2006, não chegava 
ao centro da cidade de Jaguariúna, SP, após um investimento de quase R$ 2 milhões por parte 
da Prefeitura Municipal ao construir um longo viaduto e refazer a linha até a estação, passou a 
agregar mais valor ao turismo local, que mesmo já existindo antes, experimentou um grande 
desenvolvimento, criando novos atrativos vinculados à chegada dos passageiros entre cada 
viagem. 
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4. Estimativa da demanda de passageiros 

 

O conhecimento, ainda que em bases estimativas, do fluxo de turistas que se hospe-
dam ou estão de passagem pela Cidade e na Região é de fundamental importância para identi-
ficação de que parcela mínima deste fluxo pode ser direcionada para os passeios de trem. 

De igual importância é necessário conhecer-se o calendário de eventos e o inventário 
de atrações anuais que o Município e a Região oferecem aos turistas, pois o passeio de trem 
per se, esgota-se rapidamente. Em outras palavras, a viabilidade da demanda de passageiros 
para o Trem Turístico e Cultural (TTC) depende de uma combinação eficiente do passeio com 
os atrativos da Cidade/Região, conforme se verá mais adiante. 

 

 

4.1. Dados demográficos e sócio-econômicos do Município 

 

Segundo o IBGE, o Município de Miguel Pereira situa-se na Região Centro-Sul Flu-
minense, Micro Região de Vassouras, com área territorial de 287,933km2. A população em 
2019 foi estimada em 25.538 habitantes. 

A história atual do Município está vinculada à Micro Região de Vassouras, da qual foi 
desmembrado. A Região alcançou grande prosperidade graças a E. F. Melhoramentos do Bra-
sil (Linha Auxiliar) a também devido ao braço escravo empregado na lavoura, mas sentiu os 
efeitos da abolição da escravatura que deixou em quase todos os municípios fluminenses um 
marco de decadência, provocado pela falta de braços para os trabalhos do campo. A desativa-
ção das operações ferroviárias por volta dos anos 1990 também contribuiu para um segundo 
esvaziamento econômico do Município e da Região. 

O antigo Distrito de Miguel Pereira foi elevado à categoria de Município pela Lei es-
tadual n.° 2.626, de 25/10/1955, desmembrado de Vassouras. Pela Lei estadual nº 1.253, de 
14/12/1987, o Município de Miguel Pereira adquiriu o Distrito de Conrado do Município de 
Vassouras. Em síntese, o município é constituído de três distritos: Miguel Pereira, Conrado e 
Governador Portela. 

Em termos de renda, o salário médio mensal (IBGE, 2017) era de 1,9 salários míni-
mos. A proporção de pessoas ocupadas em relação à população total era de 22,4 %. Na com-
paração com os outros municípios do Estado do Rio, ocupava as posições 47º dentre as 92 
cidades do Estado. Considerando domicílios com rendimentos mensais de até meio salário 
mínimo por pessoa, tem 33,6 % da população nessas condições, o que o coloca na posição 62º 
dentre os 92. O PIB per capita foi de R$ 26.288,23 sendo o 37º do Estado e o 1º na Micro 
Região. Cerca de 70 % dos domicílios possuem esgotamento sanitário. 

A taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade é de 98,6 %. Além do ensino básico e 
fundamental, a Cidade conta com três Unidades de Ensino Superior:  

• A Faculdade de Miguel Pereira, com cursos de Direito, Gestão Pública e Gestão de 
Recursos Humanos; 

• A UNIP-Universidade Paulista, com vários cursos presenciais e Ensino à Distância; 
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• UNIASSELVI, de Santa Catarina, com cursos de Contabilidade, Controladoria e Ad-
ministração Escolar. 

Segundo a Administração Municipal, em breve a Cidade contará com uma Faculdade 
de Medicina. 

Como característica interessante, destaca-se o fato de que mais de 80 % das vias pú-
blicas serem arborizadas, o que certamente contribuí para manutenção do título de cidade com 
o terceiro melhor clima do Brasil. 

Os principais acessos à Cidade se dão pelas Rodovias RJ-125/131 (Japeri-Paraíba do 
Sul), RJ-121/115 (Vassouras) e RJ-117 (Petrópolis). 

O Município possui uma boa variedade de hotéis, pousadas, restaurantes, lanchonetes 
e um diversificado calendário turístico e cultural, que contribui para atrair um bom número de 
turistas, cujo fluxo anual está estimado em 226 mil visitantes, superando em nove vezes a 
população residente de 25 mil, conforme será visto mais adiante. 

Cabe ressaltar que o Município goza da titulação de possuir o 3º melhor clima do Bra-
sil, o que, sem dúvida, contribui muito para procura da localidade para fins de lazer, por parte 
dos turistas, e moradia, por parte dos veranistas. 

 

 
4.2. Calendário de eventos turísticos e culturais da Região e pontos de atrações 
       turísticas 

 

O calendário de eventos culturais e festivos conta com mais de cem atrações distribuí-
das ao longo dos meses, entre elas: o Encontro Nacional de Motociclistas, Cavalgadas, Pas-
seios Ciclísticos, Caminhadas por Eco trilhas, Festas Comunitárias e Religiosas, Exposição de 
Veículos Antigos, Festa do Peão, Exposição de Orquídeas e Bromélias, Festival de Inverno, 
Festas Juninas, Festa da Primavera, Festival da Cerveja Artesanal, Feiras Agropecuárias, Fei-
ras do Produtor Rural e de Artesanato, Carnaval do Interior, Reveillon no Lago Javari, e mui-
tas outras. 

Dentre os principais atrativos culturais e paisagísticos permanentes na área do Municí-
pio destacam-se a Lagoa Javari, a Cachoeira de Vera Cruz, o Viaduto Ferroviário Paulo de 
Frontin, o Museu Ferroviário, o Museu Francisco Alves e o Memorial do Município. 

Além destes, os turistas podem também acessar diversos atrativos turísticos oferecidos 
em alguns dos municípios distantes a menos de 30 km do Centro, como por exemplo: Petró-
polis, Paraíba do Sul, Vassouras, Mendes, Paty do Alferes e outros. 

Em breve o Município deverá contar com novos atrativos turísticos como o “Parque 
dos Dinossauros”, “Teleférico” e a “Rua Coberta”. 

O Município conta, também, com o Pavilhão de Eventos Presidente Juscelino Kubits-
check para realização de feiras, exposições e encontros. 
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4.3.  Infraestrutura gastronômica  

 
A Cidade possui dezenas de restaurantes e lanchonetes, sendo mais da metade classifi-

cados como de boa qualidade, oferecendo cardápios bem variados e ao gosto dos visitantes, 
com destaque para os restaurantes Lé Veló Montagne, Sumer Gardem e Adega do Abel dentre 
os mais sofisticados e preços acima da média. A tabela abaixo resume os principais compo-
nentes da oferta gastronômica. 

 

 
Tabela 4.3: Relação dos principias restaurantes e lanchonetes (fontes: elaboração própria 

com base em informações fornecidas pela PMMP) 

 

Considerando-se uma média de 40 lugares para cada um desses 23 estabelecimentos, é 
possível realizar-se o atendimento de mais de novecentas pessoas por hora. 

 

 

 

 

 

16 Resturantes e Lanchonetes no Centro de Miguel Pereira
1 Restaurante Comilância. Rua Algecira A. Ferreira, 39 – Centro 
2 Sítio Solidão. Rua Zélia – S/nº – Centro 
3  Estação Grill. R. Gen. Ferreira do Amaral, 162 A - Centro
4  Bar e Choperia Pressão Alta. Av. Presidente John Kennedy, 123 – loja 07 – Centro
5 Empório Estiva. Rua Áurea Pinheiro, 119 – Centro
6  Cabana do Pajé. Rua Algecira Alarcão Ferreira, 33, Centro
7 Bar e Restaurante Maria Fumaça. Rua Maria José, 36 – Centro
8  Chiko Rei. Rua Gal. Ferreira do Amaral, 178 – Centro
9 Restaurante Bom Gosto. Rua Gal. Ferreira do Amaral, Centro 

10 Restaurante Bom Clima - Rua Cipriano Gonçalves - Centro 
11 Cantina da Naná. Rua Dr. Luiz Pinto, 415 – Centro
12 Agito’s Bar. Rua Dr. Luiz Pinto, 556 – Centro 
13 Pizzaria Macedônia. Shopping Florescer, R. Bonifácio Portela, loja 107, Centro
14 Taberna do Barão. R. Gen. Ferreira do Amaral, 104-178 - Village São Roque 
15 Casa das Delícias. R. Maria José - Village São Roque
16 Bistrô Beco do Mundo. Rua Bonifácio Portela, 05 – Loja 125 – Shopping Florescer

7 outros localizados nos Distritos

17 Le Veló Montagne. Rua Marechal Rondon, 500 – Barão de Javary
18  Point 17 Pizzaria. Praça da Matriz – Governador Portela
19 Adega do Abel. Rua Botija, 100 – Gov. Portela
20 Fanny’s Restaurante Pizzaria. Rua Dr. Sodré, 56 – Vila Suissa
21 Summer Garden. Rua Bruno Lucci, 909 – Vila Suissa
22 Restaurante Secreto Casa de Randulfo. Estância Aleluia

23 Dom Cláudius. RJ 125, no. 29.783 – Miguel Pereira
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4.4. Meios de hospedagem 

 

O Município dispõe de uma boa infraestrutura hoteleira, com forte presença voltada 
para o turismo rural, contando com mais de 20 unidades hoteleiras que oferecem 624 quartos 
com 1.877 leitos, conforme indicado na tabela 4.4, a seguir: 

 

 
Tabela 4.4: Relação de hotéis e pousadas (fontes:PMMP, internet e elaboração própria) 

 
Além destas unidades hoteleiras, a Região abriga várias Colônias de Férias, com capa-

cidade média de receber entre 250 a 300 pessoas cada uma: 

• ASPEM – Associação dos Servidores Públicos Estaduais e Municipais; 
• SNA – Sindicato Nacional dos Aeroviários; 
• Associação dos Funcionários do Citybank; 
• Associação dos Rodoviários; 
• Colônia Grahan Bell, do Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicações-

SINTTEL; 
• Colônia dos Gráficos; 
• Colônia dos Estivadores do RJ. 

 

 

HOTÉIS & POUSADAS quartos leitos
1.     Hotel Itamaracá 19 54
2.     Hotel Fazenda Javary 24 72
3.     Pousada Beija Flor 6 21
4.     Miguel Pereira Atlético Clube 15 20
5.     Hotel Fazenda Montanhês 157 388
6.     Pousada Casa do Ipê Amarelo 6 24
7.     Pousada Casa das Pedras 17 55
8.     Pousada La Chaumiere 20 55
9.     Pousada Leonardo Da Vinci 18 60
10.  Hotel Fazenda Miguel Pereira 52 196
11.  Pousada das Rosas 26 83
12.  Pousada Paraíso da Tia Regina 7 34
13.  Mirante da Serra Pousada Rural 10 38
14.  Fazenda Santa Cecília 27 56
15.  Pousada Coração Verde 14 42
16.  Hotel Montanha 54 153
17. Jardim Secreto Pousada 5 15
18. Três Palmeiras Guest Lounge 6 18
19. Pousada Colônía de Férias SINTTEL 68 273
20.  Hotel Guararapes 73 220

TOTAL 624 1.877     
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4.5. Estimativa do fluxo anual de turistas  

 

Através da capacidade de hospedagem da rede hoteleira, pode-se estimar o fluxo men-
sal de turistas (como observado na tabela 4.5a a seguir), que ocupam essas unidades, conside-
rando-se, de forma conservadora, que a taxa média de ocupação na alta  temporada  seja  de 
70 %, e na baixa, 35 %. 

 

 
Tabela 4.5a: Fluxo mensal de turistas (elaboração própria) 

 

Com base nesses dados pode-se estimar a frequência anual de turistas que se hospe-
dam na rede hoteleira local e que frequentam as colônias de férias, conforme indicado na ta-
bela 4.5b, a seguir: 

 

 
Tabela 4.5b: Frequência Anual de Turistas (elaboração própria) 

 

Segundo estudo do Ministério do Turismo, 36,4 % dos turistas da Região Sudeste se 
utilizam dos meios de hospedagem para pernoitar nas localidades, sendo que os 63,6 % res-
tantes são aqueles que pernoitam em casa de parentes ou amigos. 

Permanência em Hotéis e Pousadas Alta Temporada Baixa Temporada

Disponibilidade máxima de leitos 1.877                          1.877                         

Taxa de ocupação 70% 35%

Ocupação efetiva final de semana 1.314                          657                             

Semanas consideradas no mês 4                                  4                                  

Total 1 5.256                          2.628                         

Permanência de um dia nas Colônias Alta Temporada Baixa Temporada

Capacidade Máxima 1.800                          1.800                         

Taxa de ocupação 70% 35%

Ocupação efetiva final de semana 1.260                          630                             

Semanas conideradas no mês 4                                  4                                  

Total 2 5.040                          2.520                         

Estimativa mensal (1 + 2) 10.296                       5.148                         

Distribuição pelos meses Alta Temporada Baixa Temporada Total Mês

Janeiro 10.296                       10.296              

Fevereiro 10.296                       10.296              

Março 5.148                         5.148                 

Abril 5.148                         5.148                 

Maio 5.148                         5.148                 

Junho 5.148                         5.148                 

Julho 10.296                       10.296              

Agosto 5.148                         5.148                 

Setembro 5.148                         5.148                 

Outubro 5.148                         5.148                 

Novembro 5.148                         5.148                 

Dezembro 10.296                       10.296              

Total Ano 41.182                       41.182                       82.365              
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Portanto, desta forma pode-se inferir que, além dos 82 mil turistas que se hospedam na 
Cidade, algo próximo a 144 mil pessoas se hospedam em casa de amigos e parentes.  

Desta forma, torna-se razoável estimar que o movimento global de turistas em Miguel 
Pereira deve estar próximo à casa dos 226 mil turistas/ano.  

 

 
4.6. Considerações sobre a tarifa do Trem Turístico e Cultural (TTC) 

 

Uma vez estimado o fluxo anual de turistas que se hospedam no Município em hotéis 
ou casa de amigos, faz necessário confrontar essa demanda potencial com as perspectivas 
anuais de lotação do TTC. Para tanto, adotaram-se os seguintes critérios para calculo da lota-
ção de cada configuração do trem tipo: 

• Demanda potencial: 226 mil turistas/ano; 
• Composição do trem tipo: de 2, 3 e 5 carros de passageiros; 
• Capacidade máxima de cada carro: variável, conforme o trem tipo; 
• Taxa de ocupação: 80 %; 
• Numero de viagens na semana: duas no sábado, uma no domingo, uma ou duas nos 

feriados prolongados; 
• Numero de viagens ano 170; 
• Três possibilidades de formação do trem tipo, conforme a tabela 4.6a a seguir. 

 

 
Tabela 4.6a: Opções para formação do trem tipo (elaboração própria) 

 

O quadro 4.6b, a seguir, indica, conforme a configuração adotada do trem tipo, quan-
tos passageiros serão necessários para ocupação do trem. No caso, as hipóteses assumidas 
indicam que serão necessários, no mínimo, 16.864 passageiros/ano, até o máximo de 24.480 
passageiros/ano para ocupação satisfatória do TTC. 

 

 
Tabela 4.6b: Lotação do TTC conforme a configuração (elaboração própria) 

Configurações prováveis do trem tipo
Locomotiva a 

vapor

Número de 

carros de 

passageiros

Capacidade 

total

A - Com carros do Trem do Corcovado Baldwin #220 2 124

B - Com carros do SESC GRUSSAÍ Baldwin #220 5 160

C - Com carros do Licitante Vencedor Baldwin #220 3 180

TREM TIPO

Ocupação do TTC conforme o Trem Tipo Com 2 carros Com 5 carros Com 3 carros
Capacidade máxima de passageiros 124                       160                       180                       

Taxa média de ocupação 80% 80% 80%

Lotação por viagem 99                         128                       144                       

Lotação anual 170 viagens 16.864                 21.760                 24.480                 

Fluxo nual de Turistas 226.000               226.000               226.000               

Percentagem de Turistas necessários p/ ocupar o trem 7,5% 9,6% 10,8%
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Como conclusão, pode-se afirmar que, a princípio, bastam apenas 10% do fluxo anual 
de turistas para alimentar todas as viagens anuais para qualquer uma das três configurações do 
trem tipo. Em outras palavras, o fluxo anual de turistas que vem a Miguel Pereira é mais do 
que suficiente para viabilizar a ocorrência 170 viagens/ano. 

