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Apresentação 
 

 
 

Este documento consiste na dissertação de Mestrado intitulada 

“Mobilidade Sobre Trilhos: um estudo comparativo entre o 

sistema metroviário do Recife e o sistema metroviário de Belo 

Horizonte”, sendo parte integrante dos requisitos necessários 

para a obtenção do grau de Mestre em Desenvolvimento Urbano 

dentro do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento 

Urbano da Universidade Federal de Pernambuco (MDU-UFPE). 

 

Este trabalho, foi produzido sob a orientação do Professor Doutor 

Cesar Cavalcanti de Oliveira. Assim a pesquisa incorpora em 

seus pressupostos teóricos, de forma mais geral, conceitos de 

planejamento e de mobilidade urbana. De forma mais específica, 

faz uma avaliação dos sistemas metroviários de duas cidades, 

uma localizada na Região Nordeste e a outra na Região Sudeste 

do Brasil. 

 

Pressupõe-se, neste trabalho, trazer uma contribuição ao 

entendimento das características do modo de deslocamento 

sobre trilhos na área urbana das duas cidades, através de uma 

metodologia comparativa, destacando vantagens de cada um, 

pontos convergentes e pontos que divergem entre os dois 

sistemas de deslocamentos. E ainda, correlacionar sua 

importância em comparação a outros tipos de deslocamentos no 

âmbito urbano. 
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Resumo da dissertação submetida à Universidade Federal de Pernambuco como 

parte dos requisitos necessários para a obtenção do grau de Mestre em 

Urbanismo 

 

MOBILIDADE SOBRE TRILHOS: UM ESTUDO COMPARATIVO 

ENTRE O SISTEMA METROVIÁRIO DO RECIFE E O SISTEMA 

METROVIÁRIO DE BELO HORIZONTE 

 

Nivaldo Gerôncio da Silva Filho 

 

 

Orientador: Cesar Cavalcanti de Oliveira 

 

Esta dissertação baseia-se no argumento de que a necessidade dos deslocamentos 

através do modal metroviário tem uma importância fundamental e peculiar para o 

transporte de massa nas grandes cidades. Assim o trabalho se propõe em seu estudo de 

caso em analisar o sistema metroviário do Recife e o sistema metroviário de Belo 

Horizonte, os quais são gerenciados pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos 

(CBTU). Dessa forma, faz-se necessário avaliar e comparar, no corpo do trabalho o 

aspecto econômico, gerencial, tecnológico e operacional, destacando que os aspectos 

em questão podem influenciar diretamente no sistema. O tema se justifica pela evidência 

e importância dos deslocamentos sobre trilhos e ainda por se tratar de um sistema de 

massa, com excelente capacidade de locomoção que, entre outras características, visa a 

promover uma melhor acessibilidade e mobilidade no âmbito do espaço urbano, que 

torna-se cada vez mais complexo. São objetivos deste trabalho: evidenciar, analisar e 

comparar os dois sistemas através dos aspectos já citados, ou seja, variáveis que têm 

potencialidade para afetar a mobilidade e acessibilidade. O referencial teórico insere-se 

nas recentes abordagens do planejamento urbano e da circulação. 

 

Palavras Chave: Sistema Metroviário, Mobilidade Urbana, Acessibilidade, 

Deslocamentos, Usuários.  

 

 

Recife, julho de 2011 
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Summary of the dissertation submitted to the Federal University of Pernambuco 

as part of the necessary requirements for the attainment of the degree of Master 

in Urbanism 

 

MOBILITY ON RAILS: A COMPARATIVE STUDY BETWEEN THE 

RECIFE METRO SYSTEM AND BELO HORIZONTE METRO 

SISTEM 

 

  

Nivaldo Gerôncio da Silva 
 
 
Supervisor: Cesar Cavalcanti de Oliveira 
 
This dissertation is based on the argument of that the necessity of the displacements 

through modal the metro system one has a basic and peculiar importance for the 

transport of mass in the great cities. Thus the work if considers in its study of case in 

analyzing the metro system of Recife and the metro system of Belo Horizonte, which are 

managed by the Brazilian Urban Train Company (CBTU). Of this form, one becomes 

necessary to evaluate and to compare, in the body of the work economic, managerial, 

technological and operational the aspect, evidencing that the aspects in question can 

influence directly in the system. The subject if still justifies for the evidence and 

importance of the displacements on tracks and for if dealing with a mass system, with 

excellent capacity of locomotion that, among others characteristic, it aims at to promote 

one better accessibility and mobility in the scope of the urban space, that becomes each 

more complex time. They are objective of this work: to evidence, to analyze and to 

compare the two systems through the cited aspects already, that is, variables that have 

potentiality to affect mobility and accessibility. The theoretical referential is inserted in the 

recent boarding’s of the urban planning and the circulation. 

 
Keywords: Subway System, Urban Mobility, Accessibility, Displacements, Users.  
 
 

 
 
 
 
 

Recife, July of 2011 
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INTRODUÇÃO 

 

Essa dissertação de Mestrado tem como objeto de estudo os sistemas metroviários. São 

enfocados aspectos estruturais ligados aos sistemas. Assim, o objetivo principal é fazer 

um estudo comparativo entre o sistema metroviário da cidade do Recife e da cidade de 

Belo Horizonte.  

 

O estudo se propõe a analisar como os dois sistemas se comportam em relação às suas 

dinâmicas de deslocamentos. Em suma, trata-se de uma avaliação comparativa do 

desempenho econômico, gerencial, tecnológico e operacional dos dois sistemas, 

utilizando-se dos mesmos desempenhos como categorias de análise, visando a 

identificar as influências nos desempenhos da mobilidade. 

 

Escolhemos comparar o sistema metroviário da cidade do Recife ao de Belo Horizonte, 

tendo em vista as especificidades de cada uma e generalidades entre ambos. Assim 

sendo, são geridos pela mesma entidade (CBTU), tem a mesma década de 1980 como 

inauguração e ainda fazem parte do mesmo organograma institucional (administração 

geral).  

 

O estudo enfoca os principais aspectos que têm impactos diretos na escolha modal, no 

intuito de contribuir para a melhoria dos serviços prestados pelo sistema metroviário, 

através dos resultados obtidos na análise.  

 

Outros parâmetros de análise também devem ser considerados na medida em que 

esses deslocamentos variam da natureza do ponto de partida, do local de destino e, 

portanto possuem dinâmicas específicas de funcionamento. 

 

Diante disso, o trabalho procura atingir os seguintes resultados: 

 

 Identificar entre os dois sistemas, diferenças de desempenhos baseados nos 

aspectos analisados; 

 

 Caracterizar os dois sistemas, como forma de evidenciar sua importância dentro 

do contexto metropolitano. 
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A justificativa da análise se fundamenta na importância de identificar qual é o sistema 

que atende a um número maior de características dentro dos aspectos analisados que 

por sua vez, possam ofertar melhor desempenho. Assim tem-se: 

 

 Qual/quais aspecto (os) entre os analisados, é/são mais importantes nos 

sistemas metroviários, para atenderem, a contento, as expectativas dos 

deslocamentos.  

 

A dissertação está estruturada com a introdução, seguida de 5 (cinco) capítulos.  

 

No primeiro capítulo, apresentam-se os conceitos e algumas definições referentes à 

mobilidade urbana na visão de diversos autores e órgãos brasileiros, à luz de novas 

perspectivas. Em Seguida apresenta-se o contexto brasileiro, onde são evidenciadas 

algumas formas de planejamento nas últimas décadas. Depois é feita uma breve 

classificação dos modais de deslocamentos, como: do público e o privado, dos 

motorizados e não motorizados, do coletivo e o individual. Logo em seguida, tem-se a 

caracterização dos modais de transporte no Brasil a partir de 2003, destacando a 

importância dos deslocamentos dentro das cidades brasileiras e ainda, como vem sendo 

tratado o assunto à luz dos novos desafios do espaço urbano.  

 

No segundo capítulo, procuram-se aprofundar as questões dos deslocamentos 

metroviários apresentando antecedentes, históricos, definições e características no 

âmbito mundial e as experiências no contexto nacional com os sistemas metropolitanos 

em atuação no país. Já terceiro capítulo aborda a metodologia com seus 

procedimentos de análise e comparação. Começa por uma abordagem inicial, seguida 

da formulação do problema, procedimentos metodológicos e concluindo com as fontes 

de dados.  

 

O quarto capítulo trata do estudo de caso, ou seja, da comparação e análise do sistema 

metroviário do Recife e do sistema metroviário de Belo Horizonte, seguindo-se dos 

resultados. Por fim, no quinto capítulo, são feitas as considerações finais dos dois 

sistemas, e entre eles e outros modais no afã de contribuir com melhorias nos 

deslocamentos dos sistemas de transportes de massa. 
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CAPÍTULO 1 – MOBILIDADE URBANA 
 

A segunda metade do século XX foi marcada por transformações significativas no 

contexto tecnológico e econômico. Tal contexto, fez surgir um crescimento significativo 

nas grandes e médias cidades brasileiras. Assim, essas cidades que na sua maioria não 

foram planejadas, tiveram que adaptar-se às novas tendências do crescimento urbano. 

Um das principais tendências foi sem dúvida a motorizarão dos meios de 

deslocamentos. Em outras palavras, as grandes e médias cidades começaram a passar 

por um processo adaptativo de vivenciar os meios de transporte motorizados não só 

individual, mas também coletivo.  

 

No âmbito do contexto acima, a mobilidade urbana abrange mais do que o chamado 

transporte urbano, ou seja, o conjunto de serviços e meios de deslocamento de pessoas 

e bens. “é o resultado da interação entre os deslocamentos de pessoas e bens com a 

cidade” (ANTP, 2004). Este é um conceito bem mais abrangente do que a forma antiga 

que considerava os elementos que atuam na circulação de forma fragmentada ou 

estanque e priorizava a circulação de veículos e não de pessoas. 

 

1.1 Conceitos na Visão de Diversos Autores 
 

No esforço de se chegar a um conceito mais lapidado da mobilidade urbana e suas 

necessidades, algumas definições podem servir de análise. No entanto nem sempre tais 

análises são de fáceis interpretações. Por esta razão é que Owen (1975), destaca: “o 

processo de desenvolvimento tem muitos componentes, nenhum dos quais é suficiente, 

por si só para realizar melhoramentos nos padrões de vida que a sociedade se esforçar 

para atingir”. A mobilidade urbana, antes mesmo de ser definida precisa ser avaliada 

cuidadosamente no sentido de que a sua contribuição no desenvolvimento do espaço 

urbano tem proporções significativas tanto nos aspectos positivos quanto nos aspectos 

negativos. 

 

Sendo assim, a expressão “mobilidade urbana” passou a adquirir importância a partir do 

momento em que as pessoas perceberam uma maior dificuldade nos seus 

deslocamentos dentro da cidade. Evidentemente, é importante destacar que esta 

dificuldade pode ser traduzida em insustentabilidade para os deslocamentos urbanos.  

Nesse caso, seria aquele momento em que o desempenho dos sistemas que prestam os 

serviços de transporte torna-se muito baixo, seja nos deslocamentos praticados através 

dos meios motorizados ou não motorizados.  
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Partindo para um viés mais geográfico, a mobilidade urbana foi sendo paulatinamente 

conceituada a partir de várias vertentes e diferenciações. A qual está intimamente ligada 

ao meio pelo qual será realizado o deslocamento, e essa ideia será tomada como ponto 

de partida para algumas definições.  

 

Para os fins do campo de ação da Secretaria Nacional de Transporte e da Mobilidade 

Urbana, a mobilidade é definida como sendo “um atributo associado à cidade; 

corresponde à facilidade de deslocamento de pessoas e bens na área urbana. Face à 

mobilidade, os indivíduos podem ser pedestres, ciclistas, usuários de transportes 

coletivos, condutores ou motoristas” (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2006, p. 19).  

 
Já na visão de Macário (2003), “a mobilidade urbana pode ser considerada como um 

conjunto estruturado de modos, redes e infraestrutura, constituindo um sistema 

complexo. Assim, um fator determinante para a performance de todo o sistema é como 

as suas partes se encaixam”, o que está diretamente relacionado com o nível de 

interação e compatibilidade entre agentes e processos intervenientes no sistema. 

 

Em concordância com as ideias colocadas, a mobilidade, caracteriza-se como um 

elemento norteador e fundamental para o desenvolvimento, não só no que diz respeito 

aos deslocamentos dentro do espaço urbano, mas também porque tende a contribuir de 

forma acentuada para a qualidade de vida na cidade. 

 
 
A despeito do fenômeno geográfico que é a mobilidade urbana, fica 
claro, que dentro do espaço urbano, as atividades humanas para ter um 
grau considerável de satisfação, necessitam de um deslocamento 
eficiente. Visto dessa forma, o que se observou nas grandes cidades 
brasileiras durante as últimas três décadas foram políticas que 
privilegiaram sobretudo uma parcela pequena da população e, por 
outro lado, negando o direito à maioria de deslocar-se com o mínimo de 
dignidade. Os esforços no sentido de melhorar a mobilidade urbana e, 
consequentemente, a acessibilidade, devem começar a ser vistos como 
um dever de todos, a ênfase na melhoria dos transportes não 
motorizados passa para um âmbito mais específico. A preocupação 
com as questões que possam de fato assegurar sustentabilidade para o 
espaço urbano, fundamenta-se em um equilíbrio que compõe os 
serviços básicos como é o caso dos transportes e a infraestrutura do 
espaço construído. (SILVA FILHO, 2010, p. 14).  
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Vale também salientar que a baixa mobilidade trará índices insatisfatórios a outros 

serviços básicos da cidade. O ato de deslocar-se seja por qual for o meio, não é exercido 

de forma simples, dada às circunstâncias colocadas na atualidade.  As formas de 

apropriação das cidades contribuíram de forma intensa, acarretando impactos negativos. 

Os deslocamentos tem tido um papel cada vez mais significativo na dinâmica espacial e 

contemporânea. Apesar disso, a mobilidade só há pouco tempo têm sido abordada de 

forma mais ampla, deixando de ser um mero componente quantitativo de mensuração de 

fluxos, passando a englobar todo o sistema de transportes e a gestão pública desses 

espaços, passando pela forma urbana, as interações espaciais até as dinâmicas 

geográficas gerais e específicas.   

