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Resumo
Normativos = 1.258
Páginas de pesquisa = 45.279
Páginas de relatórios finais = 4.636
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Produtos do Estudo

1 - Análise da legislação aplicável

2 - Conceituação e organização sistêmica dos serviços no Brasil
3 - Requisitos para a autorização da prestação dos serviços
4 - Indicadores de demanda e atributos de oferta dos serviços
5 - Modelo para o cálculo do valor do Seguro de Responsabilidade Civil
6 - Metodologia para definição do valor da tarifa
7 - Avaliação e adequação da legislação vigente
8 - Fiscalização na prestação do serviço
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PROPOSTA
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Regulamentação

Monitoração

Fiscalização

Produto 1 - Implementação do marco regulatório do transporte
ferroviário de passageiros
Produto 2 - Especificação e implantação de subsistema de
indicadores para o acompanhamento do transporte ferroviário de
passageiros
Produto 3 - Especificação para a implantação de um Centro de
Informações Gerenciais concernentes ao transporte ferroviário de
passageiros
Produto 4 - Procedimentos e manual para a fiscalização do
transporte ferroviário de passageiros
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Produto 1: IMPLEMENTAÇÃO DO MARCO REGULATÓRIO DO TRANSPORTE
FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS
Com base nos produtos do TCT nº 03/2013, trata-se de apresentar propostas (minutas)
para:
emissões de normas (Resoluções) pela ANTT
alteração no RTF no que se refere ao transporte ferroviário de passageiros
As seguintes atividades são previstas:
a) Organização dos assuntos a serem considerados nas propostas de Resoluções ANTT,
tendo como base as boas práticas consideradas no TCT 03/2013;
b) Elaboração das minutas de Resoluções (aspectos técnicos e jurídicos);
c) Seleção de matérias a serem tratadas no RTF (desconformidade de Resolução
ANTT);
d) Elaboração da proposta de alteração do RTF.
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Produto 2: ESPECIFICAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SUBSISTEMA DE
INDICADORES PARA ACOMPANHAMENTO DO TRANSPORTE FERROVIÁRIO
DE PASSAGEIROS
As seguintes atividades são previstas:
Indicadores operacionais
a) apropriação dos indicadores definidos no TCT 03/2013 e definição dos demais
indicadores a serem utilizados (classes, aplicações, dados primários, periodicidade,
formulação)
b) especificação técnica do SAFF ;
c) implementação no SAFF;
d) orientações para encaminhamento de dados pelas Concessionárias;
e) treinamento para usuários da ANTT.

Indicadores econômico – Financeiros
a) Definição dos indicadores.
b) Estudos para obtenção dos indicadores considerando a proposta do TCT 003/prod. 6.
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Produto 3: ESPECIFICAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE UM CENTRO DE
INFORMAÇÕES GERENCIAIS CONCERNENTES AO TRANSPORTE
FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS
Trata-se de elaborar a especificação de um sistema completo (software e hardware) que
permita a obtenção, tratamento e apresentação de dados e informações para
acompanhamento em tempo real (quase “on line”) do transporte ferroviário de passageiros.
O sistema baseia-se na transmissão contínua (ciclos da ordem de dezenas de segundo) de
dados a respeito do posicionamento dos trens em marcha, sua composição, capacidade e
quantidade de passageiros transportados.
Com sua implementação, muitos dados obtidos por meio do sistema SAFF poderiam ser
eliminados e as informações e indicadores possuiriam um detalhamento mais significativo e
confiável, compatível com a responsabilidade da supervisão e controle do transporte de
passageiros, além de permitirem um alcance superior, no sentido de que as informações e
estatísticas obtidas podem ser especificadas para emprego direto aos usuários do transporte.
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Produto 3:
As seguintes atividades são previstas:
a) levantamento, classificação e ordenação das funcionalidades requeridas;
b) especificação dos subsistemas componentes, suas interligações e requisitos;
c) especificação dos interfaces com os sistemas das delegatárias para transmissão de
dados;
d) especificação dos interfaces com os usuários da ANTT;
e) especificação do hardware necessário e dos requisitos espaciais;
f) composição dos custos envolvidos.
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Produto 4: PROCEDIMENTOS E MANUAL PARA A FISCALIZAÇÃO DO
TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS
Com base nos critérios definidos no produto 8 do TCT nº 03/2013, trata-se de
apresentar proposta de procedimentos e manual para fiscalização dos serviços
delegados de transporte ferroviário de passageiros.
As seguintes atividades são previstas:
a) Levantamento das rotinas e procedimentos atuais de acompanhamento,
monitoração e fiscalização;
b) Desenvolvimento de rotinas e procedimentos de acompanhamento,
monitoração, planejamento e programação de fiscalização
c) Elaboração do Manual de fiscalização;
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