Contudo, todas essas estimativas de ocupação do TTC estão fortemente vinculadas ao 
valor da tarifa a ser praticada e a eficiente combinação de outros fatores como atrativos gas-
tronômicos e naturais, turismo receptivo, etc., como será visto a seguir. 

 

 
4.7. Tarifa dos principais trens turísticos a vapor no Brasil 

 

A tabela 4.7, a seguir, apresenta algumas características dos principais Trens Turísti-
cos e Culturais (TTCs), tracionados por locomotivas a vapor ora em operação no Brasil. 

 

 
Tabela 4.7: Tarifas de alguns TTC a vapor (elaboração própria) 

 

Na média, a tarifa dos TTCs a vapor situa-se na faixa de R$ 4,32/km. Portanto, para 
manter-se na média tarifária deste mercado, o futuro TTC de Miguel Pereira, cujo percurso de 
ida e volta  totaliza  10 Km  (incluindo as manobras),  poderia  ficar  próxima  a  média  de  
R$ 43,20 por viagem completa (ida e volta) para qualquer passageiro. 

Contudo, acredita-se que, devido às particularidades que envolvem a implantação des-
te TTC, o valor de R$ 43,20 não deve ser adotado, a princípio, pelas razões expostas no item a 
seguir. 

 

4.8. Sugestão tarifária para o TTC 

 

Conforme indicado nas tabelas do item 3.3, devem ser promovidas várias intervenções 
no trecho ferroviário, como por exemplo, a rebitolagem da linha, a instalação de dispositivos 
para manobras e reversão da locomotiva, a construção de um galpão para manutenção e abri-

Trem Turistico e Cultural/Estado De Até OPERADOR
Ida e volta 

Km

 Tarifa ida 

e volta 

 Preço por 

km 

Trem do Vinho/RGS Bento Gonçalvez Carlos Barbosa Giordani Turismo 46,0         125,00    2,72         

Trem das Termas SC/RGS Piratuba Marcelino Ramos ABPF-SC 26,0         85,00      3,27         

Trem da Serra do Mar/SC (*) Rio Negrinho Corupá ABPF-SC 60,0         230,00    3,83         

Maria Fumaça de Campinas/SP Campinas Jaguariuna ABPF-SP 25,0         120,00    4,80         

Maria Fumaça de Guararena/SP Guararema Luiz Carlos ABPF-SP 11,0         76,30      6,94         

Trem dos Imigrantes/SP Mooca Mooca ABPF-Sul Minas 3,0           20,00      6,67         

Trem das Águas/MG São Lourenço Soledade de Minas ABPF-Sul Minas 20,0         70,00      3,50         

Trem da Matiqueira/MG Passa Quatro Coronel Fulgêncio ABPF-Sul Minas 20,0         77,00      3,85         

Bitolinha de Tiradentes/MG Tiradentes São João del Rei FCA/VLI 24,0         80,00      3,33         

Médias 26,1         98,14      4,32         

(*) Preço inclui o retorno de ônibus.
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go do material rodante, a revisão e adequação da locomotiva e dos carros de passageiros, den-
tre outras, ficando esses gastos estimados numa ordem de grandeza entre 3,6 a 4,6 milhões de 
Reais. 

A maioria dos TTCs mencionados anteriormente não tiveram a necessidade de promo-
verem esse nível de intervenções, dado que receberam o material rodante, instalações e linha 
férrea em razoáveis condições operacionais.  

 Portanto, em face do volume de investimentos necessários, sugere-se, a princípio, que 
a tarifa básica se situe, ainda que um pouco maior que a média, situe-se na faixa de R$ 50,00, 
por viagem redonda, de ida e volta.  

Importante destacar que no capítulo 5, o Estudo de viabilidade econômico–financeira 
irá sinalizar se este nível de tarifa está adequado ao passageiro e se será suficiente para que o 
investidor (pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos) obtenha um retorno tal para que recu-
pere o valor investido em um prazo razoável estimado em até dez anos. 
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5. Viabilidade econômico-financeira 
 

A finalidade precípua deste capítulo é estimar os recursos que serão desembolsados 
para por o projeto do TTC em condições operacionais (investimentos) e os gastos recorrentes 
(custos operacionais, despesas gerais e administrativas e outras) necessários para manter a 
operação regular do trem turístico por determinado período (viagens dia, semanas, ou ano).   

Em outras palavras, a finalidade do presente Estudo é obter algumas estimativas para 
facilitar o processo decisório dos potenciais operadores interessados no projeto, como por 
exemplo: 

• Quanto custa, minimamente, para por o “projeto em pé” e para o “trem rodar”? 
• Qual a tarifa que pode proporcionar um lucro suficiente para que os operadores recu-

perem o capital investido no projeto? 
• Qual a margem do lucro líquido anual em relação à receita bruta? 
• Em quanto tempo (anos) se dará esse retorno?  
• Qual a taxa de retorno anual? 

Essas estimativas iniciais se devem ao grau de incertezas que ainda se reveste o proje-
to, considerando que o mesmo deverá ser licitado futuramente pela Prefeitura para um opera-
dor independente vencedor do certamente licitatório. O vencedor do certame irá arcar com 
todos os investimentos já realizados e a realizar. 

Portanto, as tabelas que serão apresentadas ao longo deste capítulo, apesar de serem 
meramente indicativas, foram elaboradas através das melhores práticas consagradas na análise 
econômico-financeira e baseadas nas informações e tabelas dos capítulos anteriores.  

Desta feita, as informações apresentadas podem ser utilizadas para a elaboração de 
parte do Edital e para dar conhecimento dos empreendedores que deverão participar do certa-
me licitatório, permitindo, assim, que tenham uma noção aproximada das dimensões e ordens 
de grandezas dos gastos e ganhos prováveis que o empreendimento irá demandar.  

Obviamente, o licitante vencedor do certame, dado sua provável expertise na operação 
de projetos desta natureza, deverá escolher a configuração do trem tipo e promover os ajustes 
nos investimentos, custos e despesas, de acordo com a sua conveniência, sem prejuízo às dire-
trizes centrais do projeto; ou seja: operar um Trem Turístico e Cultural entre as estações de 
Governador Portela e Professor Miguel Pereira, com uma locomotiva a vapor que poderá vir a 
tracionar até cinco carros de passageiros em percurso aproximado de 10 km, incluindo as ma-
nobras de inversão e de reversão da locomotiva. 

Contudo, devido às características específicas inerentes, algumas medidas de ajustes e 
premissas foram necessárias para que a previsão ficasse mais próxima da realidade sem preju-
ízo dos princípios teóricos de análise econômico-financeira, com destaque para as seguintes: 

a) Considerou-se em alguns itens do grupo de custos, despesas e investimentos, o estabele-
cimento de uma margem de segurança a título de reserva técnica, imprevistos, contingên-
cias e outros, que normalmente oscilam entre 5 % a 15 %, dependendo da natureza do gas-
to, nível de precisão das estimativas e experiência do analista; 

b) Conforme dito anteriormente, admitiram-se três configurações para o trem tipo: 
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• Configuração “A”, com a locomotiva Baldwin da PMMP tracionando dois antigos 
carros de passageiros do trem da E. F. o Corcovado com 61 e 63 lugares, respecti-
vamente, , com capacidade máxima para transportar até 124 passageiros/viagem; 

• Configuração “B”, com a locomotiva Baldwin tracionando cinco carros de passa-
geiros de 32 lugares cada, a serem cedidos pra PMMP pelo SESC Grussaí, com 
capacidade máxima para até 160 passageiros; 

• Configuração “C”, com a locomotiva Baldwin e mais três carros de passageiros de 
60 lugares cada, de propriedade do licitante vencedor do certame, com capacidade 
de até 180 passageiros. 

c) Inicialmente, na base da tentativa e erro, foi considerada uma tarifa básica média de 
R$ 50,00 para viagem redonda (ida e volta), conforme sugerido no capítulo 4;  

d) Certas estimativas específicas foram obtidas junto a alguns operadores de Trens Turísticos 
e Culturais a vapor, pesquisa na internet e no Manual de Custos Operacionais Ferroviários 
da ANTT, edição de 2019; 

e) As estimativas para as despesas gerais e administrativas são aquelas que se aplicam, não 
somente para o mercado dos TTCs, mas as também para as atividades do trade turístico; 

f) Como hipótese simplificadora, foi admitido que o futuro operador deverá ser uma ONG 
ou OSCIP, sem fins lucrativos, pelo fato de que, via de regra, a maioria das entidades que 
operam esse tipo de serviço turístico são entidades sem fins lucrativos ficando, portanto, 
isentas de Imposto de Renda, PIS, COFINS e outros tributos; 

g) Pelo fato de que, normalmente, algumas prefeituras concedem isenção do Imposto Sobre 
Serviços - ISS para estimular a operação, não sendo, portando, considerada a incidência 
desse imposto na apuração do resultado; 

h) O custo da mão de obra é, normalmente, um dos custos mais expressivos nas operações de 
um TTC. Por esse motivo, consideraram-se dois grupos de colaboradores no sentido de 
minimizar o peso desta despesa: 

• trabalhadores regulares, com carteira assinada, sujeitando-se a folha de pagamen-
tos aos tributos e encargos sociais de praxe (115,73 %)2; 

• trabalhadores avulsos, que realizam trabalhos somente quando da operação do 
TTC (170 viagens com passageiros por ano), sem vínculo empregatício;  

i) Também, como hipótese simplificadora, foi admitida a inexistência de inflação mantendo-
se, assim, os custos e despesas constantes ao longo dos anos de concessão; 

j) Todos os valores indicados nas tabelas a seguir – salvo indicação ao contrário - são nome-
ados em R$ (Reais); 

k) Admitiu-se como sendo de 20 (vinte) anos o período de concessão desse serviço pelo Mu-
nicípio;  

l) A apuração do resultado anual se repete para os 20 anos de concessão. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Esse percentual do total dos encargos consta no Manual de Custos de Operações Ferroviárias/2019, da ANTT. 



 

 

Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica 
para operação do Trem Turístico e Cultural em Miguel Pereira 

 
 

74 

5.1. Estimativa dos investimentos 

 

Para fins do Estudo e análise da viabilidade, foram utilizadas três configurações do 
trem tipo, sendo que duas delas são provenientes das indicações do capítulo 3, e mais uma 
terceira que se julgou conveniente inserir, que seria a de um operador qualquer de TTC, ven-
dedor do certame licitatório, que disponha de pelo menos três carros de passageiros. 

A partir do montante do capital investido em cada configuração é possível estimar-se a 
taxa de rentabilidade do projeto e o prazo de retorno do investimento, em função do ganho 
anual obtido. Esse ganho é apurado através do confronto das receitas com os custos e despe-
sas anuais, conforme será visto mais adiante. 

Conforme dito no preâmbulo, o valor do capital investido poderá ser reduzido ou am-
pliado, em função da expertise do futuro operador e do seu acervo de bens e materiais que 
dispõe. 

Dentre os ajustes efetuados, pode-se destacar a não inclusão da opção pela reforma do 
antigo galpão da Aços Pavuna, localizado próximo à estação Governador Portela, para abrigar 
as configurações do trem tipo com até cinco carros. Por outro lado, optou-se pela construção 
de um novo galpão de 600 m2 para esta finalidade. 

Importante destacar que na estimativa do capital estão incluídos gastos antecipados pe-
la Prefeitura como o transporte de material rodante, a rebitolagem da linha e outros, que serão 
passiveis de reembolso à Prefeitura Municipal de Miguel Pereira pelo licitante vencedor. 
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Tabela 5.1: Capital investido (elaboração própria) 

     Formação do Preço     Configuração do trem tipo 

CAPITAL A SER INVESTIDO (em R$) Unid. Quant.

P.U.              

(em R$)

A  - 2  Carros do 

Trem do 

Corcovado

B -  5  Carros do  

SESC Grussaí

C - 3 Carros do 

Licitante 

Vencedor

1 - SERVIÇOS DE SUPERESTRUTURA e EDIFICAÇÔES

1.1 - Mobilização verba 2 25.000,00        50.000                50.000                50.000                

1.2- Desmobilização verba 2 15.000,00        30.000                30.000                30.000                

subtotal Serv. Superestrutura 80.000                80.000                80.000                

2 - SERVIÇOS NA LINHA PRINCIPAL

2.1 - Mudança da bitola de 1,60m para 1,0 m m 4.480      75,00                336.000              336.000              336.000              

2.2 - Nivelamento, alinhamento, socaria e acabamento m 4.480      120,00              537.600              537.600              537.600              

2.3 - Desguarnecimento manual da via m 300          105,00              31.500                31.500                31.500                

2.4 - Roçada mecanizada m2 8.000      3,00                  24.000                24.000                24.000                

2.5 - Execução bueiro aberto km 113+210 ml 10            960,00              9.600                  9.600                  9.600                  

2.6 - Limpeza de corte m3 1.500      85,00                127.500              127.500              127.500              

subtotal Serv. Linha Principal 1.066.200          1.066.200          1.066.200          

3 - INTERVENÇÃO NAS PASSAGENS EM NÍVEL

3.1- Corte linear no asfalto ml 230          14,00                3.220                  3.220                  3.220                  

3.2 - Montagem do contratrilho ml 230          75,00                17.250                17.250                17.250                

subtotal Intervenção nas Passagens em Nível 20.470                20.470                20.470                

4  - CONSTRUÇÃO DO DESVIO ATIVO NA EST. PROF. MIGUEL PEREIRA

4.1 - Demolição e retirada de concreto asfáltico m3 32            500,00              15.750                15.750                15.750                

4.2 - Montagem, nivelamento e lastreamento da via ml 150          290,00              43.500                43.500                43.500                

4.3 - Aplicação de contra trilho ml 300          75,00                22.500                22.500                22.500                

4.4 - Assentamento e nivelamento de AMVs #8 TR -37 unidade 2               35.000,00        70.000                70.000                70.000                

subtotal Construção Desvio Ativo 151.750              151.750              151.750              

5 - REINSTALAÇÃO TRIÂNGULO DE INVERSÃO EM GOV. PORTELA

5.1 - Desguarnecimento da via ml 300          75,00                22.500                22.500                22.500                

5.2 - Reconstrução da via ml 300          220,00              66.000                66.000                66.000                

5.3 - Assentamento e nivelamento de AMVs #8 TR-37 unidade 3               35.000,00        105.000              105.000              105.000              

subtotal Construção  Triângulo Inversão 193.500              193.500              193.500              

6 - CONSTRUÇÃO DA VIA DE MANUTENÇÃO DE LOCOMOTIVAS E CARROS

6.1 - Montagem, nivelamento e lastreamento da via m 140          290,00              40.600                40.600                40.600                

6.2 - Montagem de linha sobre vala de inspeção m 10            350,00              3.500                  3.500                  3.500                  

6.3 - Escavação de vala verba 1               2.250,00          2.250                  2.250                  2.250                  

6.4 - Concreto, ferro e forma verba 1               8.500,00          8.500                  8.500                  8.500                  

6.5 - Assentamento e nivelamento de AMVs #8 TR-37 unidade 2               35.000,00        70.000                70.000                70.000                

6.6 - Construção do galpão de manutenção m2 600          500,00              300.000              300.000              300.000              

subtotal Via de Manutenção Locomotivas e Carros 424.850              424.850              424.850              

7 - ESTAÇÕES e CAIXAS DE ÁGUA

7.1 - Adequação da Estação Prof. Miguel Pereira verba 1               12.000,00        12.000                12.000                12.000                