 

O debate acerca da mobilidade se acentua e ganha ênfase na medida em que as 

atividades dentro do espaço metropolitano pressupõem, cada vez mais, uma oferta 

complexa, em virtude da gama de deslocamentos exercidos no espaço para que seja 

absorvida por uma demanda muito diferenciada. A exemplo disso, as atividades se 

podem ser divididas em trabalho, lazer, escola entre outras, ou seja, cada uma com um 

fim específico.  

 

O planejamento adequado da mobilidade permite equacionar alguns problemas que na 

atualidade tendem a crescer, visto que no Brasil, mais de 80% da população vive nas 

cidades: “Assim, dos cerca de 175 milhões de habitantes do país, 140 milhões utilizam-

se de alguma forma de deslocamento. Só daqui a aproximadamente 30 anos, é que a 

população brasileira deverá se estabilizar em torno de 230 milhões” (FERRAZ; TORRES, 

2004). Cabe salientar que a facilidade de deslocamento, ou seja, de praticar a 

mobilidade dentro do espaço metropolitano, também dependerá de alguns fatores. Um 

desses fatores é a infraestrutura que deve ser ofertada, de modo que, no caso do 

transporte metroviário, diz respeito não só à composição do sistema nas estações, mas 

também em seus entornos. Ainda sobre tais fatores observa-se que eles têm implicações 

diretas no nível de mobilidade e qualidade de vida da população e consequentemente 

nos deslocamentos.  

 

Segundo Maia (2010) “a mobilidade se comporta de forma distinta para diferentes 

classes sociais, quanto mais alta, maior o índice do uso do transporte privado. A 

carência de transporte público reforça a exclusão da população pobre e incentiva as 

viagens de automóveis de quem o possui, trocando viagens curtas a pé e de bicicleta por 

locomoções de carro”.   Essa afirmação vem sendo confirmada em praticamente todas as 
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cidades brasileiras, quase que sem exceção, com os problemas ligados à mobilidade 

atingindo até algumas cidades que são mais recentes e que foram planejadas de forma a 

facilitar os deslocamentos, como é o caso de Brasília/DF.  

 

A preocupação com o contexto em que estão inseridos os deslocamentos, toma ímpeto 

na medida em que “estudos apontam que os custos ligados aos meios de 

deslocamentos e à mobilidade, em algumas grandes cidades, chegam a superar o custo 

de outros serviços públicos básicos, como abastecimento de água, iluminação pública e 

coleta de esgoto, etc” (FERRAZ; TORRES, 2004 ibid).  

 
A necessidade dos deslocamentos e a dispersão do espaço urbano apresentam-se, 

como um desafio à mobilidade, tendo em vista que a complexidade desses 

deslocamentos se acentuou, para atender uma cidade cada vez mais dispersa, 

percebendo-se, assim, o ciclo vicioso da mobilidade urbana nas cidades brasileiras. Isso 

acontece porque, na medida em que a dispersão ocorre no sentido da área central para 

as áreas periféricas, ocorre também o espraiamento das cidades com a dispersão de 

deslocamentos e, conseqüentemente maiores custos de investimentos. Uma hipótese a 

ser testada no contexto da mobilidade seria que ela acelera o desenvolvimento das 

cidades e isso seria essencial para suprir as barreiras do crescimento. Contudo, 

observa-se que:  

 
Seria plausível conduzir a partir de êxitos do transporte que a tarefa de 
acelerar o desenvolvimento é essencialmente a de transportar os 
obstáculos a um transporte eficiente. Mas as provas parecem estar em 
conflito uma com as outras. Para cada caso, no qual o transporte haja 
produzido notáveis impactos sociais e econômicos, parece existir outro, 
onde o efeito do transporte nos níveis de vida foi limitado. Algumas 
vezes, altos índices de mobilidade foram obtidos à custa de um melhor 
padrão de vida, posto que, em matéria de transportes, existem erros de 
localização, tecnologia, projeto, cronologia, ou ainda o erro de se 
investir em transporte. (OWEN WILFRED, 1975, p. 13.) 

 

 

Fica claro, todavia que uma variedade de causas pode tornar a conceituação da 

mobilidade imprecisa, a falta de um planejamento mais especifico para cada área ou 

região seria uma delas. Em alguns casos a mobilidade provê o incremento das 

necessidades de desenvolvimento. Desta feita, a mobilidade urbana, não produz por si 

só, os resultados desejados, embora possa ser considerada um pré-requisito para a 

realização das outras condições necessárias. 
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Segundo Fernandes (2008), “o novo conceito de mobilidade urbana é um avanço na 

maneira segmentada de tratar isoladamente o trânsito, o transporte coletivo, a logística 

de distribuição das mercadorias, a construção da infraestrutura viária, a gestão das 

calçadas e assim por diante”. Em seu lugar, precisa ser consolidada uma visão sistêmica 

sobre toda a movimentação de bens e de pessoas, envolvendo todos os modos e todos 

os elementos que produzem as necessidades destes deslocamentos (Brasil, 2004). Em 

outras palavras, o que se pode chamar de Mobilidade Urbana Sustentável é o resultado 

de um conjunto de políticas de transporte e circulação que visa a proporcionar o acesso 

amplo e democrático ao espaço urbano, através da priorização dos modos de transporte 

coletivo e não motorizados de forma efetiva, socialmente inclusiva e ecologicamente 

sustentável (Boareto, 2003). 

 

Na atualidade, este conceito vem se configurando de forma integrada na compreensão 

das necessidades urbanas. Ancorado à luz de novas expectativas pode-se concordar 

que: 

 
O Brasil necessita de uma política nacional para a mobilidade urbana 
que, a luz da Constituição de 1988, seja compatível com a 
descentralização político-administrativa ocorrida no país, com a 
autonomia dos poderes e respeito às áreas próprias de atuação dos três 
níveis de governo e da iniciativa privada. Esta política nacional deve 
traçar metas a serem perseguidas de forma coordenada pelos 
governos, pela iniciativa privada e pela sociedade, articulando as ações 
para as mais diversas áreas da mobilidade urbana – a questão 
ambiental, a política energética e a política industrial – viabilizando 
investimentos que permitam desenvolvimento econômico sustentável, 
inclusão social e qualidade de vida nas cidades (ANTP, 2010).  
 
 

Portanto, com base nas ideias colocadas, observa-se que tanto o conceito, como as 

novas perspectivas da mobilidade urbana necessitam de um esforço considerável, tendo 

em vista a gama de características e ramificações ligadas ao espaço urbano como um 

todo. 
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1.2 Contexto Brasileiro 
 

No bojo da discussão, fica evidente que as estratégias de planejamento urbano para 

atender ao crescimento das cidades são tratadas de maneira equivocada, ou seja, 

tratadas de forma separada da questão da circulação. O conceito de mobilidade urbana 

sustenta que as políticas públicas de mobilidade (transporte, trânsito e de uso e 

ocupação do solo) devem ser elaboradas de maneira conjunta e harmoniosa.  De acordo 

com Vasconcellos (2000) no caso brasileiro, a forma de planejamento desenvolvida nos 

últimos anos foi equivocada porque não deu a devida atenção ao planejamento dos 

transportes e o planejamento da circulação. Assim, o autor define que “as três técnicas 

de intervenção estão intimamente ligadas na medida em que as decisões de uma podem 

afetar as demais”. Desse modo, é possível observar no esquema abaixo, o padrão do 

modelo tradicional tomado pelos planejadores, e o modelo que seria mais bem adaptado 

ao caso brasileiro. Entretanto, existem ainda outros casos mais específicos como de 

cidades brasileiras mais novas que também enfrentam os mesmo problemas.  

 

Figura 1. Modelos de planejamentos 
 

      Modelo Tradicional /Hierarquizado                        Modelo Sugerido/Articulado 

        PU            1°                                        

                                                           PU                  PT                  PC 

        PT            2°                               

             

          PC            3° 
                 

Fonte: autor, baseada na argumentação de (Vasconcellos), 2010 

Onde:  

(PU) - Planejamento Urbano 

(PT) - Planejamento dos Transportes 

(PC) - Planejamento da Circulação 

Com base no esquema anterior, a visão dos planejadores, ou seja, o modelo tradicional 

não deveria hierarquizar as técnicas de intervenções, que na visão de Vanconcellos 
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(2000), foi inadequada como enfatizado no modelo tradicional, mas sim tratá-las de 

forma linear, evitando dessa forma, a distribuição de um espaço escasso com interesses 

conflitantes.  

De acordo com esse raciocínio, pode-se ainda observar que:  

 

Devido às suas múltiplas funções e ao seu profundo inter-
relacionamento com as demais atividades econômicas e sociais, a 
implantação de um sistema de transportes deve ser calcada em um 
plano que racionalize aplicação dos investimentos otimizando a 
colocação dos escassos recursos disponíveis. Erros de planejamento 
nos sistemas de transportes acarretam consequências danosas de toda 
a ordem, tais como: elevação dos custos de produção, desvalorização 
de áreas urbanas, prejuízos à paisagem, má localização industrial, 
enfim consequências que provocam custos sociais elevados, criando 
em muitos casos problemas de difícil solução (MELLO, 1975, p. 1).  

 

Ainda na visão de Mello (1975, ibid), o planejamento dos transportes deve ser abordado 

de forma cautelosa, de modo que haja uma visão ampla evitando assim erros grosseiros, 

para se extrair o máximo de consequências benéficas. De acordo com essa ideia vai 

existir um jogo de causas e efeitos que vai exigir uma grande visão do conjunto.  

A partir da década de 1960 dois fatos novos vieram alterar o panorama das cidades 

brasileiras: o crescimento acelerado das populações urbanas e o desenvolvimento da 

industria automobilística. O planejamento dos transportes urbanos deve se basear numa 

série de hipóteses e princípios dos quais, Mello (1975 ibid, p. 2) destaca:  

1. Padrões de viagens tendem a ser tangíveis e previsíveis; 

2. Demandas por movimentos estão diretamente relacionadas com a distribuição e 

intensidade de usos do solo, que são passiveis de ser exatamente determinados em 

alguma data futura. Considerando ainda: os relacionamentos decisivos existentes entre 

os modos de transportes; o sistema de transporte como influenciador no 

desenvolvimento de uma dada área; o estudo em transportes é uma parte integrante do 

processo como um todo, portanto não pode ser estudado de forma isolada; o 

planejamento do transporte é contínuo e requer constante atualização, confirmação e 

aperfeiçoamento. 

As tentativas de contornar o problema do modelo brasileiro têm conduzido os 

especialistas a um processo de abordagem para o planejamento da mobilidade que 
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possa contemplar todas as nuances que vão desde o mais simples deslocamento não 

motorizado até o mais avançado modo motorizado.  

O crescimento vertiginoso das cidades, baseado em um modelo de desenvolvimento que 

privilegia o tráfego individual em detrimento do transporte coletivo, causou reflexos 

negativos sobre a mobilidade urbana e conduziu a espaços urbanos menos acessíveis 

para os habitantes. Para Lacerda, Zancheti y Diniz (2000) “o tipo de ordenamento 

territorial praticado nas últimas décadas gerou uma baixa capacidade de deslocamento 

das pessoas e das mercadorias em virtude das condições do sistema de transporte”. 

Caracterizando assim uma infraestrutura viária deficiente, situação precária do transporte 

público de passageiros e pouca fluidez no tráfego. 

De fato, pode-se salientar que a qualidade urbana nas cidades brasileiras tem um 

histórico ligado a um crescimento desigual nas últimas décadas, onde praticamente 

desprezou-se a questão da circulação. O planejamento urbano deve levar em conta a 

infraestrutura disponível em cada uma das regiões que se pretende adensar sob pena de 

fazer valer a lógica cruel, que afasta das áreas centrais, a população mais volumosa e 

de baixa renda. Com isso, as pessoas de menor poder aquisitivo, que moram no extremo 

da periferia, necessitam de maior grau de deslocamento para atender às suas 

necessidades como ir ao trabalho, à escola, ao lazer etc.  

Em outras palavras, pode-se afirmar que a constituição de uma política desarticulada no 

trato da questão urbana, resultou em uma desarticulação do contexto metropolitano, 

acentuou as desigualdades socioespaciais e restringiu o acesso amplo e democrático a 

cidade.    As fotos 1, 2, 3, 4 e 5 dão a noção do espraiamento (dispersão) de algumas 

cidades, que é vista como um agravante às questões da mobilidade urbana.  
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      Foto 1. Vista aérea da RMR/PE  
      Fonte: autor, fevereiro de 2010  

 
 

 
       Foto 2. Vista aérea da RMC/SP  
      Fonte: autor, fevereiro de 2010  
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.  

        Foto 3. Vista aérea da RMPA/RS  
       Fonte: autor, maio de 2010 
 

       
                      Foto 4. Vista aérea da RMBH/MG  

      Fonte: autor, fevereiro de 2010  
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                       Foto 5. Vista aérea da capital Brasília/DF  
       Fonte: autor, fevereiro de 2010 
 
 

Este modelo de urbanização, típico das metrópoles brasileiras, é 
atualmente reproduzido nas mais diversas cidades. Combinado com 
outras formas de expansão do urbano e de criação de novas cidades, o 
modelo resulta num território profundamente desigual, tendo como 
tônica um processo contínuo de crescimento periférico, 
descentralização e conurbação. As cidades tornam-se multinucleadas, 
com atividades dispersas e pulverizadas em uma grande mancha 
urbana. A ocupação irracional do solo urbano, que deixa áreas vazias 
ou pouco adensadas nas áreas mais centrais e ocupa periferias mais 
distantes, é resultado da dissociação entre o planejamento do 
transporte, a ocupação do solo e a especulação fundiária não 
controlada. Esse processo apresenta-se com uma enorme diversidade 
de características e dinâmicas, que torna a formulação e a execução de 
políticas um enorme desafio. Além disso, tal modelo de expansão tem 
fortes impactos negativos na mobilidade urbana, uma vez que 
aumentam os custos dos sistemas de transportes devido ao aumento 
constante das distâncias a serem percorridas. É nesse sentido que se 
entende a importância do debate acerca de políticas que possibilitem à 
sociedade questionar e refletir sobre o futuro desejado para a 
mobilidade cotidiana. Até mesmo pequenas e médias cidades vivem, 
hoje, problemas ligados à circulação motorizada, reproduzindo modelos 
insustentáveis do ponto de vista ambiental e socioeconômico adotados 
nas grandes cidades (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2006, p. 21).  
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Com base nas ideias colocadas, evidencia-se que a mobilidade é um dos fenômenos 

mais importantes do espaço urbano atual. Trata-se de indicador fundamental da 

dinâmica geográfica e de interesse direto de várias pessoas, pois congrega uma série de 

fenômenos imprescindíveis para compreender as transformações atuais das médias e 

grandes cidades. De acordo com esse contexto observa-se que:  

 
 
Os transportes desempenham um papel de múltiplas facetas na 
consecução dos objetivos do desenvolvimento. Sua função, como um 
requisito criador de receita, é obvia e permite que mercadorias e 
passageiros sejam transferidos entre e dentro dos centros de produção 
e consumo. Como grande parte desse movimento se realiza entre as 
zonas urbanas e rurais, os transportes fornecem um ingrediente 
essencial estendendo a economia do dinheiro ao setor agrícola e 
aumentando a sua produtividade. Finalmente, os transportes são 
também um artigo de consumo público e privado. Em seu papel privado 
permite aos indivíduos viajarem por motivos particulares. Como artigo 
público, serve para aumentar as possibilidades de defesa nacional, a 
coesão social e a estabilidade política (FROMM, GARY 1968 p. 9). 

 

 

Assim, o contexto brasileiro no que diz respeito à mobilidade urbana ocupa uma boa 

parte do esforço despendido não só por pesquisadores ligados aos urbanismos, mas de 

todas as ciências sociais e exatas no intento de compreender as características e 

dinâmicas da vida contemporânea. Vista dessa forma, no âmbito brasileiro a mobilidade 

reúne múltiplos conteúdos, tendo em vista as múltiplas maneiras de enfocar e entender o 

fenômeno da mobilidade urbana. 

 

Nesse sentido, desponta a necessidade de se compreender e enfrentar o padrão de 

urbanização dispersa, em curso no país, que torna proibitivos os custos de 

financiamento dos serviços urbanos.  (ANTP, 2011a) Ainda nesse raciocínio:  

 

Este padrão é resultante, em parte, da falta de integração entre as 
políticas de habitação, transporte e zoneamento industrial. Enfrentá-la 
implica na adoção de políticas de adensamento do uso do território e 
diversificação de uso ao longo dos corredores de transporte. Utilizando 
melhor o potencial das ferramentas previstas no Estatuto da Cidade 
que permitem novas formas de gestão entre os agentes setoriais, 
públicos e privados. Por outro lado, é necessário enfrentar a falta de 
articulação institucional entre as esferas do governo, de forma a se 
enfrentar problemas que estão além da esfera de atuação dos 
governos municipais e que apontam para ações em espaços territoriais 
regionais, que envolvem necessariamente a cooperação de Estado e 
municípios e entre os setores público e privado (ANTP, 2011 Ibid).  
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1.3 Breve Classificação dos Modais de Deslocamentos  

 

A mobilidade, no que diz respeito à sua forma de deslocamento, pode ser dividida em 

duas categorias: a primeira, que independe da tecnologia ou se apóia na tecnologia não 

motorizada, e a segunda, que se refere ao deslocamento motorizado. Compreendendo 

os modos de transportes e suas finalidades, pode-se classificá-los de várias formas, e 

sob diversos aspectos. A diferenciação entre eles fica mais clara quando se consideram 

as suas características e finalidades. Para Ferraz; Torres, (2004), os modos de 

transporte podem ser definidos da seguinte forma: 

 

 

 Individual ou privado - total flexibilidade no tocante ao seu uso, privacidade e 

maior capacidade de conexão possível de viagens sequenciais. Na atualidade, os 

principais exemplos desta categoria são os automóveis, as motocicletas, as 

bicicletas e a caminhada a pé.  

 Coletivo, público ou de massa - operam, normalmente, atendendo a grandes 

volumes de passageiros, mas em geral não têm um bom desempenho quanto ao 

horário e flexibilidade. Além disso, tendem a apresentar excesso de lotação nos 

horários de pico da demanda; 

 Semipúblico - geralmente refere-se aos serviços de táxis, que pode ser utilizado 

por uma ou mais pessoas ao mesmo tempo. Contudo, vale ressaltar que esta 

categoria não existe formalmente, no Brasil, tendo em vista que o táxi é um 

sistema público de transporte urbano.  

 

No contexto atual das cidades, os modos de deslocamentos públicos vêm ganhando 

uma importância relevante, em virtude do esgotamento, do inchaço em que o espaço 

metropolitano se encontra, o que convém destacar a incapacidade da cidade, em 

atender à demanda por espaço viário, exigida pelo crescimento da frota de veículos 

privados.  Contudo, há de se apontar para a importância de um tipo especial de 

deslocamento privado, que é o deslocamento a pé. Importante dentro do contexto 

sustentável, o deslocamento a pé, caracteriza-se como ideal para pequenos 

deslocamentos. Destaca-se ainda, o deslocamento por bicicleta, que em países 

desenvolvidos é intensamente praticado, em função de uma cultura mais bem 

desenvolvida. Contudo, deve-se fazer uma ressalva ao país da China, que apesar de 

não estar na classificação dos países desenvolvidos tem um alto número de pessoas 

que fazem uso da bicicleta, portanto é uma exceção nesse contexto.  
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1.4 Caracterização Atual dos Deslocamentos Motorizados e Não Motorizados no 

Brasil a Partir de 2003.  

 

De forma geral, a situação atual dos modos de deslocamentos nas cidades brasileiras, 

sobretudo nas capitais, não se apresentam de maneira adequada. Pelo contrário, o que 

se observa são algumas iniquidades e baixo índice de desempenho. A questão pode ser 

traduzida em como adequar todas as faixas e vias para os diversos modos de 

deslocamento em espaços já definidos, como é o caso das grandes cidades brasileiras. 

Nesta perspectiva, “Não prover a infraestrutura e o serviço adequado é negar a 

oportunidade de usufruir da cidade. E acaba por reduzir a acessibilidade” (MINISTÉRIO 

DAS CIDADES, 2006 p. 13).  

 

Ainda dentro dessa visão, observa-se que o modelo de circulação voltado praticamente 

ao transporte privado, que foi adotado pela grande maioria das cidades brasileiras causa 

um impacto muito significante na população urbana. Nessa ótica, na atualidade, as 

capitais se caracterizam como [...] “palco das contradições econômicas, sociais e 

políticas e o sistema viário é um espaço em permanente disputa entre diferentes atores, 

dessa forma a circulação e a acessibilidade ao espaço urbano são drasticamente 

reduzidas” [...] (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2006).  

 

Não priorizar um planejamento efetivo nas políticas de transportes, levará a condições 

insatisfatórias de circulação das pessoas, bens e serviços nas grandes cidades 

brasileiras. Nesse sentido, a incoerência dessas políticas torna-se um entrave para a 

sociedade e seus desejos de deslocamentos seja para o trabalho, lazer, cultura entre 

outros. Para Fromm (1965. p 22), “os objetivos básicos do sistema de transportes de um 

país devem ser o de assegurar a disponibilidade de serviços de transportes rápidos, 

seguros e econômicos, necessários a uma economia em crescimento e em mutação, a 

fim de movimentar pessoas e mercadorias sem estragos ou discriminação”.  

 

Com efeito, destaca-se que a defasagem da mobilidade urbana pode ser considerada 

fruto das políticas que só ficaram no papel, ou seja, não conseguiram equacionar as 

responsabilidades das esferas federais, estaduais e municipais. Ainda em relação a tais 

políticas, ficaram claras as distorções existentes no momento de suas elaborações e 

aplicações dentro do espaço metropolitano. Com base nisso, Mello (1984, Ibid) destaca 

que “o atual quadro caótico da mobilidade e a falta de políticas para o setor penalizam 

extremamente as pessoas de modo geral”. Em concordância com o autor, deve-se ter 
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em mente que, em todo caso, os problemas atuais foram produzidos em décadas 

anteriores devido ao descaso e que não poderão ser corrigidos a curto prazo.  

 

Ainda nessa perspectiva, mesmo em cidades que foram criadas recentemente como no 

caso de Brasília/DF, o privilegio dado ao automóvel, tanto na sua aquisição, quanto no 

que se relaciona à infraestrutura viária de uso resultou em problemas do solo idênticos 

aos das cidades mais antigas.  Por outro lado, o modal a pé foi o mais penalizado pela 

falta de infraestrutura e de um olhar mais especifico, levando-o a péssimas condições de 

deslocamentos e vulnerabilidade.  

 
 
As vias deixaram de oferecer espaços adequados para receber o 
tráfego de pedestres e ciclistas. Calçadas apresentam características 
inadequadas, com larguras insuficientes, mobiliário urbano mal 
projetado, péssima manutenção do piso, pouca iluminação e constantes 
riscos de assaltos, que desestimulam o pedestre a trafegar por elas. O 
mesmo pode ser dito quanto ao serviço prestado aos ciclistas, porém 
estes ainda têm o inconveniente de não possuírem nenhum espaço 
específico que privilegie seus deslocamentos, sendo algumas vezes, 
induzidos a trafegar junto dos pedestres e, outras, junto dos automóveis, 
aumentando o risco de acidentes provocados pelo conflito entre os 
diferentes modais. (LEIVA; BARBOSA, 2003), Apud (FIGUEIRÊDO; 
MAIA, 2004).  
 
 
 

Observe-se ainda que as intervenções urbanas elaboradas para aprimorar os 

deslocamentos vêm tendo como prioridade a “adaptação”, uma vez que as estruturas 

físicas da maioria das cidades brasileiras já estão estabelecidas. O grande diferencial na 

eficiência dos deslocamentos, sobretudo nos deslocamentos não motorizados depende, 

portanto, da sua priorização, no contexto de uma infraestrutura viária, geralmente já 

consolidada. 

 

As tabelas 1 e 2 mostram de modo geral, um comparativo da situação atual da 

mobilidade no tocante aos seus modais com um somatório geral em todo país, entre os 

anos de 2003 a 2009. Na tabela 1, a atenção volta-se para o número de viagens do 

transporte coletivo total, para o transporte individual total e ainda para os não 

motorizados. Através dos números pode-se constatar a tendência evolutiva das 

necessidades por deslocamentos da população, tomando como base, sobretudo, os 

anos de 2003 e 2009. Mais especificamente, na tabela 2, a evolução por modo, destaca 

a comparação bianual, ressaltando o transporte coletivo, que foi o único modo a ter um 

aumento entre o primeiro biênio de comparação 2004/2003 e o último 2009/2008.  
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Tabela 1. Evolução das viagens por modo, municípios acima de 60 mil habitantes 

 (bilhões de viagens/ano) 

 

Dados 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Ônibus municipal 11,0 11,0 11,3 11,5 11,9 12,1 12,2 

Ônibus intermunicipal 2,4 2,3 2,4 2,4 2,5 2,7 2,8 

Trilhos 1,4 1,5 1,5 1,6 1,8 2,0 2,1 

Transporte Coletivo –Total 14,8 14,8 15,2 15,6 16,2 16,8 17,1 

Automóvel 13,3 13,6 14,2 14,6 15,0 15,4 15,6 

Motocicleta 0,9 1,0 1,1 1,2 1,4 1,6 1,7 

Transporte Individual – Total 14,2 14,7 15,3 15,8 16,4 17,0 17,3 

Bicicleta 1,2 1,3 1,4 1,4 1,5 1,7 1,8 

A pé 19,3 19,6 20,3 20,6 21,1 21,6 21,7 

Não motorizado – Total 20,5 21,0 21,7 22,1 22,6 23,2 23,5 

Total 49,5 50,4 52,1 53,5 55,2 57,0 57,9 

Fonte: ANTP, 2010 
 
 

Com base nos dados da tabela, considerando o total do transporte coletivo, do 

transporte individual e do transporte não motorizado observa-se que o número de 

viagens como um todo aumentou o que se pode concluir que a cada dia viaja-se mais 

por diversos motivos. Por outro lado, considerando cada um dos casos de forma 

específica, nota-se, por exemplo, que o maior aumento na participação total por 

transporte coletivo foi através dos deslocamentos por trilho, que em 2003 era de 1,4 e 

que em 2009 passou para 2,1 reforçando a necessidade e a importância de 

deslocamento através desse modal.  

 

Já no tocante ao transporte individual, comparando o automóvel a motocicleta percebe-

se que a priorização aos modais motorizados individuais continua sendo uma vertente 

preocupante, tendo em vista que a motocicleta, sobretudo nessa última década passa a 

ter um aumento significativo com quase o dobro de aumento, ou seja, era de 0,9 em 

2003 e passou para 1,8 em 2009.  

 

Por fim, observando as viagens realizadas através do modal não motorizado a exemplo 

do deslocamento a pé ainda constata-se que, é muito superior ao deslocamento por 

bicicleta, contudo, pode-se notar que o crescimento mais significativo dentro do período 

analisado foi das viagens por bicicleta.  
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Tabela 2. Evolução das viagens por modo, municípios acima de 60 mil habitantes 

 (variação percentual) 
 

Dados 04/03 05/04 06/05 07/06 08/07 09/08 

Ônibus municipal 0,4% 2,9% 1,4% 3,5% 1,9% 0,9% 

Ônibus intermunicipal  -1,2% 2,9% 2,3% 2,8% 7,2% 2,2% 

Trilhos 0,8% 3,2% 9,9% 9,8% 9,4% 4,3% 

Transporte Coletivo –Total 0,2% 2,9% 2,4% 4,0% 3,5% 1,5% 

Automóvel 2,6% 3,8% 3,0% 3,0%  2,4% 1,3% 

Motocicleta 8,4% 9,1% 10,7% 12,9% 12,9% 10,2% 

Transporte Individual – Total 3,0% 4,1% 3,6% 3,8% 3,3% 2,1% 

Bicicleta 8,7% 4,0% 4,0% 8,0% 8,0% 8,0% 

A pé 2,0% 3,3% 1,7% 2,1% 2,5% 0,7% 

Não motorizado – Total 2,4% 3,3% 1,9% 2,4% 2,9% 1,2% 

Total 1,9% 3,4% 2,5% 3,3% 3,2% 1,6% 

Fonte: ANTP, 2010 

 

Em se considerando a variação percentual, observa-se uma oscilação entre modos 

diferentes e até mesmo entre modos iguais. Nas viagens através do transporte coletivo, 

o transporte por trilho reforça a observação já feita na tabela 1, ou seja, uma variação 

para maior em relação ao ônibus municipal e intermunicipal.  