7.2 - Construção de caixa d'água  20.000 L p/ abastecimento locomotiva verba 1               15.000,00        15.000                15.000                15.000                

7.3 - Adequação da Estação Governador Portela verba 1               12.000,00        12.000                12.000                12.000                

7.4 - Construção de caixa d'água  20.000 L p/ abastecimento locomotiva verba 1               15.000,00        15.000                15.000                15.000                

subtotal Estações e Caixas Dágua 54.000                54.000                54.000                

8 - TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS ATÉ GOV. PORTELA

8.1 - transporte Locomotiva Composcal #220 do SESC Grussaí verba 1               250.000,00     250.000              250.000              250.000              

8.2 - Transpote de dois carros de passageiros da E. F. do Corcovado verba 2               35.000,00        70.000                

8.3 - Transporte de cinco carros de passageiros do SESC Grussaí verba 5               50.000,00        250.000              

8.4 - Transporte de três carros de passageiros do licitante vencedor verba 3               50.000,00        150.000              

subtotal Transporte Equipamentos 320.000              500.000              400.000              

9 - REVISÃO E REFORMA DO MATERIAL RODANTE

9.1 - Revisão da Locomotiva # 220 verba 1               300.000,00     300.000              300.000              300.000              

9.2 - Revisão dos carros da E. F. do Corcovado verba 2               400.000,00     800.000              

9.3 - Revisão dos carros do SESC Grussaí verba 5               200.000,00     1.000.000          

9.4 - Revisão dos carros do licitante vencedor verba 3               50.000,00        -                       150.000              

9.5 - Reforma da Locomotiva STOLZ/AFPF verba 1               30.000,00        30.000                30.000                30.000                

9.6 - Reforma do auto de linha 101/AFPF verba 1               12.000,00        12.000                12.000                12.000                

9.7 - Reforma do vagão plataforma verba 1               20.000,00        20.000                20.000                20.000                

subtotal Reforma Material Rodante 1.162.000          1.362.000          512.000              

10 -SERVIÇOS GERAIS

10.1 - Corte de trilho unidade 50            65,00                3.250                  3.250                  3.250                  

10.2 - Furo no trilho unidade 120          55,00                6.600                  6.600                  6.600                  

10.3 - Corte linear de concreto m 20            35,00                700                      700                      700                      

10.4 - Horas de trabalho escavadeira/empilhadeira hora 200          190,00              38.000                38.000                38.000                

10.5 - Horas de caminhão basculante hora 150          180,00              27.000                27.000                27.000                

subtotal Serviços Gerais 75.550                75.550                75.550                

11 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS

11.1 - Dormente de madeira tipo Eucalípito unidade 1.500      150,00              225.000              225.000              225.000              

11.2 - Prego de linha unidade 6.000      5,00                  30.000                30.000                30.000                

11.3 - Brita # 3 para nivelamento e  complemento m 500          120,00              60.000                60.000                60.000                

subtotal Fornecimento de Materiais 315.000              315.000              315.000              

12 -ALTERNATIVA DO GIRADOR DE LOCOMOTIVA  NA EST.  PROF. M. PEREIRA

12.1 - Transporte do girador de Campos até Miguel Pereira verba 1               15.000,00        15.000                15.000                15.000                

12.2 - Escavação do poço do girador verba 1               5.500,00          5.500                  5.500                  5.500                  

12.3 - Concreto, ferro e forma verba 1               14.450,00        15.450                15.450                15.450                

12.4 - Montagem mecânica do equipamento verba 1               25.000,00        25.000                25.000                25.000                

12.5 - Construção de via sobre o girador m 15            450,00              6.750                  6.750                  6.750                  

subtotal girador de Locomotivas 67.700                67.700                67.700                

             Subtotal Geral 3.931.020      4.311.020      3.361.020      

13 - Reserva Técnica/Margem de Segurança/Imprevistos, etc. 8% 314.482              344.882              268.882              

TOTAL GERAL (R$) 4.245.502      4.655.902      3.629.902      
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5.2. Estimativa das receitas operacionais 

 

Consoante à configuração de cada trem tipo para determinação das três simulações, admi-
tiram-se os seguintes critérios para elaboração da tabela mais abaixo: 

i. Conforme o trem tipo, a capacidade máxima de ocupação pode ser de 124, 160 ou 
180 lugares, respectivamente; 

ii. A taxa média de ocupação foi estipulada em 80 %; 
iii. A tarifa básica média para cálculo da apuração do resultado foi de R$ 50,00 por via-

gem redonda (ida e volta); 
iv. Foram consideradas somente viagens nos finais de semana, sendo duas no sábado (u-

ma de manhã e outra à tarde) e uma no domingo pela manhã, como é a prática do 
mercado. Eventualmente, nos feriados, é possível haver uma ou duas viagens, depen-
dendo do dia da semana em que este deve situar-se. Em suma, durante um ano esti-
mou-se que poderão ser realizadas 170 viagens; 

 
Na tabela 5.2a, a seguir, está consolidada a estimativa para formação da receita opera-

cional obtida através da venda de passagens para cada trem tipo. 

 

 
Tabela 5.2a: Estimativa da receita operacional (elaboração própria) 

 

Para apuração da receita bruta anual foram adicionados mais de 10 % sobre a receita ope-
racional, a título de outras receitas, que correspondem a eventuais viagens extras realizadas 
em dias entre feriados prolongado, dias úteis na alta estação, aluguel do trem para filmagens, 
comemorações e propaganda, venda de souvenires, etc., como ocorre com alguns TTCs.  

 

         CONFIGURAÇÃO DO TREM TIPO

Estimativa da Receita Operacional

A  - Carros do 

Trem do 

Corcovado

B - Carros do 

SESC Grussaí

C - Carros do 

Licitante 

Vencedor

Capacidade máxima de cada carro 62 32 60

Quantidade de carros no trem tipo 2 5 3

Disponibilidade máxima de lugares 124 160 180

Taxa média de ocupação 80% 80% 80%

Lotação considerada por viagem 99                         128                   144                   

Viagens duplas realizadas em 52 sábados 104                      104                   104                   

Viagens simples realizadas em 52 domingos 52                         52                     52                      

Viagens simples realizadas 14 dias de feriados prolongados 14                         14                     14                      

Estimativa Total de viagens  realizadas por  ano 170                      170                   170                   

Passageiros transportados por ano 16.864                21.760             24.480             

Tarifa média considerada (R$) 50,00                   50,00               50,00                

Receita Operacional da venda de bilhetes/R$ ano 843.200              1.088.000       1.224.000       
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No sentido de minimizar o impacto nos custos das “viagens mortas”, conforme aven-
çado no item 3.7, foi estimada a possibilidade da realização de algum faturamento com a co-
brança de meia tarifa - R$ 25,00 -, supondo que 10 % do fluxo de passageiros transportados 
anualmente em cada configuração estejam dispostos a fazer o trajeto de um único sentido, 
quando do início da viagem ou retorno no final do dia.   

 
Antes, porém, fez-se necessário estimar as o número de “viagens mortas”, conforme a 

tabela abaixo: 
 

 
Tabela 5.2b: Estimativa das viagens/ano (elaboração própria) 

 
 
Com base na estimativa de que serão realizadas 118 “viagens mortas” por somente 

10% do fluxo de passageiros transportados em cada configuração do trem tipo, que pagarão 
meia tarifa (R$ 25,00), tem-se a seguinte tabela, a seguir: 

    

 
Tabela 5.2c: Receita extra com “viagens mortas” (elaboração própria) 

 
 

Isto posto, com base nas informações contidas nas tabelas anteriores, apresenta-se a 
seguir a tabela 5.2d, com as estimativas de geração da receita operacional total, por tipo de 
atividade. 

 

                                    Estimativas de viagens/ano

Dia da viagem
Viagens com 

Passageiros

Viagens            

Mortas

Total de 

Viagens ano

Quantidade de viagens duplas nos Sábados 104                     52 156                     

Quantidade de viagens simples nos Domingos 52                        52 104                     

Quantidade de viagens Extras 14                        14 28                        

Total de viagens anuais 170                     118                     288                     

Quilometragem percorrida/ano  (10 km/viagem) 1.700                  1.180                  2.880                  

59,0% 41,0%

         CONFIGURAÇÃO DO TREM TIPO

Estimativa da Receita Extra com "Viagens Mortas"

A  - Carros do 

Trem do 

Corcovado

B - Carros do 

SESC Grussaí

C - Carros do 

Licitante 

Vencedor

Disponibilidade máxima de lugares 124 160 180

Número de "viagens mortas"/ano 118                      118                   118                   

Taxa de ocupação 10% 10% 10%

Total de passageiros  transportado nas "viagens mortas" 1.463                   1.888               2.124                

Tarifa média considerada (R$) 25,00                   25,00               25,00                

Receita Extra com "viagens mortas" 36.580                47.200             53.100             
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Tabela 5.2d: Estimativa da receita operacional bruta (elaboração própria) 

 

Independente da configuração, a boa performance de um TTC vai depender, não so-
mente da correta da operação regular deste, mas também dependerá da combinação eficiente 
de outros atrativos do trade turístico da Região, como por exemplo: gastronomia de qualidade 
e diversificada, grande oferta de hotéis e pousadas de boa qualidade e bons preços, atrativos 
naturais (trilhas ecológicas, cachoeiras e outros), artesanato, música regional, feiras, etc. 

Por outro lado, o não atingimento dos resultados acima indicados, seria também per-
feitamente possível devido à baixa combinação, inexistência ou má exploração, dos atrativos 
mencionados anteriormente conjugados às falhas elementares nas práticas do turismo recepti-
vo. 

Em suma, qualquer uma das três possibilidades de configurações é possível de aconte-
cer, sobretudo devido à boa infraestrutura turística, hoteleira, gastronômica existente em Mi-
guel Pereira, conjugada ao excelente clima do Município. 

Contudo, faz-se necessário que todos os agentes ligados ao trade turístico trabalhem 
em estrita cooperação e harmonia para o atingimento do sucesso do TTC.  

 

 
5.3. Estimativas dos custos de despesas operacionais 

 

Os TTCs, apesar da enorme atração que exercem para aos turistas e aos apaixonados 
por trens, tem a desvantagem de terem de arcar com os custos de manutenção da infraestrutu-
ra e do material rodante, o que não é comum aos demais modos. Uma empresa de turismo 
rodoviário, por exemplo, não tem que se preocupar com a manutenção da rodovia ou com a 
procura de peças de manutenção para o seu veículo. A qualquer momento ela pode adquirir 
um novo veículo no mercado, o que não tão fácil para a maioria dos TTCs a vapor, devido ao 
fato de que o material rodante – principalmente as locomotivas – são muito raros no mercado 
e alguns tem mais de cem anos. 

Os tópicos a seguir destacam os principais componentes dos custos e despesa que vão 
impactar a operação do TTC. 

 

 

 

 

Estimativa do Resultado anual 
A  - Carros do 

Trem do 

Corcovado

B -  Carros do 

SESC Grussaí

C - Carros do 

Licitante 

Vencedor

Receita Operacional da Venda de Passagens/ano 843.200              1.088.000       1.224.000       

Receita Extra (10%) 84.320                108.800          122.400           

Receita adicional com "viagens mortas" 36.580                47.200             53.100             

Total da Receita Operacional Bruta 964.100              1.244.000       1.399.500       
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5.3.1. Consumo da locomotiva a vapor 

 

Esses custos são aqueles ligados diretamente ao esforço da locomotiva a vapor para 
tracionar os carros de passageiros. Os principais custos são o consumo de combustível (lenha 
ou carvão) e os insumos (água para caldeira, óleos e graxas para lubrificação, sapatas de freios 
e outros). Esses tipos de gastos também são conhecidos como custos variáveis, pois somente 
incorrem quando há operação. Quanto mais viagens o trem fizer, maior será esse o total des-
ses gastos, conforme indicado a seguir. 

 

 
Tabela 5.3.1: Consumo da locomotiva a vapor (elaboração própria) 

 

 Interessante notar que nesse custo estão incluídos as 170 viagens anuais faturadas e 
mais as 118 “viagens mortas”, totalizando 288 viagens por ano. 

 

 

5.3.2. Outros custos e despesas operacionais 

 

Foram consideradas aquelas decorrentes do uso da via permanente (linha férrea) pelo 
trem. Quanto maior o número de carros, maior é o comprimento da composição e portanto, o 
desgaste dos materiais. A título de margem de segurança, foram adicionados 10 % ao subtotal, 
conforme indicado na tabela a seguir. 

 

 
Tabela 5.3.2: Outros custos operacionais (elaboração própria) 

 

 

 

 

Combustível e Insumos  para Locomotiva Unidade

Indice de 

consumo/ km

Percurso 

para uma 

viagem/Km

 Consumo 

total por 

viagem 

P.U.

A  - Carros do 

Trem do 

Corcovado

B -  Carros do 

SESC Grussaí

C - Carros do 

Licitante 

Vencedor

Lenha/Carvão m3 0,333 10,0                   3,3                   80,00        266                    293                     282                    

Lubrificantes litro 0,1 10,0                   1,0                   70,00        70                       77                       74                       

Água m3 1,0                        10,0                   15,0                 45,00        675                    743                     716                    

Outros  insumos  (10% do subtotal) 101                    111                     107                    

Total custo por viagem 1.113                 1.224                 1.179                 

Total de 288  viagens/ano 320.412            352.453             339.636            

Outros Custos Operacionais Anuais
A - 2 Carros do 

Trem do 

Corcovado

B -  5  Carros do 

SESC Grussaí

C - 3 Carros do 

Licitante 

Vencedor

Manutenção da via férrea (com viagens mortas) 34.000                   35.700                   35.020                   

Manutenção da Locomotiva 45.000                   47.250                   46.350                   

Manutenção dos Carros de Passageiros  (15.000,00/carro) 30.000                   75.000                   45.000                   

Outros gastos (10%) 10.900                   15.795                   12.637                   

TOTAL ANO 119.900                 173.745                 139.007                 
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5.4. Despesas com mão de obra 

 

As despesas com pessoal alocado ao trem representam um dos maiores itens dos cus-
tos na operação de um TTC, representando mais de 1/3 do total dos custos e despesas. A con-
figuração a seguir foi elaborada de acordo com o trem tipo, sendo considerada a existência de 
dois grupos distintos de colaboradores: os empregados regulares contratados, e os trabalhado-
res avulsos: 

Os empregados regulares com carteira assinada, sendo incluídos todos os encargos 
trabalhistas de praxe (13º salário, férias, INSS, FGTS e outros), representam 115,73 % sobre o 
total da folha de pagamento mensal, conforme mencionado anteriormente.  

Com relação ao maquinista e ao foguista, a recomendação é que, além de receber trei-
namento para a manutenção, o foguista seja treinado também como auxiliar do maquinista e 
que sejam revezados em suas funções e responsabilidades. Dessa forma, caso um dos dois 
deixe o emprego sempre haverá a cobertura e treinamento na função pelo outro funcionário. 

 

 
Tabela 5.4a: Custo básico da mão de obra contratada (elaboração própria) 

 

Contudo, o número de trabalhadores vai variar conforme a configuração do trem tipo 
e, consequentemente, o custo mensal e o anual, conforme indicado na tabela a seguir:  

 

 
Tabela 5.4b: Custo mensal e anual da mão de obra contratada (elaboração própria) 

 

Por seu turno, os trabalhadores avulsos não possuem vínculo empregatício, mas so-
mente serão remunerados quando houver viagem do trem, totalizando 170 viagens por ano. 