 

No que diz respeito ao transporte individual a variação para os automóveis foi para 

menor no período analisado, já as motocicletas obteve uma variação percentual muito 

significativa de 8,4 em 2003 para 10, 2 em 2009.  

 

Para o transporte não motorizado, houve uma queda percentual nos dois modos, tanto 

por bicicleta, quanto a pé.  

 

Portanto, fazendo o cruzamento da tabela 1, com a tabela 2, pode-se concluir entre 

outras afirmações que há uma predominância de aumento do transporte motorizado 

individual e o declínio do transporte não motorizado. Se entre os motorizados, a 

motocicleta aumenta de forma substância então conclui-se que as políticas de aquisição 

para o transporte motorizado continuam sendo incentivadas de forma substancial, desta 

feita, muitos deslocamentos que antes eram feitos a pé ou por bicicletas, vem sendo 

exercidos por motos.  
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O gráfico 1, traz uma comparação dos modais nos últimos anos e mostra de forma 

prática da evolução das viagens por modo, por quantidade de passageiros e por 

quantidade de viagens. Nesse sentido, a tabela 3 reforça esses índices no tocante aos 

habitantes/dia. 

 

Gráfico 1. Evolução das viagens por modo (bilhões de viagens/ano) 

 

Fonte: ANTP, 2010 
 
 

Tabela 3. Índice de mobilidade (viagens por habitante por dia) 
 

Sistema  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Ônibus municipal 0,34 0,33 0,33 0,33 0,34 0,34 0,34 

Ônibus metropolitano 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,08 

Trilho 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,06 0,06 

Transporte Coletivo –Total 0,46 0,44 0,45 0,45 0,46 0,47 0,47 

Auto 0,41 0,41 0,42 0,42 0,43 0,43 0,43 

Moto 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,05 

Transporte Individual – Total 0,44 0,44 0,45 0,46 0,47 0,47 0,48 

Bicicleta 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 

A pé 0,60 0,59 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 

Não motorizado – Total 0,63 0,63 0,64 0,64 0,64 0,65 0,65 

Total 1,53 1,51 1,54 1,55 1,58 1,58 1,60 

Fonte: ANTP, 2010 
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Com base no gráfico 1 e na tabela 3, observa-se que há um aumento total no 

crescimento das viagens. Concluindo então por uma mobilidade crescente de forma 

constante. Dentro desse raciocínio cabe ressaltar, que os habitantes dos municípios da 

periferia das metrópoles brasileiras possuem um índice de mobilidade médio (viagens 

por habitantes/dia), menor do que o observado nas cidades-sede dessas metrópoles. 

Isso está ligado ao fator renda, que reflete diretamente na quantidade de viagens 

realizadas pelos seus habitantes, e também ao menor dinamismo econômico das 

cidades periféricas, o que induz a por um lado, a população realizar diretamente um 

maior percentual de viagens intermunicipais. E por outro lado, a realizar indiretamente 

um maior número de viagens municipais, tornando-as mais longas e caras, para 

satisfazerem algumas das suas necessidades, refletindo negativamente no índice de 

mobilidade. 

 

Na última década, tem-se observado uma tendência de maior crescimento da população 

residente na periferia das regiões metropolitanas (RM’s) brasileiras em comparação com 

a população dos municípios sedes dessas metrópoles. Esse padrão de crescimento das 

metrópoles leva a indagar nos seus efeitos sobre o padrão de mobilidade da população 

residente, já que a princípio não se observa uma mudança significativa na localização 

dos empregos. Se os empregos continuam fortemente concentrados nos municípios 

centrais, há de se esperar uma tendência de aumento das viagens intermunicipais 

pendulares, com efeitos fortes sobre a demanda dos sistemas metropolitanos de 

transporte. 

 

Portanto, pode-se concluir desse primeiro capítulo que quanto aos conceitos e definições 

para a mobilidade urbana, há quase que uma unanimidade em relação as suas causas e 

evidentemente consequências para o espaço urbano, ou seja, para as RM’s. Quanto ao 

contexto brasileiro, tem-se situações semelhantes praticamente em todas as metrópoles, 

ou nos municípios que compõem as RM’s, com aumento significativo do transporte 

individual e a necessidade maciça por transporte coletivo.   

 

Já no tocante a caracterização da situação atual dos modais, ou seja, das viagens e 

deslocamentos exercidos pelos mesmos, O transporte coletivo é o principal meio de 

transporte dos habitantes das RM’s brasileiras, principalmente os moradores das cidades 

do entorno dos municípios sedes das regiões. As regiões metropolitanas apresentam 

estrutura semelhante, variando um pouco a intensidade do uso do transporte individual 

entre seus habitantes conforme variação da renda, principalmente, e das condições de 
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oferta do transporte público. As cidades com estrutura de desigualdade maior entre 

municípios sede e demais municípios da RM’s seguem essa tendência de maior 

diferença entre a participação de transporte coletivo e o transporte individual, salientando 

que fatores ligados à qualidade do sistema de transporte também influenciam bastante 

no processo de escolha modal.  

 

Considerando que a renda da população mais pobre está subindo, há uma forte 

tendência de maior uso do transporte individual nas metrópoles brasileiras. Vale ressaltar 

que, em ambas RM’s, o percentual de viagens não motorizadas, com destaque para 

viagens a pé, são bem maiores entre os residentes dos municípios periféricos. Outro 

fator merece destaque quando se analisa a mobilidade é o custo. O custo pode ser visto 

de diversas formas consumo relativo de espaço viário, tempo e energia e o custo relativo 

de acidentes de trânsito pelo uso de autos, ônibus e motocicletas, por passageiro 

transportado. Tais custos têm impactos diretos e indiretos no espaço e na dinâmica da 

cidade como um todo.  

 

                                                  Gráfico 2. Custos diversos  

 

Fonte: ANTP, 2010 
Parâmetros utilizados: 
 

 Espaço viário (espaço físico do veículo mais espaço livre para circulação): autos (21m2); ônibus (54m2); 
motos (8m2). Ocupação média dos veículos: auto (1,5); ônibus (30); moto (1,1); 

 Energia: consumo de combustível – auto (0,10 l/km); ônibus (0,4 l/km); moto (0,04 l/km); 

 Emissão de poluentes (gramas/km): dados específicos da CETESB para o ano de 2008. 

 Custo de acidentes: o custo médio de um acidente de moto é 2,4 vezes superior ao de um acidente de 
automóvel (IPEA-ANTP, 2003). Esta proporção foi aplicada ao custo total estimado pelo Sistema de 
Informações da Mobilidade Urbana da ANTP para os acidentes com autos e motos em 2008 (R$ 7,7 bilhões) e 
ponderada pelas frotas (respectivamente 19,6 e 6,0 milhões) e pelo total de viagens estimado para cada um 
dos dois modos em 2008 (respectivamente 15,4 bilhões e 1,6 bilhão) (SI/ANTP). O custo estimado dos 
acidentes com os ônibus (R$ 1,3 bilhão) foi dividido pelo número de viagens realizadas neste modo em 2008 
(12,1 bilhões). Os valores foram atualizados para Janeiro de 2010 pelo IPCA. 
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CAPÍTULO 2 – O SISTEMA METROVIÁRIO  
 

A definição mais coerente de metrô, vem do significado de metropolitano que  muitas 

vezes é confundida por alguns autores e pessoas com outros meios de transporte sobre 

trilhos. Entretando, pode-se elencar algumas características peculiares a esse modal e 

que o caracterizam, tais como: 

 

 Utiliza sempre a tração elétrica; 

  

 É sempre independente do restante do tráfego (seu deslocamento não ocorre na 

mesma malha viária de outros modais); 

 

 Apresenta, normalmente, elevados índices de regularidade e confiabilidade; 

 

 Capacidade de transportar grandes quantidades de passageiros; 

 

 Tem uma frequência elevada, ou seja, um tempo de espera reduzido entre trens; 

 

 Baixa relação de assentos para a capacidade total; 

 

 O espaçamento entre estações é, em média, pouco superior a 1 km. 

 

Para ser considerado metropolitano não necessita necessariamente ser subterrâneo, 

dado que as algumas linhas podem ser terrestres (superfície) ou elevadas. Apesar do 

mais comum ser o subterrâneo, as características da linha dependem muito da 

topografia do terreno, pelo que a técnica varia de linha para linha, ou seja, de projeto 

para projeto.  

 

Em virtude de obter melhor desempenho, os sistemas metropolitanos estão normalmente 

organizados em rede, isto é, as várias linhas estão desenhadas de forma que o tráfego 

de passageiros seja feito com a maior eficácia possível. Nesse aspecto, é necessário 

conectar, ou seja, integrar várias linhas do sistema, de tal forma que os deslocamentos 

sejam atendidos da forma a obter maior performance juntamente com outros modos de 

transporte. 
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As fotos 6 e 7 mostram dois exemplos de funcionamento do sistema de metrô de 

superfície uma na cidade do Recife e a outra na estação Aeroporto da cidade de Porto 

Alegre, respectivamente.  

    
                        Foto 6. Metrô de superfície, Recife/PE                       
                        Fonte: autor, janeiro de 2010     

                                

 

 
                    Foto 7. Metrô de Superfície, Porto Alegre/RS 
                        Fonte: Transurb, 2010 
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A figura 2 apresenta diversas tipologias do sistema usadas em alguns casos no Brasil e 

no mundo. 

 
Figura 2. Diferenciação quanto à tipologia da malha viária 

 
 

 
 

     Malha em anel                 Malha ortogonal               Malha em cruz                 Malha em cruz  
      (ex: Glasgow)              (ex: Londres, Berlim)        (ex: Rio de Janeiro)            (ex: Roma e SP) 
 
 
   Malha em anel com           Malha com duplo           Malha em triangulo               Malha linear 
       linhas radiais                    cruzamento                (ex: Minsk, Kiev)                   (ex: Varsóvia,  
        (ex: Viena)                     (ex: Roterdã)                                                                  Lima) 
 

 
Fonte: CBTU, adaptada pelo autor, abril de 2011 

 

 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Metropolitano_de_Glasgow
http://pt.wikipedia.org/wiki/Metropolitano_de_Londres
http://pt.wikipedia.org/wiki/Metropolitano_de_Berlim
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2.1 Histórico e Antecedente no Âmbito Mundial 

 

A história metroviária no contexto mundial está ligada à cidade de Londres na Inglaterra. 

Foi em Londres, que surgiu o primeiro sistema de metrô contemporâneo, ou seja, de um 

sistema que pode ser caracterizado como um sistema metroviário definido. Ainda no 

contexto mundial, observa-se que por um lado, todo o desenvolvimento científico, 

tecnológico e econômico vivido na Europa, sobretudo com os avanços da revolução 

industrial no século XVIII, permitiram o desenvolvimento de sistemas de transportes mais 

avançados, que surgiram por volta de um século após, ou seja, XIV. Por outro lado, o 

contexto europeu no que diz respeito ao crescimento da população favoreceu a 

necessidade de implantação de um deslocamento mais regular, confiável e com 

capacidade para o transporte de uma massa emergente no âmbito daquela época.  

 

No começo do século XIX, os sistemas de metrôs passaram a sem implantados em 

diversas capitais do mundo.  

 
O metrô nasceu com uma linha subterrânea, utilizando locomotivas a 
vapor, operada pela Metropolin Railway, em Londres, em 1863. A 
tração elétrica foi adotada, nessa cidade, 17 anos mais tarde, pela City 
South London Railway. Paris inaugura seu metrô em 1900, Boston em 
1901, Berlim em 1902, Liverpool em 1903, Nova Yorque em 1904, 
Filadélfia em 1907, Hamburgo em 1912 e Buenos Aires em 1913 
(ANTP, 1990, p. 43). 

 

 

A partir das duas Guerras Mundiais, os metropolitanos como geralmente são chamados, 

assumiram um papel mais relevante, sobretudo, após a 2 ª guerra e posteriormente com 

a crise do petróleo na medida em que os deslocamentos por outros modos motorizados 

dependiam diretamente da produção do petróleo como o diesel e a gasolina. 

Entendendo por essa vertente, o aumento constante das populações nas metrópoles das 

cidades européias fez surgir à necessidade da sociedade por deslocamentos mais 

distintos. Na segunda metade da década de 1950 muitas cidades já tinham sistemas de 

transporte coletivo por ônibus e transporte individual por automóveis definidos, mas 

como ambos necessitavam diretamente dos combustíveis derivados do petróleo, 

obviamente desenhava-se um cenário de crise, que os metropolitanos não 

necessariamente passariam.  
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Atualmente, no âmbito mundial existem cerca de 48 operadoras de sistemas 

metroviários, a figura abaixo destaca:  

 

Figura 3. Quadro das operadoras metroviárias no contexto mundial 

 

Fonte: CBTU, 2011 
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No contexto mundial merece destaque: o metrô de Xangai e Pequim na China. Na 

atualidade é de extrema importância entendendo que os países asiáticos ocupam lugar 

de destaque no tocante ao grande número de pessoas vivendo nas metrópoles. Hoje, as 

cidades que mais investem na construção de novas linhas de metrô são Xangai e 

Pequim. O ritmo é intenso, a cidade de Pequim, por exemplo, conta com grandes 

projetos de melhorias e para 2020.  

 

Metrô de Xangai - Atualmente, a cidade de Xangai, conta com a maior rede de metrô do 

mundo, com cerca de 420 km de extensão, apesar de ser um dos metropolitanos mais 

novos do mundo, tendo sido inaugurado somente em 1995. Já foram construídas 162 

estações e criadas 8 linhas. O sistema metroviário de Xangai é hoje um dos que mais 

crescem no mundo. Muitas linhas estão em construção e outras ainda em fase de 

planejamento. A previsão é de que o metrô seja ampliado dos 420 km para 877 km até 

2020. 

 

Metrô de Pequim - Assim como ocorre com a economia que não para de crescer na 

China, o metrô de Pequim está em rápida expansão. Na década de 1990, existiam 

somente duas linhas, mas hoje, o metrô cresce em média 4,5 quilômetros por mês. Já 

são 14 linhas em 336 km de extensão.  

 

Metrô de Seul - O metrô de Seul estende-se por Seul, capital da Coreia do Sul, e se une 

a cidade de Incheon. Inaugurado em 1974, ele tem 287 km e 10 linhas. Ao todo, são 266 

estações. Internacionalizado, todas as estações possuem o nome das estações e placas 

de indicações tanto em coreano como em inglês e chinês, facilitando a comunicação 

com pessoas estrangeiras.  

 

Metrô de Tóquio - O metrô de Tóquio é considerado o mais movimentado do mundo, 

com uma média de mais de 6 milhões de passageiros por dia. Na hora do pico “rush”. O 

metrô tem 328,8 km de extensão, 13 linhas e 283 estações. 

 

Metrô de Londres - Durante muitos anos, o metrô de Londres foi o mais extenso do 

mundo. Hoje, ele possui 408 km de extensão, 270 estações e 11 linhas. A estação mais 

utilizada de todo o sistema de metropolitano é a estação de King´s Cross St Pancras. Até 

2025 estão previstos grandes investimentos no sistema metropolitano londrino, entre os 

quais se destacam a construção de uma nova linha, a expansão de outras e a 

reabilitação da maior parte da infraestrutura do metrô. A frota de veículos também será 
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totalmente substituída, tornando, assim, o metropolitano de Londres um dos mais 

modernos do mundo, em termos de conforto, segurança, serviços, etc. 

 

Metrô de Nova York - É um dos mais velhos e extensos sistemas de transporte público 

do mundo. A inauguração oficial da primeira linha do metrô de Nova York ocorreu em 27 

de Outubro de 1904. São 369 km de extensão, 468 estações em operação e 24 linhas. 

 

Metrô de Moscou - Construído por volta de1935, o metrô de Moscou é um dos mais 

frequentados do mundo. Algumas estações construídas durante a Segunda Guerra 

Mundial ou que passam sob o rio Moscou são profundas e foram planejadas para serem 

abrigos seguros em caso de bombardeio. Há 182 estações, distribuídas por 12 linhas 

através de 298,2 km. 

 

Metrô de Madri - O metrô de Madri possui uma extensão de 283,8 km. Estão em 

operação 281 estações em 13 linhas mais um ramal, além de 3 linhas operadas com 

veículo leve sobre trilhos (VLT), que contam com outras 38 estações, e são identificadas 

como “Metro Ligero de Madrid”. 
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2.2 Histórico e Antecedente no Âmbito Nacional 
 

A história metroviária no Brasil teve seu início efetivo a partir da década de 1950, 

obviamente que algumas cidades já usufruíam de sistemas por trilhos em alguns 

espaços das cidades, mas não eram metroviários e sim por bondes, como exemplo do 

Recife, Porto alegre e Rio de Janeiro. Nesse sentido, algumas cidades como São Paulo, 

já dava seus primeiros passos em projetos de metrô. E foi exatamente a cidade de São 

Paulo que inaugurou o sistema metroviário no Brasil.  

 

O primeiro projeto para um sistema de metrô em São Paulo data de 
1927: o engenheiro Norman Wilson, da empresa São Paulo Tramway, 
Light and Power Company, apresentou ao então prefeito da cidade, 
José Pires do Rio, contava com um plano de transportes para 
reorganizar o sistema de bondes e um projeto para a implantação de 
um sistema de metrô. A ideia foi rejeitada pela prefeitura, tendo a 
empresa se desinteressado pela gestão do sistema de transporte da 
cidade e abandonado o sistema de bondes alguns anos depois. Na 
década de 1940 surgiram alguns projetos. O projeto do prefeito Prestes 
Maia (primeiro projeto elaborado pelo governo) idealizou uma rede 
semelhante ao anel viário proposto por Mario Lopes Leão, utilizando-se 
dos viadutos Dona Paulina (inaugurado em 1948) e Jacareí No início 
dos anos 1960 Prestes Maia voltou à prefeitura, e Ademar de Barros ao 
governo do estado, e criaram em 13 de fevereiro de 1963 as comissões 
estadual e municipal para os estudos de criação do Metrô. Ademar 
destinou então quatro milhões de cruzeiros para o Metrô. Com a 
instauração do regime militar, em 1964, o projeto do metrô de São 
Paulo teve de esperar o ano seguinte para ser retomado. O Brigadeiro 
Faria Lima assumiu a prefeitura da cidade em 1965 e tornou o projeto 
do metrô a meta de sua gestão. Em 31 de agosto de 1966 foi formado o 
Grupo Executivo do Metropolitano (GEM), que tinha como objetivo 
organizar nova concorrência internacional para um estudo de 
viabilidade econômico-financeira. Ao mesmo tempo a câmara municipal 
aprovou a Lei número 6 988, em 26 de dezembro de 1966, autorizando 
a criação da Companhia do Metropolitano de São Paulo. No ano 
seguinte a concorrência internacional foi vencida pelo consórcio HMD 
(formado pelas empresas alemãs Hochtief e DeConsult e pela brasileira 
Montreal), que iniciou estudos geológicos e sociais, projetando uma 
rede básica de setenta quilômetros, dividida em quatro linhas. 
(COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÂO PAULO, 2011). 

 

Atualmente o sistema metroviário de São Paulo conta com 5 linhas, cerca de 60 

estações perfazendo um total de 67 km de extensão. O quadro 1 mostra a situação da 

característica atual da demanda em relação ao sistema.   
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Quadro 1. Informações sobre a demanda: demanda de passageiros por linha Ano: 2010 

DEMANDA 
Linha  
1-Azul 

Linha  
2-Verde 

Linha  
3-Vermelha 

Linha  
5-Lilás 

Rede 

Total (milhares) 285.397 90.140 329.400 49.112 754.049 

Média dos dias úteis 967 321 1.100 166 2.565 

Média dos Sábados 546 130 641 95 1.412 

Média dos Domingos 07 72 363 50 791 

Máxima Diária 1.079 356 1.194 202 2.820 

Fonte: GOP/OPC/CTE, 2011 

Observa-se no quadro uma demanda significativa, como média nos dias úteis de 2.565 

pessoas, sendo assim, a maior demanda no Brasil.  

A segunda experiência metroviária no Brasil diz respeito à cidade do Rio de Janeiro, em 

1979 foi inaugurada a primeira linha de metrô na cidade. Naquele momento o metrô do 

Rio de Janeiro contava com poucos quilômetros de trilhos aproximadamente 4,5 ligando 

cinco pontos próximos da cidade. Logo nos primeiros dias de operação, seus trens 

transportaram um número considerado de usuários, numa média diária aproximada de 

50 a 60 mil passageiros. Entre as estações pioneiras, o maior movimento da operação 

foi na Cinelândia, que, com mais de um terço do total de passageiros, dividia então o 

fluxo com Praça Onze, Central, Presidente Vargas e Glória. Naquele primeiro momento 

do sistema, o Metrô operava com apenas quatro trens de quatro carros que circulavam 

com intervalos médios de oito minutos entre 9h e 15h.  

 

Em janeiro de 1981, foi a vez de a Estação Carioca ser concluída. No 
mesmo ano foram inauguradas também as Estações Catete, Morro Azul 
- hoje, Flamengo - e Botafogo. Ainda em novembro do mesmo ano foi 
inaugurada a Linha 2, que contava apenas com as Estações São 
Cristóvão e Maracanã. Em dezembro, completando o trecho Sul da 
Linha 1, foi a vez da Estação Largo do Machado entrar no mapa. Novas 
inaugurações no trecho Norte chegaram em 1982, com o início das 
operações das Estações de Afonso Pena, São Francisco Xavier e 
Saens Peña. A fim de permitir a conclusão da Linha 2 até Irajá, em 
1983, os trens deste trecho passaram a circular das 6h às 14h. Durante 
um mês, depois deste horário até as 20h, foi implantado um serviço 
gratuito de ônibus, integrando as Estações Estácio, São Cristóvão e 
Maracanã. Após a conclusão das obras, foram inauguradas as Estações 
Maria da Graça, Del Castilho, Inhaúma e Irajá que, visando antecipar a 
disponibilidade do serviço, funcionavam ainda sem todas as 
funcionalidades do Metrô (Pré-Metrô). O ano de 1984 foi marcado pelo 
início da operação comercial da Linha 2 com cinco trens nos dias úteis, 
em intervalos de menos de seis minutos durante a semana. 
Seguindo o cronograma de expansão, a Estação Triagem foi inaugurada 
em julho de 1988. Noventa e um foi o ano Estação Engenho Rainha. De 
lá até 1996, duas estações entraram no circuito: Thomaz Coelho (1996) 
e Vicente de Carvalho. Neste período, o intervalo das nove 
composições da Linha 2 passou a ser de seis minutos. Em julho de 
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1998, a inauguração da Estação Cardeal Arcoverde, em Copacabana, 
representou um marco para um dos bairros mais tradicionais do Rio. Em 
agosto e setembro do mesmo ano foram iniciadas ainda as operações 
de mais cinco estações: Irajá, Colégio, Coelho Neto, Engenheiro 
Rubens Paiva, Acari/Fazenda Botafogo e Pavuna. Pouco mais de um 
ano antes o Metrô havia realizado pela primeira vez a Operação de 
carnaval, com o funcionamento ininterrupto durante os dias de folia, 
esquema que são repetidos todos os anos desde então (Metrô RIO, 
2010).  

 

Na atualidade, o metropolitano do Rio conta com a expansão de novas linhas e 

equipamentos, assim, a linha 1 é composta 20 estações e a linha 2, por 17 estações.  

Existem ainda mais 3 linhas que estão em fase de projeto e uma em construção.  

 

Figura 4. Distribuição das linhas 1 e 2 com suas estações 
 

 

Fonte: Metrô - RIO 
 

 LINHA 1:19 ESTAÇÕES SAENS PEÑA – IPANEMA/GENERAL OSÓRIO 

 LINHA 2:26 ESTAÇÕES PAVUNA – BOTAFOGO 

 TRECHOCOMPARTILHADO LINHA 1 E LINHA 2:10 ESTAÇÕES 

No caso específico do Rio de Janeiro a gestão do metrô se deu em dois momentos 

distintos. O primeiro que teve início em 05 de março de 1979 com o Estado. O segundo 

momento, a partir de 02 de julho de 1998 na Concessão.      
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Na figura 5, tem-se um desenho que melhor ilustra como estão distribuídas as 

operadoras no Brasil.  

Figura 5. Quadro atual das operadoras metroviárias no contexto nacional 

 

Fonte: CBTU, 2011 

 
 
Entre as operadoras nacionais tem-se:  

 
 

Quadro 2. Detalhamento das operadoras metroviárias nacionais 

 
 
1. Rio de Janeiro: Supervia:  
                               Linha D.Pedro/Deodoro/Campo Grande 
                               Linha D.Pedro/Santa Cruz 
                               Linha D.Pedro/Japeri/Paracambi 
                               Linha D.Pedro/ Belford Roxo 
                               Linha D.Pedro/Saracuruna/Vila Inhomirim 
 
                               Metrô Rio:  
                               Linha 1 – Saens Peña/ General Osório 
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                           Linha 2 – Estácio/ Pavuna 
 
                           Central: 
                           Linha Niterói/São Gonçalo/Visc. Itaborai 
                           Linha Saracuruna/Magé/Guapimirim 
 
2. São Paulo:     CPTM: 
                           Linha A – Luz/Francisco Morato/Jundiaí 
                           Linha B – Julio Prestes/Itapevi/Amador Bueno 
                           Linha C – Osasco/ Jurubatuba 
                           Linha D – Luz/ Rio Grande da Serra 
                           Linha E – Luz/Guaianazes/ Estudantes 
                           Linha F – Braz/ Calmon Viana 
 
                           Metrô/SP: 
                           Linha1 Azul- Jabaquara/ Tucuruvi 
                           Linha 2 Verde- Imigrantes/ Vila Madalena 
                           Linha 3 Vermelha- Itaquera/ Barra Funda 
                           Linha 5 Lilas- Capão Redondo/ Largo Treze 
 
3. Porto Alegre: Trensurb: 
                           Linha Mercado/ São Leopoldo 
 
4. Belo Horizonte:  CBTU 
                                 Linha Eldorado/ Vilarinho 
 
5. Recife:            CBTU 
                            Linha Centro – Recife/Jaboatão/Rodoviária 
                            Linha Sul Recife/Cajueiro Seco/Cabo 
 
6. Salvador:        CBTU 
                            Linha Calçada/ Paripe 
 
7. Fortaleza:        Metrofor: 
                            Linha Oeste – João Felipe/ Caucaia 
                            Linha Sul – João Felipe/ Vila das Flores 
 
8. Maceió:           CBTU 
                            Linha Maceió/Lourenço de Albuquerque 
 
9. João Pessoa:  CBTU 
                            Linha João Pessoa/Santa Rita 
                            Linha João Pessoa/Cabedelo 
 
10. Natal:             CBTU 
                            Linha Sul- Natal/Parnamirim 
                            Linha Norte – Natal/Ceará Mirim 
 
11. Teresina:      CMTP 
                            Linha Dirceu Arcoverde/Matinha/Troca-Troca 
 
12. Brasília:        Metrô DF 
                            Linha Verde – Central/Águas Claras/Ceilândia 
                            Linha Laranja – Central/Águas Claras/Samambaia  

Fonte: CBTU, 2011 
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No âmbito nacional, deve-se destacar o fato de que muitos sistemas metroviários se 

confundem com o sistema metroferroviário ou de trens urbanos, em outras palavras tem 

um funcionamento misto, (entre trens e metrô), ou que de alguma forma, estão 

diretamente ligados, a exemplo do Recife e Rio de Janeiro, E ainda de sistemas que são 

totalmente operados por trens urbanos, dadas suas características de funcionamento. A 

exemplo disso, as cidades de Natal, João Pessoa e Maceió, onde a alimentação não é 

eletrificada, ou seja, não pode ser considerada uma operação metroviária tendo em 

vistas as características.  Segue ainda como exemplo as cidades de salvador e Teresina.  

 
Quanto ao tipo de gestão das operadoras nacionais, se consideramos o sistema como 

um todo, pode-se afirmar que, os sistemas metroferroviários brasileiros totalizam, hoje, 

15, sendo: 7 federais, 6 estaduais e 2 concessões. 