 

Base : Salário Mínimo Nacional em jan/2020 = R$ 1.045,00 1.045,00                115,73%

Mão de Obra Contratada
Equivalente em 

S. M.
Salário base

+ encargos de 

115,73% (*)
Custo total/mês

Gerente do Trem 2,1 2.194,50                2.539,69                4.734,19                 

Maquinista 1,8 1.881,00                2.176,88                4.057,88                 

Auxiliar do maquinista/foguista 1,3 1.358,50                1.572,19                2.930,69                 

Chefe do Trem 1,5 1.567,50                1.814,07                3.381,57                 

Turma de apoio e manutenção 1,2 1.254,00                1.451,25                2.705,25                 

Vigilância Noturna 1,2 1.254,00                1.451,25                2.705,25                 

(*) Conforme Manual de Custos Operacionais Ferroviários/2019 da ANTT TOTAL MÊS 20.514,84              

      Custo mensal e anual para cada configuração                  A =  2 carros                 B =  5 carros                  C =  3 carros

Mão de Obra Contratada qtde Valor qtde Valor qtde Valor

Gerente do Trem 1              4.734                      1              4.734                       1              4.734                 

Maquinista 1              4.058                      1              4.058                       1              4.058                 

Auxiliar do maquinista/foguista 1              2.931                      1              2.931                       1              2.931                 

Chefe do Trem 1              3.382                      1              3.382                       1              3.382                 

Turma de apoio e manutenção 2              5.411                      4              10.821                    3              8.116                 

Vigilância Noturna 2              5.411                      2              5.411                       2              5.411                 

Tota mensal + encargos 8              25.925                   10           31.336                    9              28.631              

Total anual 311.104                 376.030                  343.567            
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Tabela 5.4c: Mão de obra avulsa (elaboração própria) 

 

Dependendo da configuração, o contingente total de colaboradores alocados na opera-
ção, pode oscilar entre 13 e 22 trabalhadores, ou mais.  Importante deixar registrado que al-
guns TTCs são, inicialmente, operados através de trabalho executado por voluntários no sen-
tido de reduzir os custos da operação. Contudo, via de regra, nem sempre o trabalho voluntá-
rio é realizado a contento e com o mesmo profissionalismo e frequência que se faz necessário 
para sucesso desse tipo de operação.   

 

 

5.5. Despesas gerais e administrativas 

 

Os critérios adotados para estimativa desses gastos foram os seguintes: 

• Gastos com tesouraria e contabilidade: 75 % do salário mínimo vigente por mês; 
• Propaganda & Marketing: foi estimado em 2,5 % da receita de venda de passagens. 

Esse percentual pode aumentar de acordo com a necessidade de se promover uma 
maior divulgação do TTC; 

• Seguro dos passageiros: representa o custo anual da apólice, sendo considerado o valor 
de R$ 1,00 para cada passageiro transportado, semelhante ao que é cobrado pelas em-
presas de ônibus. Esse gasto é obrigatório e deve cobrir os riscos de acidentes com in-
validez ou morte, conforme estabelecido na Resolução 359/2003, da ANTT, que regu-
la as operações de Trens Turísticos e Culturais; 

• Outros gastos não identificados foram estimados em 5 % do subtotal. 
 

 
Tabela 5.5: Despesas gerais e administrativas (elaboração própria) 

 
 
 
 

Configuração do trem tipo =======>                  A =  2 carros                 B =  5 carros                  C =  3 carros

Custo M. O.  avulsa p/ 170 viagens/ano qtde Valor qtde Valor qtde Valor

Ferromoças (R$ 30,00 por viagem) 2              10.200                   5              25.500                    3              15.300              

Limpeza (RS 40,00 por viagem) 1              6.800                      3              20.400                    2              13.600              

Bilheteiro (100,00 por viagem) 1              17.000                   1              17.000                    1              17.000              

Segurança (R$ 50,00 por viagem) 1              8.500                      3              25.500                    2              17.000              

TOTAL  ANO 5              42.500                   12           88.400                    8              62.900              

Despesa gerais e administrativas
A - 2 Carros do 

Trem do 

Corcovado

B -  5  Carros do 

SESC Grussaí

C - 3 Carros do 

Licitante 

Vencedor

Tesouraria & Contabilidade 9.405                      9.405                      9.405                      

Propaganda e Marketing (2,5% da receita) 21.080                   27.200                   30.600                   

Seguro dos passageiros  (R$ 1,00/passageiro) 16.864                   21.760                   24.480                   

Outros 5 % 2.367                      2.918                      3.224                      

Total Anual 49.716                   61.283                   67.709                   
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5.6. Outros pagamentos 

 

A Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, exige que cada TTC tenha um 
serviço de atendimento ao consumidor. Contudo, está em estudo na Associação Brasileira das 
Operadoras de Trens Turísticos e Culturais - ABOTTC, a implantação de um SAC-Sistema de 
Atendimento ao Consumidor, coletivo, para todos os trens associados. Contudo, enquanto este 
SAC não for implantado julga-se conveniente estimar essa despesa anual, na ordem de 
R$ 36.000,00. 

 

 

5.7. Depreciação/amortização 

 

Esses gastos representam uma parcela dos gastos com investimentos em capital a se-
rem desembolsados pelo futuro operador. Contudo, para não distorcer o resultado anual (lu-
cro) lançando todo esse gasto de uma vez como despesas no mesmo ano em que incorreram, a 
boa prática contábil-financeira recomenda o diferimento destes gastos ao longo dos anos de 
concessão.  

No caso, assumiu-se como hipótese simplificadora que a concessão do TTC será de, 
no mínimo, 20 (vinte) anos, de forma que 1/20 avos do valor do Capital Investido será lança-
do na apuração do resultado de cada ano a título de depreciação/amortização, conforme indi-
cado na tabela da apuração do resultado, mais adiante.  

Cabem agora alguns comentários muito importantes. Existe uma diferença muito 
grande entre saldo de caixa e lucro. O lucro líquido é apurado pela dedução uma parcela da 
depreciação/amortização. Contudo, sabe-se que a depreciação/amortização não representa 
uma saída efetiva de recursos do caixa, dado que os investimentos já foram realizadose pagos. 
Convém lembrar que a apuração do lucro líquido serve de base para incidência do Imposto de 
Renda Pessoa Jurídica – IRPJ, embora se tenha assumido a hipótese de que o operador estaria 
isento de IRPJ, por trata-se de uma entidade sem fins lucrativos, como são a maioria dos ope-
radores.  

Por outro lado, na análise do retorno será considerado o lucro liquido ajustado - LLA, 
que nada mais é do que a adição da depreciação/amortização ao lucro líquido, de forma que se 
tenha um novo indicador que representa o saldo líquido do caixa gerado pelas operações.  

 

 

5.8. Apuração do resultado 

 

Na tabela a seguir estão agrupadas as receitas, custos e despesas incorridas por conta 
da operação do TTC, afim de ser apurado o lucro (ou prejuízo) ao longo de um ano de ativi-
dades. 
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Tabela 5.8: Apuração do resultado anual (elaboração própria) 

 

Conforme se percebe, as configurações “A” e “B” apresentam prejuízos, ao passo que 
a configuração “C” apresenta um lucro interessante.  

Os prejuízos acontecem em muitos TTCs, dado que as margens operacionais normal-
mente são bem apertadas devido, principalmente, aos custos de pessoal, manutenção da via 
permanente e do material rodante que consomem, geralmente, mais de 75 % da receita. 

A receita do sucesso de um TTC é óbvia: procurar transportar o maior número de pas-
sageiros por ano para poder diluir esses custos e ter uma margem de rentabilidade para manu-
tenção e conservação das condições de segurança e trafegabilidade da linha e do material ro-
dante que, por sinal, quase sempre é muito antigo e sem peças de reposição no mercado. 

Os TTCs mais rentáveis são aqueles que transportam volume expressivo de passagei-
ros como o Trem da Uva (~130 mil passageiros/ano), a Maria Fumaça de Tiradentes (~75 mil 
passageiros/ano) e Trem das Águas em São Lourenço (~ 40 mil passageiros/ano). Foi excluí-
do desta lista, o top de linha dos TTCs, o Trem do Corcovado que tem transportado quase um 
milhão de turistas/ano, pelo fato de tratar-se de um trem elétrico. 

Com base nesses resultados, será possível apurar a tarifa que vai promover o equilíbrio 
econômico e financeiro - EEF, em cada simulação, conforme o item 5.10, mais adiante. 

 

 

5.9. Indicadores do projeto 

 

Conforme mencionado no preâmbulo deste capítulo, os indicadores do projeto tem 
como finalidade fornecer aos potenciais investidores interessados em operar este TTC alguns 
elementos fundamentais para facilitar o seu processo decisório. 

Apuração do  Resultado Anual 
A  - Carros do 

Trem do 

Corcovado

B -  Carros do 

SESC Grussaí

C - Carros do 

Licitante 

Vencedor

Total da Receita Operacional Bruta 964.100              1.244.000       1.399.500       

Menos Custos e Despesas 

Combustível e insumos da locomotiva 320.412              352.453          339.636           

Outras despesas operacionais 119.900              173.745          139.007           

Mão de obra contratada 311.104              376.030          343.567           

Mão de obra avulsa 42.500                88.400             62.900             

Despesa gerais e administrativas 49.716                61.283             67.709             

Outros pagamentos/SAC 36.000                36.000             36.000             

Depreciação/Amortização do Capital Investido (20 anos) 212.275              232.795          181.495           

Total  Custos e Despesas 1.091.907          1.320.706       1.170.315       

= Lucro (prejuízo) Líquido -127.807 -76.706 229.185           

Margem de lucro em relação à Receita Bruta -13,3% -6,2% 16,4%

Custo total em relação a receita total 113,3% 106,2% 83,6%
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Em função do que foi apresentado anteriormente e considerando-se as estimativas do 
capital a ser investido, custos e as despesas operacionais e administrativas para cada configu-
ração, tem-se os seguintes conjunto de indicadores, ceteris paribus 3: 

A tabela a seguir apresenta um resumo dos principais indicadores. 

 

 
Tabela 5.9: Principais indicadores (elaboração própria) 

 

Isto posto, podem ser respondidas as perguntas iniciais do item 5.1. 

 

5.9.1. Quanto custa, minimamente, para colocar o “projeto em pé” e para o “trem  
           rodar”? 

 

A ordem de grandeza necessária para por o “projeto em pé” deve oscilar entre R$ 3,6 
milhões e R$ 4,7 milhões de Reais, dependendo da configuração do trem tipo. 

Para manter-se o trem em operação, o operador deverá arcar com um total de custos e 
despesas estimadas que variam de R$ 1,1 milhão a R$ 1,3 milhão, dependendo, obviamente, 
do tipo de configuração. 

As alternativas dos Investimentos necessários, apresentada no item 5.1, foram feitas 
com base no Estudo que consta nno capítulo 3 e reflete as melhores estimativas com base nas 
informações disponíveis até o momento, dado que ainda existe um grande componente de 
incerteza, que somente será dirimida quando for definido o licitante vencedor que vai operar o 
TTC. Por conta disto, os indicadores da tabela 5.9 podem variar devido à expertise do licitante 
vencedor do certame que poderá melhor reavaliar os investimentos, sobretudo se ele dispor de 
material rodante próprio como é o caso de alguns operadores (ONG ou OSCIP) sem fins lu-
crativos.   

                                                           
3 Ceteris Paribus significa: “se tudo o mais permanecer constante”, ou seja, se as variáveis admitidas nas proje-
ções se comportarem conforme o esperado será grande a possibilidade se atingir os resultados indicados na tabe-
la 5.1. Caso contrário, com as variáveis se comportando de forma diferente (acima e/ou abaixo das estimativas), 
o resultado será diverso daquele que foi apresentado nessa tabela. 

Principais Indicadores
A  - Carros do 

Trem do 

Corcovado

B -  Carros do 

SESC Grussaí

C - Carros do 

Licitante 

Vencedor

Passageiros transportados por ano 16.864                21.760             24.480             

Capital Investido (R$) 4.245.502          4.655.902       3.629.902       

Tarifa básica (R$/passageiro) 50,00                   50,00               50,00                

Receita Bruta total 964.100              1.244.000       1.399.500       

Custos e despesa totais 1.091.907          1.320.706       1.170.315       

Lucro (prejuízo) líquido -127.807 -76.706 229.185

Margem de lucro (%) -13,3% -6,2% 16,4%

 Lucro  Líquido Ajustado = Caixa Gerado (R$) 84.468 156.089 410.680

Pay Back (anos) 50,3                     29,8                 8,8                    

Taxa de Retorno Anual (%) 2,0% 3,4% 11,3%
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5.9.2. Qual a tarifa que pode proporcionar um lucro suficiente para que os operadores 
          recuperem o capital investido no projeto? 

 

A tarifa básica média adotada nos cálculos de viabilidade foi de R$ 50,00 por passa-
geiro para realizar uma viagem redonda (ida e volta). Apesar de esta ligeiramente acima na 
média do mercado desse tipo de TTC, esse valor mostrou-se insuficiente para promover resul-
tados satisfatórios para as configurações “A” e “B”, que apresentaram prejuízos. 

 Por esse motivo, será importante apurar-se, mais adiante, qual são as tarifas que irão 
promover o equilíbrio econômico e financeiro - EEF, para as configurações “A” e “B”. Por 
outro lado, considera-se a tarifa de R$ 50,00 bem adequada para a configuração “C”.   

 

 

5.9.3. Qual a margem do lucro líquido anual em relação à receita bruta? 

 

A margem de lucro indica qual o percentual da receita bruta que sobra depois de des-
contados todos os custos e despesas. As margens das configurações “A” e “B” são negativas, 
em função das despesas se apresentarem maiores do que as receitas. Por seu turno, a configu-
ração “C” apresenta uma boa margem. 

Importante deixar claro que a margem dos TTC melhora consideravelmente com a e-
liminação das “viagens mortas”, ou seja, o início da viagem seria em Governador Portela que, 
além de reduzir custos, oferece melhores espaços para estacionamento e desembarque dos 
passageiros dos ônibus e automóveis. 

 

5.9.4. Em quanto tempo (anos) se dará esse retorno?  

 

Esse indicador é obtido através da divisão do Investimento total pelo lucro líquido a-
justado, que é o saldo de caixa gerado. Obviamente, o prazo retorno pode ser ampliado ou 
reduzido devido à variação de uma série de fatores que podem impactar diretamente a deman-
da de passageiros, a tarifa, os custos e despesas.  

No caso em questão, apesar da presença de prejuízos nas configurações “A” e “B”, o 
lucro líquido ajustado ainda é insuficiente para promover o retorno em tempo satisfatório (dez 
anos , por exemplo). As alternativas para melhorar a margem sinalizam a adoção de medidas 
para reduzir custos e despesas e/ou aumentar a receita. 

No caso da configuração “C”, o retorno se dará em menos de nove anos. 
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5.9.5. Qual a taxa de retorno anual? 

 

A taxa de retorno anual é obtida através da divisão do lucro líquido ajustado pelo valor 
do investimento. No caso em questão, as configurações “A” e “B” apresentam uma taxa de 
retorno negativa. A configuração “C” apresenta uma taxa de retorno positiva. 

 

 

5.10. Simulações nos componentes de resultado 

 

Para determinação da tarifa que promova o equilíbrio econômico e financeiro – EEF, 
para as configurações “A” e “B” é necessário antes assumir algumas hipóteses, como por e-
xemplo, suponha-se que o investidor deseje obter o retorno do capital investido (pay back) em 
10 anos. Isso significa que a taxa de retorno deverá ser de 10% a.a. 

Isto posto, a tabela a seguir indica qual é tarifa que deve ser aplicada para cada confi-
guração para obter-se o retorno desejado: 

 

 
Tabela 5.10a: Apuração da tarifa necessária para promover o EEF (elaboração própria) 

 

Como resultado, obteve-se as tarifas de R$ 68,78, R$ 63,25 e R$ 50,00, para as confi-
gurações “A”, “B” e “C”, respectivamente. 

 Convém deixar registrado que as tarifas apuradas são resultado de um exercício de 
simulação, e somente estarão próximas da realidade se todas as variáveis consideradas perma-
necerem constantes (critério do ceteris paribus),  conforme o estimado.  

 Contudo, a título de ilustração, para que se tenha uma idéia da volatilidade das variá-
veis, são apresentadas a seguir algumas das possíveis modificações que podem ocorrer com 
algumas variáveis, qual foi o agente econômico responsável, e o seu efeito provável sobre o 
os preços do projeto. 