 
Outras cidades brasileiras que tem sistemas metroviários são as cidades de Brasília e 

Porto Alegre, que são operadas pela Companhia do Metropolitano do Distrito Federal 

(CDF) e TRENSURB respectivamente, São compostas de sistemas totalmente 

metroviários. No caso específico de Brasília tem-se:  

A história do METRÔ-DF começou em janeiro de 1991, com a criação 
de um Grupo Executivo de trabalho e a elaboração dos primeiros 
estudos sobre o impacto ambiental da obra. Em maio daquele ano, foi 
criada a Coordenadoria Especial, integrada por técnicos de diversas 
áreas do Governo do Distrito Federal, com a missão de gerenciar a 
construção do metrô. Em agosto, foi lançado o edital de concorrência 
que, posteriormente, classificou o Consórcio Brasmetrô para o 
fornecimento de bens e serviços necessários à implantação do projeto. 
O Consórcio Brasmetrô formado, na época, pelas construtoras Camargo 
Corrêa, Serveng Civilsan, Norberto Odebrecht e Andrade Gutierrez, 
além das fornecedoras de equipamentos elétricos Inepar e CMW, e a 
empresa TCBR, autora do projeto. As obras foram iniciadas em janeiro 
de 1992 e, em dezembro de 1993, foi criada a Companhia do 
Metropolitano do Distrito Federal, com a missão de operar o novo tipo 
de transporte. Em outubro de 1994, os trabalhos foram paralisados. 
Dois anos depois, em maio de 1996, as obras foram retomadas. Em 
janeiro de 1997, teve início o Programa de Viagens Experimentais, que 
teve como objetivo apresentar o novo sistema de transporte à 
população de Brasília. Em julho do mesmo ano, a Companhia do 
Metropolitano iniciou a convocação dos primeiros concursados, sendo a 
maioria encaminhada para treinamento no Metrô de São Paulo. De 
agosto de 1998 a agosto de 1999, o METRÔ-DF operou em regime de 
operação experimental, destinada a aprimorar o conhecimento prático 
dos responsáveis pela operação do sistema. A operação em definitivo 
do METRÔ-DF teve início em 2001, com a inauguração do trecho que 
liga Samambaia a Taguatinga, Águas Claras, Guará e Plano Piloto. Em 
2006, iniciou-se a operação branca no trecho que liga Taguatinga a 
Ceilândia Sul, passando pela estação Centro Metropolitano. Em 2007, a 
operação neste trecho passou a ser comercial. No mesmo ano, 
recomeçaram as obras para levar o METRÔ-DF até a estação terminal 
Ceilândia, localizada na Ceilândia Norte. O ano de 2007 também ficou 
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marcado pela ampliação do sistema metroviário. O horário de 
funcionamento das então 16 estações operacionais passaram ou das 
6h00 às 20h00 para 6h00 às 23h30, o que provocou a ampliação do 
número de usuários atendidos. No início do ano, eram 45 mil/dia. Ao 
final, o número tinha chegado a 100 mil/dia, com as estações abertas 
também aos sábados, domingos e feriados, das 07h às 19h. A 
conclusão dos 42 km de via ocorre em abril de 2008. No dia 16 daquele 
mês, o GDF inaugurou as quatro estações restantes da Ceilândia: 
Guariroba, Ceilândia Centro, Ceilândia Norte e Terminal Ceilândia. No 
mesmo mês, entrou em operação a estação 108 Sul. Com os novos 
acessos, o METRÔ-DF passou a atender 140 mil usuários/dia. Foi ainda 
em abril que o METRÔ-DF bateu recorde de usuários transportados em 
um só dia. No 48º aniversário de Brasília, em 21 de abril, o sistema 
atendeu 600 mil pessoas, entre 6h e 2h da manhã do dia 22.A partir de 
2008, a Companhia passou a trabalhar na complementação da linha 
prioritária. Foram iniciados os estudos técnicos para abertura de 
licitação para construção do trecho Asa Norte e expansão da via em 
Samambaia e Ceilândia. Além disso, o METRÔ-DF assumiu a 
coordenação técnica da implantação do Veículo Leve sobre Trilhos e do 
Eixo Sul, o corredor de transportes de massas que ligará Gama e Santa 
Maria ao Plano Piloto. O crescimento da frota de trens entrou em 
discussão também. A ampliação da frota será realizada em duas 
etapas. A primeira já foi finalizada com a compra de 12 novas 
composições (COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DÍSTRITO 
FEDERAL – METRÔ, 2011).  

 Já para o caso específico de Porto Alegre, observa-se:  

A Trensurb foi criada, em 1980, para implantar e operar uma linha de 
trens urbanos no eixo Norte da Região Metropolitana de Porto Alegre 
(RMPA) e atender, diretamente, as populações dos municípios de Porto 
Alegre, Canoas, Esteio, Sapucaia do Sul, São Leopoldo e Novo 
Hamburgo. Começou a ser idealizada a partir de 1976, através de 
estudos desenvolvidos pelo GEIPOT (Grupo Executivo de Integração 
das Políticas de Transportes da Empresa Brasileira de Planejamento de 
Transportes ), que justificou o projeto pela redução do fluxo de veículos 
na BR-116, já saturada à época, e pela oferta à população dos 
municípios mencionados de uma alternativa de transporte com baixo 
custo e com maior rapidez, segurança, conforto e capaz de absorver 
uma demanda inicialmente prevista na casa dos 300 mil passageiros 
por dia. Entre os anos de 1980 e 1985 foram realizadas as obras 
necessárias para a implementação da via, como colocação de trilhos, 
dormentes, rede elétrica aérea e demais obras necessárias à 
reorganização do tráfego de veículos. O sistema foi entregue à 
comunidade no dia 02 de março de 1985 e passou a operar 
comercialmente, a partir do dia 04 de março de 1985.  
A primeira etapa implantada atingiu quatro dos seis municípios previstos 
pelo projeto original, de Porto Alegre a Sapucaia do Sul, totalizando 27 
km de linha e contando com 15 estações. Em uma segunda etapa, a 
empresa inaugura duas novas estações (uma em 1997 - Estação 
Unisinos - e outra em 2000 - Estação São Leopoldo), chegando com os 
trilhos ao município de São Leopoldo e alcançando uma extensão de 
33,8 km de linha implantada. A última etapa da expansão, chamada de 
Linha 1, que prevê a chegada do sistema em Novo Hamburgo (mais 9,3 
km de linha, mais uma estação em São Leopoldo e outras quatro em 
Novo Hamburgo), já está em implantação (TRENSURB, 2011).  
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As outras duas cidades que tem operação por metrô são as cidades do Recife e Belo 

Horizonte, as quais serão vistas no estudo de caso, de forma mais específica no quarto 

capítulo.  

 

Portanto pode-se concluir desse capitulo que, a maioria das metrópoles mais 

importantes do mundo no contexto sóciopolítico e econômico. Até e Segunda Guerra, 

Londres, New York, e outras cidades já tinham implantado sistemas de rede de linhas e 

metrôs subterrâneos. Nos anos que se seguiram observa-se que: 

 

Durante a Segunda Guerra, os metrôs tiveram um período de absoluta 
estagnação, tornando-se famosos por servirem de abrigo subterrâneo 
em algumas cidades como Moscou. Estocolmo marca, em 1950, a 
geração dos metrôs do pós-guerra. Te os anos de 1970, Toronto, 
Leningrado, Roma, Tóquio, Montreal, Roterdâ e México inauguram suas 
estações amplas e bonitas, trens mais modernos, permitindo velocidade 
de 90 Km/h, ou seja, tecnologias avançadas. São Paulo e São 
Francisco marcam o surgimento, nos anos de 1970, dos metrôs 
modernos pesados, com capacidade para 2000 passageiros. A 
operação e circulação é feita pelo cento de controle computadorizado. A 
crise do petróleo dá um golpe à expansão do automóvel particular e, 
praticamente, todas as cidades do mundo com 1 a 2 milhos de 
habitantes iniciam a construção de seu metrô. Já a década de 1980 é 
marcada notadamente pela automação e informatização dos metrôs o 
sistema VAL (Lille-França) é o primeiro exemplo de metrô inteiramente 
automatizado e sem condutor nas composições. A década de 1980 vê a 
implantação generalizada de metrôs leves em centenas de cidades 
médias e pequenas. Sua tecnologia vai desde o “bonde” clássico 
embelezado como de algumas cidades na Itália, passando por metrôs 
mais sofisticados como em Nantes e Grenoble, até sistemas totalmente 
automáticos como Docklands e Toronto. Lyon introduz a primeira linha 
de metrô pesado sem condutor (ANTP, 1990, p. 44).  

 

 

No contexto brasileiro a década de 1980 é notadamente umas das mais significativas no 

que diz respeito à expansão, tendo em vista que marca a implantação do sistema em 

três grandes cidades, Porto Alegre, Recife e Belo Horizonte.  
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CAPÍTULO 3 – METODOLOGIA 

 

3.1 Abordagem Inicial 

 

Este capítulo abordará o processo metodológico, considerando que, de acordo com 

Moraes (2008, p.23) “a metodologia é o caminho do pensamento e a prática exercida no 

processo de apreensão da realidade. Nesse sentido, o método científico ocupa um lugar 

central no interior das teorias, estando sempre a eles relacionado”. Por isso, o 

procedimento metodológico deve incluir as concepções teóricas de abordagem, o 

conjunto de técnicas que possibilitam compreender a realidade e a contribuição do 

potencial criativo do pesquisador. Além do referencial teórico, a metodologia deve dispor 

de um instrumental técnico claro, coerente e eficiente, capaz de encaminhar os impasses 

teóricos para o desafio da prática.  

 

Na elaboração de uma pesquisa que aborda um contexto social específico, aqui 

representado por um tipo de deslocamento metroviário, faz-se necessário entender 

alguns aspectos econômicos, por exemplo, o preço da tarifa; aspectos de acessibilidade, 

por exemplo, que tipo de infraestrutura está sendo demandada, ou seja, o número de 

integrações com os demais modais, tendo em vista que esses mesmos aspectos estão 

diretamente ligados ao deslocamento. Desta feita, as formas de comparação são 

pesquisar e entender como essas funções específicas estão ligadas aos deslocamentos 

dentro da malha metroviária. Uma das vantagens desse método é obter um controle 

efetivo sobre as hipóteses e generalizações.  

 

A comparação, enquanto momento da atividade cognitiva pode ser 
considera da como inerente a o processo de construção do 
conhecimento nas ciências sociais. É lançando mão de um tipo de 
raciocínio comparativo que podemos descobrir regularidades, perceber 
deslocamentos e transformações, construir modelos e tipologia se, 
identificando continuidades e descontinuidades, semelhanças e 
diferenças, e explicitando as determinações ma is gera is que regem os 
fenômenos sociais (SCHNEIDER; SCHIMITT, 1998). 

 

A abordagem comparativa sugere que se considerem os vários aspectos de observação 

e análise dentro do campo de estudo, que no nosso caso fundamentam-se na dinâmica 

estruturais dos deslocamentos, em função das vantagens e desvantagem e da utilização 

do sistema. Para Lakatos (2003), “o primeiro passo para a pesquisa científica é o 

levantamento dos dados, que pode ser realizado de duas maneiras: pesquisa 

documental (ou de fontes primárias) e pesquisa bibliográfica (fontes secundárias)”.  
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Na presente pesquisa foram abordados os dois casos, ou seja, pesquisa de fontes 

primárias e de fontes secundárias. A pesquisa bibliográfica abrange todo conteúdo já 

tornado público em relação ao tema de estudo. Ressalva-se, em todo caso, as limitações 

inerentes a qualquer pesquisa, que em nosso caso, caracterizou-se pela pouca 

disponibilidade de alguns dados, o acesso restrito a algumas informações e a falta de 

uma padronização do sistema de metrô, são exemplos e aspectos que mais limitaram o 

processo de pesquisa nesta dissertação. 

 

Contudo, qualquer pesquisa, seja ela documental ou bibliográfica, está passível de erros, 

más interpretações e falta de informações precisas.  É nessa perspectiva que Minayo 

(2008) ressalta a afirmação de que “nenhuma teoria, por mais bem elaborada que seja, 

dá conta de explicar ou interpretar todos os fenômenos e processos”. Nesse sentido, a 

autora destaca dois motivos que justificam sua afirmação dentro de um contexto 

fenomenológico: primeiro, porque a realidade não é transparente, segundo, porque a 

eficácia da prática científica se estabelece dentro de um campo conflitante e muitas 

vezes restrito. 

 

Assim, de forma específica inicialmente, foi feito um levantamento bibliográfico referente 

aos aspectos conceituais da tecnologia metroviária e em seguida foram definidos os dois 

sistemas (Recife e Belo Horizonte). Tendo como critério: a mesma base institucional e 

modelo de gestão.   Após a delimitação do referencial teórico, foi estruturada a coleta e 

análise dos dados empíricos. A abordagem metodológica utilizada foi à comparação. 

Para os dados primários dos dois sistemas, tivemos acesso através das visitas de 

campo ao METROREC. Já para os dados secundários foram coletadas informações 

documentais do sistema metroviário de Belo Horizonte e do Recife 

 

 

3.2 Procedimentos Metodológicos  

 

Aos diversos fatores que serviram como parâmetro, foi agregado, com algumas 

adaptações, o Projeto SEDU/PNUD BRA/00/024, que está disponibilizado aos usuários 

do Sistema Nacional de Indicadores Urbanos – SNIU. Esta obra trata da construção de 

indicadores de transportes urbanos. 

 

 Desempenho Econômico - Este atributo, certamente é um dos principais dentro 

do desempenho de todo o sistema, pois engloba vários aspectos importantes. 
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Pretende-se, porém ressaltar neste item, como fundamental, o custo operacional 

das redes de transporte coletivo por metrô; 

 

 Desempenho Gerencial - instituições públicas e privadas integradas ao sistema; 

instituições públicas e privadas envolvidas no planejamento, projeto, implantação, 

manutenção, operação e fiscalização do sistema metroviário; 

 

 Desempenho Tecnológico - A maior parte dos deslocamentos metroviários ocupa 

um tempo significativo do usuário e por ocorrer muitas vezes nas horas críticas 

de seu cotidiano, por exemplo, a viagem de volta para casa, é importante que se 

ofereçam padrões mínimos de conforto que estão diretamente associados às 

novas tecnologias. Assim, é de fundamental importância aumentar o nível de 

satisfação do passageiro, observando: as condições de ocupação do veículo; a 

possibilidade de viajar sentado; 

 

 Desempenho Operacional - Amplitude da operação do sistema; frota de trens; 

dados globais sobre a divisão modal, motivos e padrões de viagens, quando 

disponíveis em estudos existentes; dados gerais sobre a distribuição espacial e 

temporal da demanda sobre o sistema de transportes: terminais de integração; 

total diário de passageiros; total diário de viagens.   

 

3.3 Formulação do Problema 
 

O presente trabalho surgiu de duas indagações relacionadas ao sistema de transporte 

por metrô. A primeira surgiu da seguinte inquietação: como pode ser evidenciada a 

diferença de desempenho entre os dois sistemas; e a segunda é de: como pode ser 

caracterizada a importância da participação do modal metroviário no contexto 

metropolitano.  

 

Assim, partindo do pressuposto que existem diferenças entre a qualidade dos serviços 

prestados para os sistemas metroviários do Recife e de Belo Horizonte, o interesse 

dessa dissertação é avaliar em que consistem tais diferenças do ponto vista Econômico, 

Gerencial, Tecnológico e Operacional e a maneira como impactam sobre a mobilidade 

em cada um dos casos. 
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Diante dessas indagações, surge a necessidade de buscar uma forma de analisar estes 

aspectos conhecidos a priori, que influenciam o desempenho dos sistemas a serem 

estudados. Dentro desta ótica, busca-se analisar os dois sistemas e caracterizar em que 

grau agem sobre o desempenho da mobilidade. Para tanto, definiu-se as categorias de 

análise, aplicáveis simultaneamente aos dois casos estudados. Desta forma, 

consideramos as variáveis baixo capazes de afetar o desempenho do modal metroviário, 

a partir dos quais far-se-á a comparação desejada. Assim evidencia-se:  

                                        

                          Custo/Km                                                    :    

Econômicos    Custo por passageiro  transportado                      

                          Tarifa  e subsídios                                                                    

 

                          N° de Empregados  total                                                                                                        

Gerenciais        N° de empregados por Km 

     Nº de empregados por passageiro                                                                                         

                                          

                           Bitola                                                                                

                           N° de oficinas 

                           Alimentação 

                           Km de linha (extensão total) 

Tecnológicos    N° de composições em atuação  

                           Velociddae média comercial  (Km/ h) 

                           Velocidade máxima  (Km/h) 

      Aceleração e frenagem  (m/s/s) 

                           N° de Estações 

                           Capacidade do trem 

 

                           Linhas em operação 

      N° de passageiros transportados / dia / média 

Operacionais    N° de municípios atendidos diretamente 

                           Período de operação diária 

                           Intervalos no pico e fora pico 

                           Terminais de integração com outros modais 

                           Total de viagens diárias  
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Em função de se comparar os sistemas de transportes e evidenciar suas possiveis 

diferenças, que consequentemente servem de parâmetros para aferir o desempenho de 

um modo de deslocamento, definimos o conceito de sistema de forma mais específica. 

Para isso, tomamos a ideia de Mello (1984). Para este autor, “os sistemas de transporte, 

sendo constituidos pelas vias, terminais e instalações complementares, pressupõem 

uma perfeita integração entre as partes”. Nessa ótica, os deslocamentos têm o objetivo 

de atingir um determinado fim, com um menor número de externalidades e maior número 

de flexibilidade e eficiência.  

 

Nesse sentido, um dos vários aspectos da pesquisa relaciona-se com esta definição 

porque os dois sistemas em análise buscam estruturar melhor seus componentes, porém 

muitas de suas instalações ainda encontram-se em construção. No campo dos 

transportes, sobretudo no transporte urbano, a ideia de sistema está associada “a um 

conjunto de partes ou variáveis que interagem de modo a atingir um determinado fim, de 

acordo com um plano ou princípio”.1  
 

 

3.4 Fonte de Dados 

 

Na presente dissertação foram utilizadas as informações referentes às pesquisas 

elaboradas nos vinte e cinco anos de criação da CBTU. Incluem-se as fontes primárias e 

secundárias, pois a instituição tem um rico banco de dados onde se encontram diversas 

informações, inclusive referentes a alguns projetos que ainda estão em andamento. 

 

Todo material referente a pesquisa foi coletado diretamente no METROREC, que dispõe 

de primários, tanto das informações da CBTU como do METROBH.  Como 

complementação, sobretudo no estudo de caso, as informações foram obtidas através 

do site da CBTU http://www.cbtu.gov.br/.  

 

 

 

 

 

 

 

1. CNPq-INPE - Planejamento e Controle de Projetos (1972).  

http://www.cbtu.gov.br/
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CAPÍTULO 4 – ESTUDO DE CASO 

 

4.1 Introdução 
 

Os dois sistemas a serem comparados são gerenciados pela Empresa Brasileira de 

Trens Urbanos (CBTU), criada em 1984. Assim:  

 

O Decreto-lei nº 89.396, vinculada à Secretaria Nacional de 
Transportes do Ministério dos Transportes e das Comunicações, na 
forma de uma Sociedade de Economia Mista, subsidiária da Rede 
Ferroviária Federal – RFFSA, com a missão de modernizar, expandir e 
implantar sistemas de transporte de passageiros sobre trilhos, 
operando aqueles sob administração do Governo Federal, visando a 
ampliar a mobilidade da população e contribuir para o desenvolvimento 
dos setores produtivos da sociedade e para a melhoria da qualidade de 
vida nos centros urbanos. Com a edição da Lei nº 8.693, de 3 de 
agosto de 1993, dispondo sobre a descentralização dos serviços de 
transporte ferroviário urbano de passageiros da União para os Estados 
e Municípios, o controle acionário da CBTU foi transferido, em 10 de 
março de 1994, da RFFSA para a União. Desde então, a CBTU passou 
a ser vinculada diretamente ao Ministério dos Transportes, com sua 
missão, a partir de então, focada na modernização e expansão dos 
sistemas que operava visando à transferência da administração e 
gestão daqueles sistemas para os poderes locais de governo. 
Atualmente, está vinculada ao Ministério das Cidades, desde 1º de 
janeiro de 2003 (Decreto nº 4.566). Esta seção reúne informações da 
Companhia abrangendo a história da sua fundação e apresentando a 
sua visão, a sua missão, os seus objetivos, a sua conduta ética, os 
seus sistemas de trens e o seu processo de regionalização atualmente 
em curso (CBTU, 2010).  
 

 

Desta forma a CBTU foi criada a partir da junção de uma empresa e uma diretoria, sendo 

a primeira denominada de Engenharia Ferroviária S.A. – ENGEFER, e a segunda a 

Rede Ferroviária Federal RFFSA. Assim, em fevereiro de 1984 é constituída a CBTU, 

que fica encarregada de uma série de atribuições entre elas, realizar e implantar 

projetos, estudos e fazer a exploração comercial dos sistemas metroferroviários urbanos 

do país. Abaixo, tem-se a estrutura da CBTU. O sistema por metrô passou a seguir um 

modelo padrão de gestão e fiscalização facilitando a administração do trabalho. Os 

desafios assumidos pela Companhia configuram na atualidade a possibilidade de um 

novo modelo de atuação para a CBTU, evoluindo em termos de planejamento, estudos e 

projetos, do enfoque estritamente ferroviário para uma visão de sistemas de transporte 

associados ao desenvolvimento urbano e social. 
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A figura a seguir mostra todas as divisões, com as assembléias, conselhos, diretorias, 

gerências, coordenações e superintendências.  

 

Figura 6. Organograma institucional da CBTU 
 

 

Fonte: CBTU, 2010 
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Dentro do histórico da CBTU, algumas características podem ser observadas, como por 

exemplo, o sistema de Recife já era identificado em sua respectiva região de operação 

como METROREC, o mesmo acontecendo com Belo Horizonte denominado  

DEMETRÔ. Em 1990, é implantado na CBTU um Programa de Modernização da 

Ferrovia, a partir desse momento, dá-se início à Implantação Estadual dos Sistemas de 

Trens Urbanos de Passageiros.  

 

Desta forma, os sistemas citados objetivam recuperar e modernizar todos os sistemas 

operados pela CBTU. Depois, em 1993, deixa de ser subsidiária da RFFSA e torna-se 

uma empresa ligada ao Ministério dos Transportes. E dentro dessa mesma perspectiva 

deve-se ressaltar o sistema de metrô da cidade de Porto Alegre que também é 

contemporâneo aos sistemas de Belo Horizonte e Recife, mas que não faze parte da 

cobertura da CBTU e sim dos Ministérios dos Transportes e depois das Cidades, assim 

tem-se:  

 
 
A Trensurb foi criada, em 1980, para implantar e operar uma linha de 
trens urbanos no eixo Norte da Região Metropolitana de Porto Alegre 
(RMPA) e atender, diretamente, às populações dos municípios de Porto 
Alegre, Canoas, Esteio, Sapucaia do Sul, São Leopoldo e Novo 
Hamburgo. Começou a ser idealizada a partir de 1976, através de 
estudos desenvolvidos pelo GEIPOT (Grupo Executivo de Integração da 
Políticas de Transportes da Empresa Brasileira de Planejamento de 
Transportes ), que justificou o projeto pela redução do fluxo de veículos 
na BR-116, já saturada à época, e pela oferta à população dos 
municípios mencionados de uma alternativa de transporte com baixo 
custo e com maior rapidez, segurança, conforto e capaz de absorver 
uma demanda inicialmente prevista na casa dos 300 mil passageiros 
por dia. Até 2002, a Trensurb vinculava-se ao Ministério dos 
Transportes, passando, em 2003, a atender às orientações do Ministério 
das Cidades (TRENSURB, 2010). 

 

 

O quadro a seguir, traça as características dos sistemas ferroviários da CBTU, nas 

cidades do Recife, Belo Horizonte e Maceió, Natal e João Pessoa (Operados por trens 

urbanos). Aqui, pode-se observar uma ampla visão dessas unidades, cujas informações 

vão desde a criação de cada uma delas e a sua importância para os municípios 

atendidos, até as suas características físicas, ou seja, número de estações e de 

passageiros transportados; terminais de integração e outras informações interessantes 

como: número de empregados, as ações sociais desenvolvidas por cada sistema e os 

benefícios gerados para as comunidades atendidas. 
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Quadro 3. Características gerais em 2007      
                                                                                                           

Discriminação Recife Belo Horizonte Natal João Pessoa Maceió  

 Extensão (km) Total 65,7 28,2 56,2 30 32,1 212,2 

 Eletrificada 34,7 28,2 - - - 62,9 

Não Eletrificada 31 - 56,2 30 32,1 149,3 

Passageiros – MDU (mil) Média 2003 169,8 106,6 9,0 9,6 5,6 30066 

Nº de Estações 27 19 22 9 15 92 

TUE 25 25 - - - 50 

Locos (**) 5 - 3 4 3 15 

Carros 34 - 20 24 18 95 

Intervalo Mínimo (min) 6 5,5 95 62 68 - 

Efetivo de Pessoal (***) 1.635 690 134 129 164 2.738 

Municípios Atendidos  4 2 4 4 3 17 

Pop.dos Municípios (mil) 2.200 2.800 1053 952 1006 7.600 

Fonte: CBTU, 2010 
 
(*) Posição em 31 dez 2006. Não consta o efetivo de pessoal da Adm. Central, 403 empregados. 
 
(**) Carro de tração do trem diesel. 
 

 

Assim, em média, a CBTU opera atendendo a 18 municípios, resultando em 10, 1 

milhões de habitantes. Em 2004, segundo dados da própria Companhia, foi aprovado um 

orçamento da ordem de RS 955 milhões. A Companhia conta com cerca de 2.847 

funcionários e sua receita total chega aos 4,1 milhões por mês, sendo 3,7 milhões no 

atendimento operacional. Esse conjunto de características resulta numa média de 312 

mil pessoas transportadas por dia.  
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4.2 O Sistema Metroviário de Belo Horizonte 

 

O sistema por metrô de Belo Horizonte tem seu início com estudos do GEIPOT no final 

da década de 1970. Naquele momento, o grande desafio dos estudos do GEIPOT era 

equacionar um dos problemas de transporte de massa da RMBH. Contudo diversas 

barreiras físicas e políticas precisavam ser vencidas. A exemplo dessa questão tem-se: 

 

Na RMBH, encontra-se o entroncamento ferroviário mais importante do 
País, interligando, sem alternativa, o norte ao sul e o leste ao oeste do 
Brasil. Por ter que compartilhar numa linha singela os transportes 
ferroviários de carga e passageiros, as vias deste entroncamento 
apresentavam uma capacidade limitada de transporte, inferior às 
demandas existentes. Em face de tais problemas, o GEIPOT 
desenvolveu um projeto que buscava uma solução conjunta para carga 
e passageiros, duplicando e segregando as linhas e descartando a 
ideia anterior, que era a construção de um anel ferroviário contornando 
a RMBH, de custo de implantação inviável (METROBH, 2010).  

 

Em Belo Horizonte, o sistema metroviário foi projetado na mesma diretriz da malha 

ferroviária que já existia. Assim, foi possível reduzir alguns custos de implantação e 

ainda foi equacionado o problema da travessia da RMBH. Desse modo, foi mantido o 

leito original, mas com algumas ressalvas que foram as linhas exclusivas e a correção de 

outros trechos que precisaram ser estabelecidos.  

O projeto inicial foi desenvolvido com os seguintes objetivos básicos: 

 Implantar um sistema de transporte urbano sobre trilhos com características 

metroviárias que atendessem à população da área de influência direta e indireta 

das linhas já existentes da RFFSA, o que em linhas gerais significa não só um 

ganho econômico direto, mas sobretudo diminuiria os gastos com pesquisas visto 

que já se tinha a exata noção da área de atendimento à demanda populacional 

usuária.  

 

 Racionalizar e modernizar o sistema de transporte urbano da RMBH, 

proporcionando maior fluidez ao tráfego rodoviário, a reconstituição da malha 

viária seccionada em nível pelas vias férreas, economia de combustíveis e 

redução dos índices de poluição sonora e atmosférica. 