 

Principais Indicadores
A  - Carros do 

Trem do 

Corcovado

B -  Carros do 

SESC Grussaí

C - Carros do 

Licitante 

Vencedor

Passageiros transportados por ano 16.864                21.760             24.480             

Capital Investido (R$) 4.245.502          4.655.902       3.629.902       

Tarifa para atingir o EEF (R$/passageiro) 68,78                   63,25               50,00                

Receita Bruta total 1.312.477          1.561.152       1.399.500       

Custos e despesa totais 1.100.221          1.328.275       1.170.315       

Lucro (prejuízo) líquido 212.256 232.877 229.185

Margem de lucro (%) 16,2% 14,9% 16,4%

 Lucro  Líquido Ajustado = Caixa Gerado (R$) 424.531 465.672 410.680

Pay Back (anos) 10,0                     10,0                 8,8                    

Taxa de Retorno Anual (%) 10,0% 10,0% 11,3%
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Evento Agente(s) respon-
sável (eis) 

Efeitos no Projeto 

Aumento da taxa de câm-
bio (R$/US$) 

Mercado e governo 
federal 

Aumento da demanda de passa-
geiros para o TTC com a desvalori-

zação do Real provocando au-
mento do turismo interno. 

Redução do preço da tarifa 
do TTC 

Operador do TTC Aumento na demanda de passa-
geiros 

Falhas na propaganda, 
marketing e no turismo 

receptivo 

Trade turístico, 
operador e Prefei-

tura 

Redução na demanda de passa-
geiros 

Degradação da infraestru-
tura turística gastronômica 

e hoteleira 

Trade turístico e 
Prefeitura 

Redução na demanda de passa-
geiros 

Colisão com veículos e a-
tropelamentos 

Operador e Prefei-
tura 

Redução na demanda; aumento 
dos custos operacionais e inves-

timentos. 

Problemas técnicos no ma-
terial rodante 

Operador Redução na demanda; aumento 
dos custos operacionais e Inves-

timentos 
Tabela 5.10b:Cenários que podem afetar a performance do TTC (elaboração própria) 

 

Em resumo, os cenários econômicos conjunturais podem sofrer diversas alterações, 
muitas até inesperadas. Entretanto, para cada modificação ocorrida, o operador deverá ter pla-
nos para promover ações que revertam os cenários desfavoráveis, ou para aproveitar rapida-
mente as oportunidades que se avizinham decorrentes dessas modificações.  

Em suma, é importante deixar claro existem inúmeras possibilidades de alteração das 
variáveis que podem impactar os projetos de forma positiva ou negativa.   

Contudo, a boa prática na análise econômico-financeira não aconselha em se fazer i-
númeras simulações, uma vez que os resultados e indicadores podem descambar para o campo 
meramente especulativo perdendo, assim, todo o seu caráter pragmático de servir como ins-
trumento de planejamento e gestão em face de inúmeros cenários e resultados que podem ser 
obtidos. 
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5.11. Considerações finais 

 

As três configurações adotadas possuem características distintas na formação do trem 
tipo. Por esse motivo, apresentam estruturas de Investimentos, custos e despesas diferentes 
entre si em alguns aspectos críticos relacionados primordialmente à mão de obra, manutenção 
da via permanente e material rodante. Contudo, a configuração “C” é a que apresenta melhor 
desempenho e retorno aos investidores, considerando-se a tarifa básica de R$ 50,00. 

Convém lembrar mais uma vez que os potenciais interessados em participar do certa-
me licitatório para implantação e operação do TTC, deverão promover suas próprias análises 
econômico-financeiras e, certamente, deverão obter resultados diferentes dos aqui apresenta-
dos pelo fato de disporem de informações privilegiadas, em se tratando de operadores contu-
mazes de TTCs. Nesse sentido, em relação aos indicadores até aqui apresentados, cabem, ain-
da, alguns comentários: 

• O Montante de investimentos poderá sofrer variações, para cima ou para baixo, de 
acordo com a expertise de cada candidato do certame e sua disponibilidade de ma-
terial rodante, mão de obra e outros itens. 

• A tarifa média sugerida no valor de R$ 50,00 por viagem redonda já está ligeira-
mente acima da linha com a média do mercado, de forma que os aumentos neces-
sários para as configurações “A” e “B” somente devem ser praticadas após tentati-
va de redução nos custos e despesas. Um operador experiente saberá agregar valo-
res à operação sob a forma de atrativos durante a viagem e nas paradas (vide capí-
tulo 3 deste Estudo)  de forma que o passageiro  poderá ficar satisfeito por pagar 
R$ 50,00, R$ 60,00 ou até R$ 70,00, por uma viagem de apenas 4,5 km (9 km ida 
e volta). 

• A demanda de passageiros necessários para ocupar o trem, supondo-se uma taxa de 
ocupação de 80%, foi estimada entre 17 mil, 22 mil e 25 mil passageiros para as 
configurações “A”, “B” e “C”, respectivamente, e podem ser atingidas sem maio-
res problemas graças ao bom fluxo de turistas – estimados em 226 mil pessoas - 
que visitam Miguel Pereira anualmente. Entretanto, havendo necessidade de au-
mentar a demanda de passageiros para evitar-se o aumento da tarifa, se faz neces-
sário adicionar pelo menos mais um carro de passageiros em cada configuração. 

• As estimativas dos custos e despesas operacionais, administrativas e gerais, situa-
ram-se numa faixa que vai de R$ 1,1 milhão a R$ 1,3 milhão e podem ser perfei-
tamente refinados pelos potenciais interessados, sobretudo supondo-se que os 
mesmos já operam algum TTC e tenham familiaridades com esses componentes. 
Portanto, é perfeitamente possível que conheçam o custo detalhado de cada item da 
sua estrutura operacional, sabendo precisamente como e onde cortar custos e des-
pesas, sem prejuízo da operação e da segurança.  

• Dentre os indicadores apurados, o que mede a rentabilidade para o capital investi-
do é de fundamental importância para balizar o processo decisório dos potenciais 
interessados. Uma vez promovidos os ajustes na sua estrutura de investimentos, 
custos e despesas, cada concorrente deverá fazer a sua própria análise econômico-
financeira de forma a obter a exata medida do prazo de retorno. 
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Por concluso, pode-se assegurar que o projeto de implantação de um TTC no Municí-
pio de Miguel Pereira mostra-se viável devido às seguintes vantagens: 

• Existência de infraestrutura ferroviária, apesar de carecer a rebitolagem da linha, a 
implantação de alguns dispositivos tais como desvios, giradores, AMVs, instalação 
de oficinas, caixas d’água e outros itens; 

• Demanda de turistas assegurada e suficiente para alimentar o TTC durante todo 
ano; 

• Faixas tarifárias para cada configuração o compatíveis com os preços pratcados no 
mercado dos TTCs; 

• Disponibilização de locomotiva a vapor pela PMMP e, possivelmente, alguns car-
ros de passageiros. 
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6. Aspectos sociais e culturais 
 

As possibilidades que se apresentam não decorrem apenas do apelo turístico-histórico-
cultural quanto à importância da ferrovia na formação e no progresso de Miguel Pereira e de 
toda a Região próxima. 

A implantação do trem permitirá não só aos turistas como à população de toda a Regi-
ão próxima, incluindo a área metropolitana do Rio de Janeiro, a possibilidade de uma revisita-
ção a um passado não muito distante, atendendo a apelos saudosistas de uns e de curiosidade 
de outros, de uma forma geral valorizando a cultura e gerando emprego e renda. 

 

 

6.1. Benefícios para a população local 

 

As atividades turísticas tem grandes desdobramentos no tecido social e no espaço físi-
co de uma cidade. Através dele os administradores públicos dedicam mais atenção na preser-
vação de importantes áreas naturais como parques naturais, espaços públicos para recreações 
ao ar livre e manutenção de áreas como atrações que de outra forma, podem estar se deterio-
rando, mantendo o meio ambiente agradável como um todo através do controle do ar, da água, 
da poluição sonora e de problemas com o lixo. Também pode incentivar a melhoria da estéti-
ca ambiental por meio de programas de paisagismo, designs adequados de construções e me-
lhor manutenção. 

A infraestrutura local traduzida sob a forma de rodovias, sistemas de abastecimento de 
água e de esgotamento sanitário, telecomunicações e outras podem, e em geral, serem melho-
radas através do desenvolvimento do turismo, o que traz benefícios sociais, econômicos e 
ambientais.  

A atividade turística pode atuar como um importante fator de valorização de hábitos e 
costumes relativos ao cotidiano do núcleo receptor frente ao processo de globalização, uma 
vez que este aspecto é fundamental para caracterizar a diferença entre locais e/ou regiões.  

No aspecto econômico o turismo é capaz de aumentar as receitas dos municípios, gerar 
impostos, maximizar o recebimento de divisas, gerar ocupação e renda para a população local 
e redistribuir a renda. 

O dinheiro que entra através da atividade multiplica-se na economia traduzindo-se em 
melhorias na urbanização, no incremento das indústrias associadas à atividade, na demanda 
por de mão-de-obra para os setores de serviços na indústria da construção civil, no aumento 
da demanda dos produtos locais desde hortifrutigranjeiros até artesanato.  

Obviamente, todo esse incremento repercute em uma maior arrecadação de impostos e 
taxas para os cofres municipais.  

É inequívoco que o trem possui um grande efeito multiplicador em termos de geração 
de empego e renda. Em cada uma das configurações é possível que sejam gerados até 22 em-
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pregos diretos no trem, tendo como contrapartida, a geração de 76 novos postos de trabalho (9 
indiretos e 67 induzidos)4). 

 

 

6.2. Benefícios para cultura e para a preservação da memória ferroviária 

 

O turismo funciona como incentivo para ajudar a pagar pela manutenção de locais his-
tóricos e arqueológicos (como atrações para turistas) que, de outra forma, podem ser deterio-
rados ou até mesmo desaparecer. 

Além de ser uma atração diretamente associada ao passeio de trem, o Museu Ferroviá-
rio existente na estação de Professor Miguel Pereira poderá se tornar uma grande atração tu-
rístico-cultural. Poderá ser enriquecido com contribuições de acervos por parte de moradores 
locais e pesquisadores, que se sentirão estimulados, e também pela promoção de eventos co-
memorativos e palestras sobre fatos associados à E. F. Melhoramentos do Brasil, à Linha Au-
xiliar e à história de Miguel Pereira.  

Paralelamente a este fato, além de preservar a memória afetiva ferroviária, o setor po-
derá alavancar novas atividades ligadas à fabricação de um grande número de produtos arte-
sanais associados à ferrovia, sem contar com a edição de livros e outras publicações. 

 

 
  

                                                           
4 Feito com base na TABELA 5 - Brasil: poder de geração de empregos dos serviços turísticos (número de pes-
soas) devido a um aumento de R$ 1 milhão na sua demanda final – 2006, do estudo “O potencial criador de 

emprego e renda do turismo no Brasil”,  Takasago et alli. Revista de Pesquisa e Planejamento Econômico-PPE, 
v. 40, n. 3, dez. 2010. Segundo os autores o setor de transporte ferroviário de passageiros municipal e intermuni-
cipal, para cada emprego direto gerado no setor, tem-se 0,4 indireto, e 3,1 induzidos.   
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7. Aspectos Legais 
 

Julga-se oportuno destacar alguns pontos da Resolução 359, de 26/11/2003 da ANTT, 
que dispõe sobre os procedimentos relativos à prestação não regular e eventual de serviços de 
transporte ferroviário de passageiros com finalidade turística, histórico-cultural e comemora-
tiva para que, inclusive, figurem como parte do Edital. 

 

 

7.1. Principais pontos de atenção da Resolução ANTT nº 359/2003 

 

Art. 1º  A prestação de serviços de transporte ferroviário de passageiros de finalidade turísti-
ca, histórico-cultural e comemorativa, poderá ser realizada por entidades públicas ou priva-
das, mediante autorização concedida pela ANTT, nos termos da presente Resolução. 

 

Art. 2º O transporte ferroviário de passageiros, de caráter não regular e eventual, será auto-
rizado pela ANTT, por solicitação da entidade interessada, mediante a apresentação de re-
querimento, acompanhada da documentação a seguir especificada:  

I - requerimento para a prestação do serviço, com a indicação do trecho, devidamente 
assinado pelo representante legal da pessoa jurídica interessada; 
II - proposta técnico operacional contendo: 

a) memorial descritivo da operação de transporte ferroviário de passageiros; 
b) previsão de demanda e potencial turístico, comprovação de capacidade téc-
nica do pessoal especializado em operação e manutenção de ferrovias; 
c) relação do material rodante a ser utilizado, acompanhada de laudo técnico 
idôneo comprovando o atendimento às condições de segurança necessárias ao 
transporte de passageiros; e 
d) relação detalhada da infra e superestrutura a ser utilizada, compreendendo 
a relação de estações e pátios; 

III - estudos sobre os benefícios econômico-financeiros decorrentes do empreendi-
mento, contendo a repercussão econômica e social nas comunidades e na região a-
brangida, bem como no desenvolvimento turístico e cultural; 
IV - manifestação formal da concessionária quanto à operação do trem turístico no 
trecho solicitado; (não aplicável a Miguel Pereira); e  
V - comprovação de qualificação jurídica e qualificação econômico-financeira, neces-
sárias à assunção do serviço, demonstrada pelos seguintes documentos autenticados: 

a) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registra-
do, em se tratando de sociedade comercial e, no caso de sociedade por ações, 
documentação referente à eleição de seus administradores; 
b) inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
c) documento comprobatório de regularidade fiscal para com a Fazenda Na-
cional, Estadual ou do Distrito Federal e Municipal da sede da requerente, na 
forma da lei; 
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d) prova de regularidade junto à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimen-
to dos encargos sociais instituídos por lei; e 
e) balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, 
exigíveis na forma da lei. 

VI - proposta de apólice de seguro de responsabilidade civil e de acidentes pessoais.  
 

Art. 3º A autorização será obrigatoriamente precedida de inspeção técnica e operacional 
pela ANTT para verificação das condições operacionais e de segurança. 

 
Art. 4º A autorização para o serviço de transporte ferroviário não regular e eventual se dará 
mediante TERMO, aprovado por Resolução da ANTT que conterá, entre outras, as seguintes 
cláusulas: 

I - objeto da autorização; 
II - condições para sua adequação às finalidades de atendimento ao interesse público, 
à segurança do usuário e das populações; 
III - manifestação da ANTT quanto às condições operacionais apresentadas e suas de-
terminações; 
IV - submissão do autorizatário aos regulamentos e normas referentes ao transporte 
ferroviário de passageiros; e 
V - prazo de validade do Termo. 

 
Art. 5º A cassação da autorização se dará de acordo com o art. 48 da Lei nº 10.233, de 2001, 
bem como pelo não cumprimento das condições estabelecidas no Termo outorga, pelo com-
prometimento da segurança dos serviços oferecidos e pela inobservância aos atos e regula-
mentos da ANTT. 

 
Art. 6º As estações ferroviárias, seus acessos, plataformas e os trens turísticos serão providos 
de espaços e instalações compatíveis com a demanda que receberem, de forma a atender aos 
padrões de conforto, higiene, segurança e necessidades especiais dos usuários. 

 
Art. 7º O uso compartilhado de vias para a prestação do serviço de transporte ferroviário 
não regular em malha concedida será objeto de Contrato Operacional Específico, firmado 
entre a concessionária e o autorizatário, observados os aspectos técnico-operacionais, eco-
nômicos e de segurança. 

Parágrafo único. Em se tratando de malha não concedida, a detentora da via deverá ma-
nifestar formalmente sua anuência à utilização do respectivo trecho na operação. 
  

Art. 8º O autorizatário fica obrigado a encaminhar à ANTT um exemplar do Contrato Opera-
cional Específico, ou da manifestação formal da detentora da via, quando for o caso, até 180 
(cento e oitenta) dias após a publicação do ato de autorização do serviço de transporte ferro-
viário não regular de passageiros.  

§ 1º O não encaminhamento da documentação de que trata o caput, implicará o cance-
lamento, pela ANTT, da autorização.  
 

Art. 9º O Contrato Operacional Específico deverá conter, claramente, dentre outras, cláusu-
las relativas a: 



 

 

Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica 
para operação do Trem Turístico e Cultural em Miguel Pereira 

 
 

94 

I - trechos ferroviários a serem utilizados; 
II - valor acordado entre as partes para a remuneração do uso da infraestrutura fer-
roviária e das instalações; 
III - fluxos estimados e roteiros previstos para circulação do trem; 
IV - composição do trem; 
V - indicações das estações ferroviárias a serem utilizadas; 
VI - responsabilidade pela operação e manutenção dos equipamentos e instalações; 
VII - responsabilidade por eventuais acidentes; e 
VIII - sanções em caso de interrupção, atraso ou descumprimento contratual. 

 
Art. 11. O transporte ferroviário de passageiros, não regular e eventual, com finalidade his-
tórico-cultural, poderá se caracterizar pela implantação de museu estático e dinâmico, com o 
fim de contribuir para a preservação do patrimônio histórico e memória das ferrovias. 

 
Art. 14. O termo de entendimento estabelecerá as condições da operação e a definição da 
responsabilidade das partes. 

 
Art. 15. A autorização de que trata esta Resolução não implica, em nenhuma hipótese, a as-
sunção, pela ANTT, de eventuais encargos financeiros decorrentes da prestação dos serviços 
autorizados. 

 
Art. 16. A ANTT realizará a fiscalização da prestação do serviço e manterá registros das 
autorizações por intermédio de sistema específico. 

 
Art. 17. A infração, pelo autorizatário, das normas e regulamentos desta Agência e o des-
cumprimento dos deveres e obrigações estabelecidos na outorga, sujeitará o responsável às 
penalidades e sanções previstas na legislação, inclusive a cassação da autorização. 
Art. 17-A. A apólice de seguro de que trata o inciso VI do art. 2º desta Resolução deverá ser 
compatível com a necessidade de garantir aos segurados, durante a operação dos trens de 
passageiros com finalidade turística, em viagens previamente determinadas, o pagamento de 
indenização quando da ocorrência de riscos previstos e cobertos. 

§ 1º O seguro de acidentes pessoais deve abranger, no mínimo, as coberturas básicas de 
morte acidental e de invalidez total e parcial. 
§ 2º A contratação do seguro de que trata este artigo deverá preceder a operação do ser-
viço com passageiros, mesmo que em fase experimental. 
§ 3º Cópia da apólice contratada deverá ser enviada à ANTT e também à ferrovia deten-
tora da malha por onde o trem turístico deva circular, imediatamente após a contratação, 
contendo expressa indicação do número atribuído, pela SUSEP - Superintendência de 
Seguros Privados, ao Processo Administrativo do respectivo Plano de Seguro. 

 
 

7.2. Principais pontos de atenção da Resolução ANTT nº 1.383/2016 

 

Esta resolução trata dos direitos e deveres dos passageiros em geral, e deve ser de ple-
no conhecimento do futuro operador do TTC. Dentre alguns pontos desta resolução, pode-se 
destacar que o passageiro terá direito à 
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• receber serviço adequado; 
• levar ao conhecimento do órgão de fiscalização as irregularidades de que tenha conhe-

cimento, referentes ao serviço delegado; 
• zelar pela conservação dos bens e equipamentos por meio dos quais lhes são prestados 

os serviços; 
• ser transportado com pontualidade, segurança, higiene e conforto, do início ao término 

da viagem; 
• ser atendido com urbanidade pelos prepostos da transportadora e pelos agentes de fis-

calização; 
• ser auxiliado no embarque e desembarque, em se tratando de crianças, pessoas idosas 

ou com dificuldades de locomoção; 
• receber da transportadora informações acerca das características dos serviços, tais co-

mo horários, tempo de viagem, localidades atendidas, preço de passagem e outras re-
lacionadas com os serviços; 

• receber da transportadora, em caso de acidente, imediata e adequada assistência; 
• transportar, sem pagamento, uma criança de até seis anos incompletos, por responsá-

vel, desde que não ocupe poltrona, observadas as disposições legais e regulamentares 
aplicáveis ao transporte de menores; 

• receber a importância paga no caso de desistência da viagem, observadas as regras de 
reembolso, facultado à transportadora, conforme o caso, reter até 5% (cinco por cento) 
a título de comissão de venda e multa compensatória, da importância a ser restituída 
ao passageiro, desde que o passageiro manifeste-se com antecedência mínima de três 
horas em relação ao horário de partida constante no bilhete; 

• estar garantido pelo Seguro de Responsabilidade Civil contratado pela transportadora, 
que prevê a cobertura para garantir a liquidação de danos causados aos passageiros, 
em virtude de acidentes  (...); 

 

Por outro lado, será recusado embarque do passageiro, ou determinado o seu desem-
barque, quando este : 

• estiver em estado de embriaguez; 
• portar arma, sem autorização da autoridade competente; 
• transportar ou pretender embarcar produtos considerados perigosos pela legislação es-

pecífica; 
• transportar ou pretender embarcar consigo animais domésticos ou silvestres, sem o 

devido acondicionamento ou em desacordo com disposições legais ou regulamentares; 
• comprometer a segurança, o conforto ou a tranquilidade dos demais passageiros; 
• fizer uso de aparelho sonoro, depois de advertido pela tripulação do ônibus; 

demonstrar incontinência no comportamento. 
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8. Resumo e matriz de avaliação 
 

A finalidade da matriz é concentrar em um único local as principais vantagens e facili-
dades decorrentes da implantação de um TTC no Município de Miguel Pereira conforme a-
baixo indicado. 

Importante destacar que, para cada vantagem assinalada, há uma série de alertas ou re-
comendações acerca dos riscos e ameaças que podem contribuir para o não atingimento de 
vantagem indicada.  Por esse motivo, essas questões devem ser acompanhadas de perto não só 
pelo operador,mas também pela PMMP, pelos apoiadores e beneficiários do proje-
to,principalmente aqueles do trade turístico que envolve o comércio e a rede hoteleira-
gatronômica. 

 

 

8.1. Vantagens e benefícios, riscos e ameaças 

 

A tabela 8.1, a seguir, apresenta sãs vantagens e os benefícios, e em contrapartida os 
riscos e as ameaças. 

 
Vantagens/Benefícios Riscos/Ameaças 

Incremento do turismo local com geração 
de emprego e renda. 

Inexistência de turismo receptivo e baixa 
resposta do trade turístico em alguns 
aspectos e/ou a não oferta de novas atra-
ções. 

Aproveitamento da Infraestrutura da Via 
Permanente existente concedida à PMMP 
para preservação da memória ferroviária 
e ampliação do percurso até Conrado. 

Aumento da degradação dos 25 km Linha 
Auxiliar entre Gov. Portela e Conrado, 
criando mais dificuldades na ampliação 
do TTC. 

Fornecimento de locomotiva a vapor pela 
PMMP. 

Problemas mecânicos e na geração de 
vapor devido à reforma precária e manu-
tenção inadequada. 

Possibilidade de fornecimento pela 
PMMP de alguns carros de passageiros a 
serem cedidos pelo SESC Grussaí 

Carros de pequena capacidade e sem 
freios, podendo apresentar elevados cus-
tos de reforma, adaptação e manutenção. 

Grande visibilidade para o Município pela 
implantação do 2º. trem turístico do Es-
tado do Rio de Janeiro. 

Problemas na operação do TTC. 

Promoção do desenvolvimento econômi-
co e social da Região. 

Fraca atuação e baixa articulação entre as 
três esferas de poder, impactando nega-
tivamente a demanda de turistas. 

Tabela 8.1: Matriz de vantagens e benefícios, riscos e ameaças (elaboração própria) 
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9. Conclusões e recomendações 
 

Este capítulo procura sintetizar os principais aspectos abordados em cada parte deste 
Estudo, enfatizando a conclusão de cada tópico e tecendo algumas recomendações julgadas 
oportunas. 

 

 

9.1. Conclusões e recomendações relativas ao capitulo 1: Retrospectiva histórica 

 

Neste capítulo consta a retrospectiva história da pioneira E. F. Melhoramentos do Bra-
sil (Linha Auxiliar), descrevendo os processos da sua construção, motivos, traçados, cidades e 
localidades atingidas desde o seu apogeu até a paralisação em meados dos anos 1990.  

Como conclusão, o capítulo destaca que já houve precedentes na operação de um TTC 
no Município quando operava, nas décadas de 1980/1990, o saudoso Trem Azul, que trouxe 
milhares de turistas ao Município.   

A título de recomendação sugere-se a criação de exposição com fotografias, objetos e 
folders para serem instalados nas estações dos extremos contando a história da Linha Auxili-
ar. Como atração adicional, animadores poderão contar detalhes do funcionamento da loco-
motiva e relatar casos ferroviários e curiosidades dentro do trem durante as viagens. 

 

 

9.2. Conclusões e recomendações relativas ao capitulo 2: Caracterização do trecho 
       ferroviário e do material rodante 

 

No capitulo 2, o trecho ferroviário está bem caracterizado, apresentando informações 
bastante atualizadas quanto à atual situação da geometria do traçado, os aspectos ligados à 
tração, os pontos de atenção para aumentar a segurança e facilidades na operação, sendo indi-
cadas as intervenções/adaptações que se fazem necessárias. 

Também constam neste, comentários e recomendações acerca do material rodante (lo-
comotiva, carros de passageiros e veículos auxiliares) e instalações para que se possa promo-
ver uma operação adequada ao padrão operacional dos TTCs, sobretudo quanto à praticidade, 
manobras e segurança. 

Até onde foi dado conhecer, pode-se concluir que, tanto a linha férrea como o material 
rodante, se apresentam adequados à operação, desde que seguidas às intervenções e adapta-
ções recomendadas. 
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9.3. Conclusões e recomendações relativas ao capitulo 3: Caracterização da operação 

 

Este capítulo descreve em detalhes a proposta para operação eficiente e segura do 
TTC, indicando o traçado, as paradas, as manobras necessárias, além de sugerir uma tabela de 
horários e de atrações a bordo, a exemplo de outros TTCs, dentre outras.  

Também foram indicadas instalações necessárias para abrigar o material rodante (gal-
pão e oficinas) e para o abastecimento de água e lenha. Adicionalmente, constam tabelas deta-
lhas da estimativa dos custos das obras mencionadas. 

Como recomendações destacam-se: 

• Certificar-se da adequação dos critérios de revisão da locomotiva Consolidation pro-
movida pelo SESC Grussaí, com base em laudo de inspeção ainda a ser apresentado; 

• Promover a adaptação nos carros de passageiros a serem cedidos pelo SESC Grussaí 
ou pela E. F. do Corcovado, caso uma dessas cessões seja efetivada; 

• Seguir fidedignamente as normas da Resolução 359/2003, da ANTT, para operação de 
TTCs; 

• Após a entrada em operação do TTC no trecho objeto do presente estudo, sugere-se 
desenvolver, em médio ou curto prazo, novos Estudos de Viabilidade para ampliação 
da operação até a estação Conrado como forma de aumentar o tempo de viagem e atra-
ir mais passageiros devido ao belíssimo trecho de serra rural que é muito pouco habi-
tado; 

• Visando a ampliação da operação até a estação Conrado, promover uma inspeção deta-
lhada da estrutura do Viaduto Paulo de Frontin, tendo em vista a corrosão de seus 
componentes, exigindo um trabalho de recuperação e de pintura por parte da PMMP, 
além da recuperação dos seus dormentes, para permitir a travessia segura de pedestres 
como parte da possível implantação de uma trilha ecológica que ajude a preservar o 
leito da linha e a fiscalizar a ocupação irregular do leito;  

• Instalar futuramente um girador de locomotiva no pátio da estação Professor Miguel 
Pereira, para isto também sendo necessária a obtenção o quanto antes de algum exem-
plar disponível pela PMMP junto ao DNIT e a preservação do espaço sem novas cons-
truções e o não plantio de novas árvores no local. As fotos seguitnes ilustram a reco-
mendação, bem como a tabela 9.3 indica os valores estimados tomando-se como base 
o girador existente no pátio de Campos dos Goytacazes e a referência como no mês de 
março de 2020. 
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Foto 9.3a: Exemplo de uma estrutura de girador de locomotivas desmontado no pátio de 

Campos dos Goytacazes, que poderia já ser solicitado pela PMMP ao DNIT para utilização 
futura no pátio de Professor Miguel Pereira (foto Antonio Pastori) 

 

 
Foto 9.3b: Único local disponível no pátio de Professor Miguel Pereira a ser reservado para 

a futura instalação de um girador de locomotivas (foto João Bosco Setti) 
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Foto 9.3c: Exemplo de um girador de locomotivas em plena operação pela ABPF no pátio de 

Jaguariúna, SP, cuja operação sempre atrai a atenção de grande número de turistas 
(foto Vanderlei Antonio Zago) 

 

DESCRIÇÃO UNID. QUANT. 
PREÇO UNITÁ-

RIO R$ 
PREÇO TOTAL 

R$ 

SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO GIRADOR         

Mobilização para os serviços instalação vb              1,00            25.000,00            25.000,00  

Desmobilização para os serviços de instalação vb              1,00            15.000,00            15.000,00  

     Subtotal 1              40.000,00  

Transporte rodoviario de Campos para Miguel Pereira  vb             1,00      15.000,00         15.000,00  

Escavação no local do girador  vb           1,00          5.500,00              5.500,00  

Concreto, ferro e forma  vb             1,00        15.450,00          15.450,00  

Montagem mecânica do equipamento  vb           1,00          25.000,00            25.000,00  

Construção de de via sobre o girador  m           15,00             450,00            6.750,00  

     Subtotal 2            67.700,00  

                        Total          107.700,00  

Tabela 9.3: Serviços e materiais referentes à instalação de um girador no pátio de 
Professor Miguel Pereira (elaboração própria) 
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9.4. Conclusões e recomendações relativas ao capitulo 4: Estimativa da demanda de  
       passageiros 

 

Neste Capítulo constam, em linhas gerais, alguns dados sócio-econômicos do Municí-
pio, da sua rede hoteleira e gastronômica e do calendário de eventos e festividades anuais. 

A estimativa de existência do fluxo de turistas em mais de 220 mil visitante/ano, per-
mite concluir que existe demanda suficiente para ocupar o TTC durante todo ano. 

Com base em pesquisa de mercado dos TTCs, foi apurado que a tarifa média deste 
segmento turístico esta na faixa de R$ 4,32/km.  Para fins práticos, a tarifa média adotada no 
estudo de viabilidade econômico-financeira foi de R$ 50,00 por viagem.  

Como recomendação, sugere-se: 

• Que o operador do TTC adote meia tarifa para as “viagens mortas”; caso o início da 
operação não seja feito em Governador Portela. 

• Que o trade turístico (hotéis, pousadas, restaurantes, lanchonetes guardas municipais, 
servidores públicos e outros) adote práticas de turismo receptivo para assegurar a sa-
tisfação do turista, desejo de retorno e divulgação favorável do Município e do trem.  

 

 

9.5. Conclusões e recomendações relativas ao capítulo 5: Viabilidade  
        econômico-financeira  

 

Este capítulo traduz em cifras os principais quantitativos abordados nos Capítulos an-
teriores, sobretudo as estimativas do custo das obras da parte 3. Tratam-se, portanto, de boas 
estimativas quanto ao custo destas, custos e despesas da operação, ocupação anual do trem, 
tarifa básica considerada, receita auferida com a venda de passagens, margem de lucro possí-
vel, prazo de retorno do capital investido para cada configuração do trem tipo. 

Foram consideradas três configurações possíveis para o trem tipo. As simulações para 
cada configuração foram feitas com base em estimativas (ceteris paribus) baseadas no merca-
do e nas informações até então disponibilizadas pela PMMP, estando, portanto, sujeitas às 
alterações por parte dos candidatos interessados em operar o TTC e em participar do certame 
licitatório. 

Como conclusão, a configuração “C”, que considerada a formação do trem tipo com 
três carros de passageiros com capacidade de 60 lugares em cada carro, mostrou-se a de maior 
rentabilidade e prazo mais rápido de retorno, ao passo que as configurações “A” e “B” não 
apresentaram desempenho favorável, considerando que nos três casos admitiu-se a tarifa bási-
ca de R$ 50,00, ceteris paribus. Importante deixar claro que, tal situação pode ser revertida 
com uma pequena elevação na tarifa na configuração “A” para até R$ 70,00, e de até R$ 
65,00 para configuração “B”. É importante que fique claro que o futuro operador deverá ter 
liberdade total para fixação das tarifas que julgar conveniente. 
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Complementando o que foi dito acima, recomenda-se à PMMP que não defina ne-
nhum valor para a tarifa mínima, ou máxima, nem tampouco estabeleça no Edital a obrigação 
de ser ofertada meia entrada pelo operador, ficando a critério do licitante vencedor.  

Ao invés disso, a PMMP deverá declarar no Edital que o critério de seleção do licitan-
te vencedor será aquele que apresentar a menor tarifa básica entre os concorrentes. Essa su-
gestão tem como principio a lei da oferta e da procura, por meio da qual, o operador saberá 
melhor definir os valores que lhe darão um justo retorno sem prejudicar a demanda de passa-
geiros. 

Ainda como recomendação, a PMMP deve estabelecer que para facilitar os critérios de 
comparabilidade das propostas dos licitantes o operador do TTC deverá realizar, no míni-
mo,170 (cento e setenta) viagens anuais a serem promovidas nos finais de semana e feriados, 
com possibilidade de viagens extras em dias úteis de feriados prolongados e na alta tempora-
da. 

 

 

9.6. Conclusões e recomendações relativas ao capitulo 6: Aspectos sociais e culturais 

 

Este Capítulo tece algumas ilações acerca do desenvolvimento econômico e social 
promovido pela atividade turística e seus desdobramentos em termos de benefício para popu-
lação (geração de emprego e renda) e para o meio ambiente. 

É fácil concluir que o turismo tem um grande efeito multiplicador em termos de gera-
ção de emprego e renda. Segundo estimativas, considerando que o TTC em cada uma das con-
figurações, é possível que sejam gerados até 22 empregos diretos no trem, tendo como con-
trapartida, a geração de 76 novos postos de trabalho (9 indiretos e 67 induzidos) devido ao 
efeito multiplicador na cadeia, segundo estudos da Revista de Pesquisa e Planejamento Eco-
nômico - PPE. 

Como recomendação, sugere-se que o Edital estabeleça que o licitante vencedor do 
certame procure utilizar ao máximo possível da mão de obra local para colaborarem na opera-
ção do trem, sobretudo aquelas que não requerem especialização como vigias, turma da lim-
peza, ferromoças, bilheteiros e outros. 

 

 
9.7. Conclusões e recomendações relativas ao capitulo 7: Aspectos legais 

 

Este capítulo já é uma recomendação em si, pois chama a atenção para dois marcos re-
gulatórios importantes: 

Um refere-se à Resolução No. 359 de 2003 da ANTT, que trata das normas a serem 
cumpridas pelo operador do TTC, sobretudo no que tange a segurança da viagem e que deve 
ser observada na totalidade pelo futuro operador. 

O outro marco é a Resolução No 1.383/2016, também da ANTT, que dispõe sobre os 
direitos e deveres dos passageiros. 
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Como recomendação final sugere-se que essa resolução tenha ampla publicidade nas 
estações e dentro do trem, para evitar-se mal entendidos ou constrangimentos.  

 

 
9.8. Conclusões e recomendações relativas ao capitulo  8: Resumo e matriz de avaliação 

 

Esse capítulo concentra as principais vantagens e facilidades decorrentes da implanta-
ção de um TTC no Município como, por exemplo, o incremento do turismo local com geração 
de emprego e renda, o aproveitamento da infraestrutura da via permanente existente concedi-
da à PMMP, a preservação da memória ferroviária e ampliação do percurso até Conrado, for-
necimento de locomotiva a vapor pela PMMP, além de proporcionar grande visibilidade para 
o Município pela implantação do 2º. trem turístico do Estado do Rio de Janeiro, contribuindo 
para sua promoção e para o desenvolvimento econômico e social da Região. 

Paralelamente para cada vantagens, há uma série de alertas ou recomendações acerca 
dos riscos e ameaças que podem contribuir para o não atingimento de cada uma das citadas 
vantagens. Essas questões devem ser acompanhadas de perto pela PMMP, e também pelos 
apoiadores do projeto e do trade turístico. 

 
  



 

 

Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica 
para operação do Trem Turístico e Cultural em Miguel Pereira 

 
 

104 

10. Minuta do Termo de Referência para o Edital de Licitação 
 

A confecção do Edital para implantação de um TTC por parte da Prefeitura, não é fato 
comum às licitações públicas recorrentes. Nesse sentido, julgou-se oportuno oferecer, a título 
de sugestão à Administração da Prefeitura Municipal de Miguel Pereira, alguns elementos 
técnicos que devem fazer parte do Edital que irá promover o certame licitatório, com a indica-
ção nos item 3 (ESCOPO DE TRABALHO) do que caberá a cada proponente apresentar à 
Administração para fins de avaliação. 

O Termo de Referência deverá ser o mais simples e direto possível, necessário e sufi-
ciente para garantir a lisura do certame e a preservação dos justos interesses da Prefeitura 
Municipal de Miguel Pereira e dos candidatos interessados. Também deverá ser levando-e em 
conta o que dispõem a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que com suas alterações posteri-
ores, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras provi-
dências; e a Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, que dispõe sobre o regime de concessão 
e permissão da prestação de serviços públicos. 

Ficará a critério exclusivo da Prefeitura Municipal de Miguel Pereira a definição dos 
critérios de pontuação e de escolha do proponente vencedor, levando em conta as diversas 
conclusões e recomendações apresentadas neste Estudo. Dentre os critérios pode se destacar 
como sugestão a de se considerar como vencedor, dentre os que atenderem às condições do 
Edital, aquele que oferecer a menor tarifa para realização de, no mínimo, 170 viagens anuais. 

 

 

10.1. Elaboração da minuta do Termo de Referência a ser desenvolvido pela Prefeitura  
         Municipal de Miguel Pereira para confecção do Edital para implantação do Trem 
         Turístico e Cultural entre Governador Portela e Professor Miguel Pereira  

 

1. OBJETIVO 

O presente Termo de Referencia (TR) é parte integrante do Edital de Licitação que 
tem como objeto a implantação e operação do Trem Turístico e Cultural em Miguel Pereira, 
com trajeto partindo da estação ferroviária de Governador Portela até a estação Professor Mi-
guel Pereira, no centro de Miguel Pereira, seguindo pelo antigo leito da história Linha Auxili-
ar. 

Os serviços ora licitados visam, prioritariamente, a exploração turística da ferrovia, 
não excluindo, entretanto, a possibilidade da Contratada apresentar sugestões ou soluções que 
permitam uma maior abrangência de utilização da ferrovia, seja na etapa inicial ou em cená-
rios futuros. 

O presente Termo de Referência apresenta instruções e subsídios que permitam aos 
Licitantes formularem suas propostas técnicas e financeiras, ficando a critério de cada propo-
nente sugerir alternativas, exceto quando houver menção em contrário explicitada neste TR.  

 

2. RETROSPECTIVA HISTÓRICA DO TRECHO 
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A reativação do trecho da Linha Auxliar no Município de Miguel Pereira visa a im-
plementação desta ferrovia como um incentivo às atividades turísticas da Cidade de Miguel 
Pereira e arredores, bem como o resgate da memória de um trecho de uma outrora importante 
ligação entre a região da Baixada Fluminense e a região serrana do Estado do Rio de Janeiro, 
de importante valor histórico. 

 

2.1 Histórico da Linha Auxiliar 

A Linha Auxiliar, a qual corta o Município de Miguel Pereira na direção de sudoeste 
para nordeste, tem como origem histórica a antiga Estrada de Ferro Melhoramentos do Brasil, 
construída ao final do século XIX como uma alternativa em bitola métrica entre o Rio de Ja-
neiro e Paraíba do Sul, objetivando recolher os produtos da região. 

Tendo como um dos incorporadores o engenheiro André Gustavo Paulo de Frontin, foi 
instalada a assembléia geral de fundação em 17 de maio de 1890, e sua construção teve início 
com base em duas concessões: do Governo Federal para a Estrada de Ferro São Francisco 
Xavier a Comércio e do Governo do Rio de Janeiro para a Estrada de Ferro de Vassouras, 
Paty do Alferes e Petrópolis. Fundidas as duas concessões, a nova empresa iniciou as obras 
em 2 de fevereiro de 1892 no bairro de Mangueira, na cidade do Rio de Janeiro, chegando 
finalmente a Paraíba do Sul em 28 de março de 1898.  

A sua extensão era de 165 km, considerando as seções entre Mangueira e Conrado 
(antiga Sertão, na raiz da serra), com 85 km; entre Conrado e Governador Portela, toda traça-
da no Vale do Santana com 25 km; e entre as estações de Governador Portela e de Paraíba do 
Sul, com 55 km. 

Incorporada à Estrada de Ferro Central do Brasil em 2 de julho de 1903, passou a ser 
denominada, a partir de 16 de julho do mesmo ano, como Linha Auxiliar, tendo nessa época 
61 estações e paradas, tomando então um desenvolvimento notável e prolongando as suas 
linhas em outras direções.  

Intercalado um terceiro trilho no leito da bitola larga, na extensão de 10,4 km entre Pa-
raíba do Sul e Três Rios, pôde a Linha Auxiliar estabelecer o entroncamento dos seus trilhos 
com os da E. F. Leopoldina nesta última estação. 

Em 1923 foram iniciados os trabalhos de duplicação da Linha Auxiliar nos subúrbios 
do Rio de, prosseguindo nos anos seguintes com alargamento de bitola, com a intercalação de 
terceito trilho, duplicação e modificação do traçado para melhoria das condições técnicas, 
reconstrução de várias estações.  

Sendo trafegada por muitos anos também por trens da E. F. Leopoldina sob o regime 
de direito de passagem, a Linha Auxiliar acabou sendo transferida por volta de 1965 para a-
quela ferrovia no trecho de Japeri a Paraiba do Sul.  

Os trens de passageiros foram sendo gradualmente suprimidos durante a década de 
1970, restando apenas o transporte de carga, já sob a administração da Superintendência Re-
gional Campos – SR 8, até perder esta função em meados da década de 1990, algum tempo 
antes do início da concessão da Ferrovia Centro – Atlântica (FCA), hoje controlada pela VLI. 
Na realidade, sob a concessão da FCA já não circulavam os trens de carga, tendo início um 
processo de desmanche da linha em diversos pontos, inclusive com furto de trilhos por vânda-
los e por soterramento por alguns particulares e por administrações municipais. 
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Quanto ao antigo 9º Depósito de locomotivas em Governador Portela, existente desde 
os tempos da E. F. Central do Brasil, ao passar à administração da E. F. Leopoldina, continu-
ou em operação como uma oficina geral de material rodante, sendo posteriormente convertido 
em oficina de pontes até a desativação do trafego na linha. Após a venda de seu terreno e das 
edificações para uma empresa particular, foi demolido no começo do ano de 2002. 

 

2.2 Considerações sobre os Trens Turísticos e Culturais que já ooperaram no trecho 

Até os anos 1940 trafegavam trens de passageiros regularmente pela Linha Auxiliar 
desde o Rio de Janeiro até Três Rios, e desde 1913 indo a Porto Novo do Cunha, na cidade de 
Além Paraíba, MG. A partir dos anos 1940, devido a diversas modificações realizadas pela E. 
F. Central do Brasil, os serviços começa-ram a se tornar descontínuos, com os trens operados 
apenas entre trechos menores, inclusive na fase da E. F. Leopoldina, sendo os trens de passa-
geiros gradualmente suprimidos durante a década de 1970, restando apenas o transporte de 
carga. 

Em 19 de junho de 1986 a RFFSA implantou um trem turístico de passageiros com lo-
comotivas a vapor e carros de passageiros de madeira entre as estações de Conrado e de Pro-
fessor Miguel Pereira. Geralmente, como auxílio de tração na subida da serra, era utilizada 
uma locomotiva diesel-elétrica GE U13B engatada atrás da locomotiva a vapor na viagem de 
volta a partir de Conrado, sendo desengatada em Governador Portela, com o trem prosseguin-
do até a estação Professor Miguel Pereira apenas com a tração a vapor. 

A RFFSA acabou por estabelecer uma parceria com a empresa Montmar Transportes, 
Viagens e Turismo Ltda., de Angra dos Reis, que assumiu a parte turística e comercial, rebati-
zando o serviço como “Trem Azul”, inclusive pintando os carros de passageiros na cor cor-
respondente. A tração passou a ser exclusivamente diesel-elétrica, vindo a se encerrar por 
volta de 1995, segundo consta, devido à incidência de constantes quedas de aterros e cortes no 
trecho da serra. 

Entre 2015 e 2016 a OSCIP Amigos do Trem, de Juiz de Fora, MG, tentou implantar 
em Miguel Pereira a operação da automotriz Budd MH946004-7 (antiga ED13 da E. F. Cen-
tral do Brasil) no trecho até Governador Portela, que na época teve sua bitola alterada de mé-
trica para larga, aproveitando os mesmos trilhos TR-37 originais. A iniciativa não teve êxito, 
estando atualmente a automotriz estacionada no pátio de Governador Portela aguardando uma 
solução para o seu transporte de volta para Juiz de Fora. 

 

3. ESCOPO DE TRABALHO 

Para atendimento ao Edital, os proponentes deverão obedecer ao escopo de trabalho a 
seguir: 

 

3.1. CARACTERIZAÇÃO DO TRECHO, devendo ser apresentados: 

3.1.1. Levantamento da situação atual e das intervenções necessárias referentes à faixa 
de domínio, à infraestrutura e à superestrutura da via permanente e aos aspectos de segurança 
operacinal; 



 

 

Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica 
para operação do Trem Turístico e Cultural em Miguel Pereira 

 
 

107 

3.1.2. Levantamento da situação atual e das intervenções e adaptações necessárias re-
ferentes às instalações fixas (estações, parada, oficina de manutenção do material rodante e 
instalações administrativas e operacionais); 

3.1.3. Caracterização do material rodante (locomotiva, carros de passageiros, vagão e 
auto de linha), incluindo o transporte rodoviário e os serviços de adequações necessárias; 

 

3.2. PLANO OPERACIONAL, devendo ser apresentada a caracterização da operação 
ferroviária, considerando os seguintes aspectos: plano de vias, percurso, manobras necessá-
rias, controle de operação (segurança), tabela de horários e atrações adiconais a bordo do 
trem; 

 

3.3. PLANO DE MANUTENÇÃO, devendo ser apresentados: 

3.3.1. Construção de oficina em Governador Portela em função da frota atual e defini-
ção dos critérios técnicos para a sua manutenção; 

3.3.2. Estabelecimanto dos critérios de manutenção de infraestrutura e de superestrutu-
ra da via permanente; 

3.3.3. Sugestões para a operação e definição dos critérios de manutenção das instala-
ções administrativas e de operação nas estações de Governador Portela e de Professor Miguel 
Pereira (incluindo bilheterias, salas VIP, vestiários e instalações sanitárias); 

 

3.4. PLANO DE EXPLORAÇÃO TURÍSTICA E COMERCIAL, devendo ser apre-
sentado o seu detalhamento; 

 

3.5. VIABILIDADE ECONÔMICA E FINANCEIRA, devendo ser apresentado o seu 
estudo referente ao empreendimento; 

 

3.6. MODELAGEM DO FINANCIAMENTO (Project finance), devendo ser apresen-
tado o seu estudo para execução do empreendimento;  

 

3.7. ESCOPO DE TRABALHO, devendo ser apresentados os seguintes projetos: 

3.7.1. Projetos geométricos de via permanente (triângulo e desvio de manutenção em 
Governador Portela e desvio de reversão em Professor Miguel Pereira); 

3.7.2. Projeto civil e projeto das instalações do galpão de oficina e garagem em Go-
vernador Portela; 

3.7.3. Projetos de adequação das duas estações; 

3.7.4. Projetos das caixas d’água em Governador Portela e em Professor Miguel Perei-
ra; 
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3.7.5. Projetos dos depósitos de lenha (combustível) em Governador Portela e em Pro-
fessor Miguel Pereira. 

 

4. DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

 

4.1. Os õnus e custos financeiros decorrentes da participação no presente certame lici-
tatório são de responsabilidade única e exclusiva dos proponentes participantes, de modo que 
estes não terão direito a qualquer indenização, ressarcimento ou reembolso por estudos reali-
zados por sua própria inciativa; 

4.2. A Prefeitura Municipal de Miguel preria não se oporá caso o ptoponente vencedor 
do certame licitatório queira contratar a Sociedade de Pesquisa para Memória do Trem para 
novos Estudos, deviso ao seu conhecimento acerca do trecho ferroviário, do material rodante 
e da operação, ficando a seu inteiro critério a decisão. 
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Anexos 
 

Exemplos de folhetos de divulgação dos Trens Turísticos e Culturais que já operaram 
no trecho desde os tempos da Rede Ferroviária Federal S. A. 
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ANEXO V 
 

CONTRATO Nº. xxx/2020 
CONCORRÊNCIA Nº. 001/2020 

 
 
 

CONTRATO DE CONCESSÃO DE ÁREA DO MUNICÍPIO DE 
MIGUEL PEREIRA, PARA AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS. 

 
 

 
O MUNICÍPIO DE MIGUEL PEREIRA, por intermédio da Prefeitura Municipal de 
Miguel Pereira/RJ, com sede na Rua Prefeito Manoel Guilherme Barbosa, nº. 375, 
Centro de Miguel Pereira/RJ, inscrita no CNPJ sob o nº. 32.415.283/0001-29, neste 
ato representado pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal, André Pinto de Afonseca, inscrito 
no CPF sob o nº. 007.415.067-77, portador da C.I. nº. 092546696 - IFP/RJ, doravante 
denominada CONTRATANTE, e de outro lado a empresa ______________, inscrito 
no CNPJ Nº. ____________, estabelecida na ________________, nº. 
______________, ____________, ________________/___ – CEP nº. 
______________, representado neste ato por seu representante _______________, 
C.I. nº. _____________, expedida pelo ____________, CPF nº. _______________, 
doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente Contrato de 
prestação de serviço mediante Inexigibilidade de Licitação, com base no art. 25, Inciso 
III da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, devidamente autorizado 
através do Processo Administrativo nº. 2563/2020, e que se regerá pelas 
disposições contidas no Estatuto das Licitações e suas alterações posteriores, bem 
como, pelas seguintes cláusulas e condições: 
 
1- CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
1.1- Contratação de pessoa jurídica para a Concessão de área do Município de Miguel 
Pereira, para ampliação, modernização, manutenção e exploração de serviços de transporte 
ferroviário de passageiros, no trecho compreendido entre o 1º Distrito e o 2º Distrito (Miguel 
Pereira e Governador Portela), com finalidade turística, histórica e cultural, bem como o trecho 
compreendido entre o 2º Distrito e o 3º Distrito (Governador Portela e Conrado) quando o 
mesmo for recuperado para o transporte objeto da licitação, obedecendo a todas as normas e 
condições descritas no Edital de Concessão e seus ANEXOS que fazem parte integrante deste 
CNTRATO, conforme da Secretaria Municipal de Turismo, Desenvolvimento Econômico, 

Industria e Comércio – SMTDIC.  
 
2- CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
2.1- Efetuar os pagamentos de acordo com as condições e prazos estabelecidos 
contratualmente; 
2.2- Notificar a Contratada qualquer irregularidade constatada na execução do 
contrato;  
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2.3- Aplicar a Contratada, se necessário, as sanções legais cabíveis;  
2.4- Proporcionar todas as facilidades que lhes couber ou forem possíveis para que os 
serviços sejam entregues na forma estabelecida neste Termo de Referência e no 
respectivo Contrato; 
2.5- Exercer, por seu representante, acompanhamento e fiscalização sobre a 
conferência dos serviços recebidos, providenciando as necessárias medidas para 
regularização de quaisquer irregularidades levantadas no cumprimento do contrato. 
 
3- CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
3.1- A Contratada deverá manter, durante a execução do objeto, todas as condições 
exigidas neste Contrato e no Termo de Referência anexo;  
3.2- Executar o objeto deste Contrato de acordo com as orientações da Contratante, 
atendendo a todas as exigências constantes do presente instrumento e no Termo de 
Referência anexo; 
3.3- Responsabilizar-se integralmente pela prestação dos serviços ora contratado; 
3.4- Ressarcir os danos ou prejuízos porventura causados à Contratante, a bens ou 
pessoas, envolvidas ou não com a execução do objeto, por ação ou omissão dolosa 
ou culposa, por parte de quaisquer de seus funcionários, no desempenho de suas 
atividades; 
3.5- Notificar a Contratante, por escrito, todas as ocorrências que porventura possam 
prejudicar ou embaraçar o perfeito desempenho das atividades relacionado à 
prestação dos serviços contratados; 
3.6- Relatar à Contratante, imediatamente, por escrito, toda e qualquer irregularidade 
observada no decorrer da prestação dos serviços; 
3.7- Se responsabilizar por impostos, contribuições, taxas, tributos, frete, transporte, 
seguro, encargos trabalhistas bem como responder por danos de qualquer natureza 
que venham sofrer seus empregados ou terceiros; 
3.8 – Ressarcir a Prefeitura Municipal de Miguel Pereira pelos custos relativos ao 
transporte da locomotiva e seus vagões, bem como demais despesas relativas a 
pintura e adaptações dos bens. 
3.8.1 – A Prefeitura demonstrará ao concessionário, através de processo 
administrativo próprio, os custos especificados no item 3.8. 
3.8.2 – O ressarcimento ocorrerá no prazo de até 60 (sessenta dias) contados da 
ordem de serviço. 
 
4- CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA 
 
4.1- Para o fiel cumprimento das obrigações assumidas será firmado Contrato com 
vigência de 25 (vinte e cinco) anos, contados a partir da data de início de operação, 
mediante a emissão de ordem de serviço pela PMMP, podendo ser prorrogado, nos 
limites permitidos na legislação, desde que haja interesse da administração pública. 
4.2 - Deverá ser feita revisão contratual no quinto ano da presente concessão, visando 
corrigir eventuais distorções de mercado; esta revisão deverá se repetir a cada cinco 
anos durante todo o período da concessão, e deverá ser balizada em estudo de 
mercado realizado pelo CONCESSIONÁRIO e comprovado oficialmente. 
 
 
5- CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
5.1- Por tratar-se de concessão sem custos para a Administração, não há dotação 
orçamentária para comportar o contrato 
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6- CLÁUSULA SEXTA – DO VALOR  
 
6.1- O valor do contrato é de 4.655.902,00 (Quatro milhões, seiscentos e cinquenta e 
cinco mil, novecentos e dois reais); 
 
7- CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO DA OUTORGA 
 

7.1- Os pagamentos serão realizados através de DAM até o quinto dia útil subsequente ao 

de competência e corresponderá ao percentual de 5% da receita bruta mensal; 
7.3- Quaisquer impostos e/ou taxas incidentes sobre a prestação de serviço direta, 
serão de inteira responsabilidade do contratado, correndo às suas expensas o 
respectivo pagamento, não cabendo à Contratante nenhum tipo de despesa/custo 
adicional; 
7.4 – Fica esclarecido que o valor inicial do contrato é estimado e poderá ser 
acrescentado ou diminuído de acordo com as necessidades da Secretaria solicitante; 
7.5 - Os valores inicialmente estipulados pela prestação dos serviços previstos neste 
termo serão reajustados na proporção, índices e épocas dos reajustes concedidos, 
garantindo sempre o equilíbrio econômico-financeiro do contrato nos termos do art. 26, 
da Lei nº. 8.080/90 e das normas gerais da lei federal de licitações e contratos 
administrativos; 
7.6 - Os pagamentos devidos serão efetuados de acordo com as normas 
estabelecidas pela Secretaria Municipal de Fazenda, Planejamento e Finanças, uma 
vez obedecidas as formalidades legais pertinentes, mediante Credito em Conta 
Corrente, devendo o mesmo fornecer dados como: nome e número do banco, nome e 
número da agência e número da conta corrente; 
7.7 - Não havendo nenhum bloqueio por descumprimento de exigências, os créditos 
em conta corrente serão efetuados no quinto dia útil do mês subsequente ao de 
competência, conforme previsto no Edital e no item 7.1 do contrato; 
7.8 – As notas fiscais emitidas pela concessionária na prestação dos serviços deverão 
estar em conformidade com a Legislação Municipal, Estadual e Federal; 
7.9 – Ocorrendo atraso no pagamento das obrigações e desde que este atraso 
decorra de culpa da Contratante o valor devido será de 0,033% (trinta e três milésimos 
por cento), por dia de atraso, a título de compensação financeira; 
7.10 – O Pagamento do acréscimo a que se refere o item anterior será efetivado 
mediante autorização expressa do Prefeito Municipal, em processo próprio, que se 
iniciará com o requerimento da Contratada dirigido à Secretaria requisitante; 
 
8- CLÁUSULA OITAVA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
 
8.1- Ocorrendo acréscimo ou diminuição nas quantidades dos serviços contratados, o 
valor contratual poderá ser modificado em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
inicial atualizado, para mais ou para menos, mantidas as demais condições 
contratuais. 
 
9- CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES 
 
9.1- Sem prejuízo da possibilidade de rescisão unilateral do Contrato pela 
Administração, serão aplicadas à Contratada, total ou parcialmente inadimplente, as 
sanções legais previstas nos artigos 86 e 87, da Lei Federal nº. 8.666/93, a saber: 
I- Advertência;  
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II- Multa administrativa, graduável, conforme a gravidade da falta, não excedendo em 
seu total, a 20% (vinte por cento) do valor total do Contrato, sem prejuízo da rescisão 
unilateral do mesmo pela Administração Pública Municipal;  
III- Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento para contratar 
com a Administração Pública Municipal, por prazo não superior a 2 (dois) anos;  
IV- Declaração de não idoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 
a reabilitação, na forma da lei, perante a autoridade que aplicou a penalidade.  
9.2- Contra as decisões de que resulte a aplicação de penalidades, a Contratada 
poderá, sempre sem efeito suspensivo, interpor os recursos cabíveis, na forma e nos 
prazos previstos na Lei nº. 8.666/93, sendo-lhe garantido o amplo direito de defesa. 
 
10- CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO 
 
10.1- O Contratante poderá rescindir administrativamente o presente contrato nas 
hipóteses previstas na Lei nº. 8.666/93, sem que caiba ao Contratado direito a 
qualquer indenização. 
 
11- CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRO – DA NULIDADE DESTE CONTRATO 
 
11.1 - A declaração de nulidade deste contrato, caso necessária, será executada de 
acordo com o artigo 59 da Lei Federal n° 8.666/93. 
 
12 - CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PUBLICAÇÃO 
 
12.1- A publicação resumida do presente instrumento, que é condição indispensável 
para sua eficácia, far-se-á, no BIM – Boletim Informativo Municipal de Miguel Pereira. 
 
13 - CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FISCALIZAÇÃO 
 
13.1- A prestação dos serviços, acima citado, deverá ser acompanhado e fiscalizado 
pelo servidor xxxxxxxxxxxxx, conforme a Lei n.º 8.666/93, art. 67 e 73, I, “a” e “b”. 
 
14- CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS CONDIÇÕES GERAIS 
 
14.1- As modificações e adequações que se fizerem necessárias devido a 
circunstâncias ou imprevistos deverão ser sugeridas, acordadas, reorganizadas e, 
caso necessário, em comum acordo entre Contratante e Contratada. 
14.2- Todos os procedimentos relativos a essa contratação deverão estar 
fundamentados e amparados pelas normas legais pertinentes.  
12.3- A contratação ora celebrada não gera qualquer vínculo empregatício entre os 
componentes da Contratada e o Contratante.   
14.4- Os casos omissos ou situações não explicadas serão decididas pela Contratante 
e regidas à luz da Lei n.° 8666/93 e suas alterações, bem como demais regulamentos 
e normas federais aplicáveis que regem a este termo. 
14.5 - Na ocorrência de qualquer motivo que impossibilite a realização do objeto deste 
instrumento, as partes deverão se ajustar quanto à compensação de falhas. 
 
15 – CLÁUSULA DECIMA QUINTA – DA HABILITAÇÃO 
 
15.1- A Contratada se obriga em manter, durante toda a execução deste contrato, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação, compatíveis 
com as obrigações ora assumidas. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DA GARANTIA  
 
16.1- Para assinatura do Contrato a CONTRATADA deverá apresentar à 
CONTRATANTE, a partir da data de homologação, comprovante de prestação 
de garantia da ordem de até 2% – (dois por cento), no prazo definido no item 
16.1 do Edital. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A garantia prestada não poderá se vincular a 
outras contratações, salvo após sua liberação. 
PARÁGRAFO SEGUNDO – Caso o valor da proposta vencedora seja inferior a 
80 % (oitenta por cento) do menor valor a que se referem às alíneas “a” e “b”, 
art. 48, parágrafo 1º da Lei n.º 8.666/93, será exigida para assinatura do 
contrato, prestação de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no 
parágrafo 1º do art. 56 da Lei n.º 8.666/93, igual à diferença entre o valor 
resultante do parágrafo 1º do art. 48 da Lei Federal n.º 8.666/93 e o valor da 
correspondente proposta. 
PARÁGRAFO TERCEIRO – O levantamento da caução contratual por parte da 
CONTRATADA, respeitadas as disposições legais, dependerá de requerimento 
da interessada, acompanhado do documento de recibo correspondente, após a 
aceitação definitiva do serviço. 
PARÁGRAFO QUARTO – Em caso de rescisão decorrente de ato praticado 
pela CONTRATADA, a garantia reverterá integralmente ao CONTRATANTE, que 
promoverá a cobrança de eventual diferença que venha a ser apurada entre o 
importe da caução prestada e o débito verificado. 
PARÁGRAFO QUINTO – Sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis, 
o CONTRATANTE se utilizará da garantia dada para a finalidade de se ressarcir 
de possíveis prejuízos que lhe venham a ser causados pela CONTRATADA, na 
recomposição das perdas e danos sofridos. A CONTRATADA ficará obrigada a 
reintegrar o valor da garantia no prazo de 05 (cinco) dias úteis seguintes à sua 
notificação. 
PARÁGRAFO SEXTO – Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com 
o art. 65 da Lei Federal n.º 8.666/93, a CONTRATADA deverá complementar, 
no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o valor da caução para que seja mantido 
o percentual de 5/% (cinco por cento) do valor do Contrato. 
PARÁGRAFO SÉTIMO – Nos casos em que valores de multa venham a ser 
descontados da garantia, seu valor original será recomposto no prazo de 
24(vinte e quatro) horas, sob pena de rescisão administrativa do contrato. 
 
 
17- CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA – DO FORO 
 
17.1- Fica eleito o Foro da Comarca de Miguel Pereira, para dirimir quaisquer 
questões oriundas da execução deste contrato, que não puderem ser resolvidas por 
mútuo entendimento, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que 
seja. 
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E assim, por estarem justas e acordadas, firmam as partes o presente instrumento em 
03 (três) vias, de igual teor e forma, para todos os fins de direitos, em presença das 
testemunhas abaixo subscritas. 

 
 
 

Miguel Pereira/RJ, XX de XXXXXXX de 2020. 
 

 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA 
Prefeito Municipal - André Pinto de Afonseca 

 
 
 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – CNPJ XXXXXXXX 

 
 
 
 
 

 
Testemunhas: 
 
 
 
 
_________________________   __________________________ 
Nome:       Nome: 

CPF nº.:       CPF nº.: 
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