 

O projeto original previa, inicialmente, uma ligação entre Betim, a oeste, e o bairro São 

Gabriel, ao norte de Belo Horizonte, com um ramal para o Barreiro, a sudoeste. Foram 

previstas 22 estações, 25 trens-unidade-elétricas, oficinas, pátios, terminais de 
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integração intermodal, instalações de apoio, além dos sistemas de energia, supervisão, 

controle e telecomunicações. As obras foram iniciadas em 1981, com um cronograma 

para a conclusão em 1986, do trecho definido como prioritário de 37 km, compreendendo 

os percursos Eldorado - São Gabriel com 26,5 km de linha dupla, incluindo as linhas do 

pátio de manutenção do bairro São Gabriel e o ramal Calafate/Barreiro com 10,5 km. 

 

Assim, em 1981 foram iniciadas as obras, que já tinham data para seu término dentro de 

um cronograma. Ficou definido que em 1986 estariam concluídas as obras, mas ocorreu 

um grande impasse nesse momento visto que os recursos das obras viriam do Programa 

de Mobilização Energética (PME), com financiamento do Governo Francês para alguns 

equipamentos como telecomunicação e energia. Porém, o PME não cumpriu com seu 

prazo e as obras tiveram algum atraso, tendo sido possível a operação do trecho 

Eldorado/Central, com 12,5 km de extensão, sete estações e uma frota de apenas cinco 

trens. Diversas obras complementares de tratamento dos entornos das estações ficaram 

por fazer, dificultando o acesso de pedestres ao sistema e a integração com o sistema 

ônibus. 

Somente a partir de 1991, mediante um apoio suprapartidário no 
Congresso Nacional, foi possível alocar recursos no Orçamento da 
União, retomar as obras de implantação do Metrô de Belo Horizonte e a 
montagem dos 20 trens restantes, cujos trabalhos haviam sido 
paralisados em 1986. (CBTU, 2010).  

 

Tendo em vista os problemas levantados com a demora na implantação e o crescimento 

da RMBH, foram modificados os objetivos e projetos inicialmente previstos, adequando-

os a uma nova realidade. Desta feita, segundo a CBTU, destacam-se as seguintes 

características: 

 

 Foi modificada a implantação do trecho Eldorado-Betim e ramal do Barreiro; 

 

 Foi priorizada a extensão do metrô para o vetor norte, em direção à região de 

Venda Nova, em função do crescimento e das características de deslocamento 

de sua população; 

 

 Foram previstas mais quatro estações no trecho Eldorado - São Gabriel, sendo a 

de Vila Oeste e Rodoviária no trecho Eldorado-Central e a de José Cândido da 

Silveira e Minas Shopping, no trecho Horto-São Gabriel. A inclusão destas novas 
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estações se deve à concepção de um projeto mais voltado para o transporte 

urbano, visando a atender melhor às comunidades na área de influência do 

Metrô; 

 

 A partir de Santa Inês, as estações já não seguem mais o padrão arquitetônico 

definido pelo GEIPOT. As novas estações são mais leves, de menor custo e, 

sempre que possível, os elevadores estão sendo substituídos por rampas; 

 

 Foi acatada a sugestão dos órgãos gestores de transporte da RMBH e da 

comunidade para alterar o nome de algumas das novas estações, para 

proporcionar melhor orientação ao usuário. Estas alterações foram: da Estação 

Entroncamento para Rodoviária; de São Paulo para São Gabriel; de Dona Clara 

para 1º de Maio e de Heliópolis para Waldomiro Lobo; 

 

 Foi detectada a necessidade de se dar um tratamento especial aos acessos de 

pedestres e integração com o sistema ônibus, sem os quais fica inviabilizada a 

plena utilização do metrô; 

 

 As novas passarelas de pedestres possuem laterais com grades, eliminando o 

padrão GEIPOT com o guarda-corpo estrutural todo fechado, são mais leves, 

com rampas mais suaves e proporcionam maior conforto e segurança aos 

usuários. 

 

Em 1 de agosto de 1986, tem início à operação do sistema por metrô, operando em 

apenas seis estações, perfazendo um total de 10, 8 km, que ligava as estações de 

Eldorado e Alagoinha, com três trens em funcionamento. Um ano depois, em 1987, a 

estação central passou a fazer parte do sistema com mais dois trens. Em 1994, 1995, 

1996 e 2000, a frota foi completada com 25 trens. 

 

 A figura abaixo mostra a localização das estações, com a linha 1 já existente (em 

operação) e as linhas 2 e 3 que estão em projeto. Ainda nessa ótica, as linhas em 

operação e as linhas em projeto dão a noção de proximidade da capital Belo Horizonte 

com as cidades circunvizinhas e o tipo de traçado em relação ao sistema. 
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Figura 7. Mapa das linhas e estações do metrô de Belo Horizonte 
 

 
Fonte: CBTU/METROBH, 2010 

 

 

As estações foram incorporadas ao sistema dentro da seguinte ordem cronológica: 

 

 De Eldorado à Lagoinha agosto/1986; Central - abril1987;  

 Santa Efigênia - abril/1992; Horto Florestal - dez/1992; 

 Santa Tereza - dez/1993; Santa Inês - novembro/1994; 

 José Cândido da Silveira abril/1997; Minas Shopping - abril/97; 

 Vila Oeste julho/1999; São Gabriel - janeiro/2002; 

 Primeiro de Maio - Operação Parcial - abril/2002; 

 Waldomiro Lobo - Operação Parcial - julho/2002; 

 Floramar - Operação Parcial - julho/2002; 

 Vilarinho - Operação Parcial - setembro/2002. 
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Foto 8. Metrô em operação na estação terminal da linha 1(Fonte: CBTU, 2010) 

 

 

Na Figura a seguir tem-se um mapa mais geral, com toda rede integrada de transporte 

público, inclusive associando o sistema de metrô a outros sistemas como, por exemplo, 

aos corredores de ônibus. 

 

 
Figura 8. Rede integrada de transporte público da RMBH 

 

Fonte: CBTU, 2010 
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4.2.1 Caracterização Atual do Sistema Metroviário de Belo Horizonte 
 

Atendendo diretamente a dois municípios, com perfil de usuário que na sua maioria 

ganham até três salários mínimos e estão na faixa etária de 18 a 35 anos, o atual 

sistema conta com uma participação em torno de 9% no total de passageiros 

transportados por dia pelo transporte público na RMBH.  

 

A sua rede de integração é definida por uma grande estrutura de estações e pelo modal 

por ônibus, contudo não há uma integração gratuita que possa contemplar dois modais 

distintos metrô-ônibus, ou seja, existe um acréscimo na tarifa. Assim, tem-se alguns 

exemplos:  

 
ESTAÇÃO DE INTEGRAÇÃO ELDORADO 

 
Quadro 4. Integração Eldorado 

 
004A Maracanã / Água Branca / Vila São Paulo 
302A Nova Contagem / Cidade Industrial 
302B Icaivera / Metrô via Darcy Ribeiro 

                                               Fonte: CBTU, METROBH, 2011 

 

ESTAÇÃO ELDORADO - RUA JEQUITIBÁS 

Quadro 5. Integração Jequitibás 
 

001A Circular Contagem 
001B Circular Contagem 
001C Parque Renascer / Cidade Industrial 

Fonte: CBTU, METROBH, 2011 
 

 

 
ESTAÇÃO DE INTEGRAÇÃO SÃO GABRIEL 

 
Quadro 6. Integração São Gabriel 

 
4385 Bom Destino / Estação São Gabriel 
4445 Córrego das Calçadas via BR-381 / Estação São Gabriel 
4690 Nossa Senhora de Fátima / Estação São Gabriel 
703 Estação São Gabriel / Guarani 
705 Estação São Gabriel / São Tomás 
706 Estação São Gabriel / Heliópolis 

Fonte: CBTU, METROBH, 2011 
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ESTAÇÃO DE INTEGRAÇÃO VILARINHO 
 

Quadro 7. Integração Vilarinho 

 
633 Jardim dos Comerciários 
635 Jardim dos Comerciários C        
637 Canaã Via Serra Verde / Estação Vilarinho 
642 Estação Venda Nova / Estação Vilarinho 

6350 Est. Barreiro / Est. Vilarinho via Anel Rodoviário 

  Linhas suplementares 

  S60 S61 S63 S64 S66 

  Setor Norte 
4020 Terminal Santa Luzia / Estação Vilarinho / Venda Nova  
4025 Terminal São Benedito / Estação Vilarinho / Venda Nova  
4395 Palmital / Venda Nova 
4415 Bairro Três Corações / Estação Vilarinho / Venda Nova 
4420 Baronesa / Estação Vilarinho / Venda Nova 

Fonte: CBTU, METROBH, 2011 

 

Nos quadros 6, 7, 8, e 9 têm-se todas as integrações do sistema de Belo Horizonte, 

caracterizando um total de quatro. A integração da Estação Vilarinho tem o maior 

número, tendo em vista que se trata da estação terminal.  

 

Quadro 8. legenda das linhas 
 

As linhas na cor 
preta são linhas do 
DER ou TRANSCON. 
Integram ao metrô 

com o uso dos 
bilhetes integrados. 
Consulte as tarifas 
de integração para 

sua linha.  

As linhas na cor 
vermelha fazem 

somente 
integração física 
com o metrô. Sua 

tarifa é paga 
separadamente. 

As linhas na cor 
verde são linhas 

da BHTRANS 
integradas ao 

metrô com a tarifa 
de R$ 2,30.  

Todas as demais 
linhas de ônibus da 
BHTRANS integram 

agora ao metrô 
com o valor de uma 
tarifa + meia tarifa, 

semelhante à 
integração ônibus-

ônibus 

Fonte: CBTU, METROBH, 2011 

 
 

No quadro 10, tem-se o modo de caracterização de cada integração, que é feito através 

de uma seleção de cores representada acima.  

 

Para efeito da base de dados, a última atualização foi feita em janeiro de 2011, 

considerando que as atualizações sempre são realizadas no começo de cada ano, todos 

os dados em questão tratam de 2010, ou seja, os de 2011 só serão atualizados em 

2012. Assim tem-se os seguintes aspectos:  
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Quadro 9. Aspectos econômicos / Belo Horizonte  
 

Econômicos                          

Custo km / anual   R$ = 34.354,21 

Custo por passageiro 

transportado  

 

R$ =  2,21 

 

Tarifa / unitária R$ = 1,80 

Fonte: METROBH, interpretado pelo autor, 2010 
 
 
 

Quadro 10. Aspectos gerenciais / Belo Horizonte 
 

Gerenciais 

N° de empregados 797 

N° de empregados por Km 28 

Fonte: METROBH, interpretado pelo autor, 2010 
 
 
 

Quadro 11. Aspectos tecnológicos / Belo Horizonte 
 

Tecnológicos 

Bitola (distãncia entre trilhos) 1,60 m 

N° de oficinas 1 

Alimentação Elétrica 

Km por linha / extensão total 28,1 

N° de composições em atuação 21 

Velocidade média / km/h 37,7 

Velocidade máxima / km/h 80 

N° de estações 19 

 

Capacidade do trem 

Sent. 262 

Em pé. 768 

Total = 1030 

Fonte: METROBH, interpretado pelo autor, 2010 
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Quadro 12. Aspectos operacionais / Belo Horizonte 
 

Operacionais 

Linhas em operação 1 

Linhas em projeto 2 

N° de passageiros transportados / dia / média 142,420 

N° de municípios atendidos diretamente 2 

Horários de operação 05h 15m às 23h 00m 

Programação / intervalos 

 

dias úteis 

 

 

 

sábados 

 

                        domingos e feriados  

 

 

 

Mínimo: de 4 a 7 mim. no pico 

Máximo : 12 min. nos demais 

horários 

 

Mínimo de 7, máximo de 14 mim 

 

14 minutos durante todo dia 

Programação do tempo total da viagem da 

linha em operação. Com origem  da 

estação Eldorado, destino a  Vilarinho 

 

44 mim 

Programação do números de viagens / dia 

 

dias úteis  

 

sábado 

 

domingos e feriados 

 

 

 

291 

 

205 

 

160 

Programação do número de trens em 

operação / dia 

 

dias úteis 

 

sábado  

 

domingos e feriados 

 

 

 

 

Mínimo de 8, máximo 21 

 

Mínimo de 7, máximo de 12 

 

7 

Fonte: METROBH, interpretado pelo autor, 2010 
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4.3 O Sistema Metroviário do Recife 
 
 
O METROREC é uma empresa que está inserida no sistema de transporte público de 

passageiros – STPP da RMR.  É administrada pela CBTU e atende a diversos 

municípios da RMR. A criação da Metrorec deu-se da seguinte forma:  

A decisão de implantar o metrô do Recife foi tomada pelo Governo 
Federal, através do Ministério dos Transportes, que criou, em setembro 
de 1982, o consórcio METROREC, constituído pela Rede Ferroviária 
Federal S/A - RFFSA e pela Empresa Brasileira de Transportes 
Urbanos – EBTU (hoje extinta). Esse consórcio deu início à construção 
do metrô, em janeiro de 1983. Em fevereiro de 1984, foi criada a 
Companhia Brasileira de Trens Urbanos – CBTU, com o intuito de 
gerenciar o transporte público de passageiros sobre trilhos, que antes 
era de responsabilidade da RFFSA, ficando essa última, apenas com a 
gestão do transporte de cargas. A CBTU, empresa do Governo Federal, 
está vinculada atualmente ao Ministério das Cidades. Em janeiro de 
1985, a CBTU absorveu a Superintendência de Trens Urbanos do 
Recife – STU/REC e em janeiro de 1988, através dessa 
Superintendência de Trens Urbanos, passou a gerenciar, também, o 
trem de subúrbio do Recife, conhecido como Linha Sul do METROREC, 
hoje em processo de eletrificação e expansão. Em dezembro de 2002, 
foi inaugurado o primeiro trecho da expansão, a ampliação da Linha 
Centro, ligando a Estação Rodoviária à Estação Camaragibe, no 

município de mesmo nome (METROREC 2010). 

O sistema de transporte sobre trilhos da RMR tem uma característica muito peculiar, 

visto que ele cobre não só o sistema eletrificado, ou seja, metrô como também o trem a 

diesel.  

O sistema sobre trilhos possui três linhas implantadas nos corredores 
centro e sul da RMR - as Linhas Centro e Sul, eletrificadas, com padrão 
de trem metropolitano e a Linha Diesel, com tração a diesel e 
características de trem de subúrbio. O traçado da Linha Centro é 
definido por uma linha troncal que parte da Estação Recife, na área 
central da cidade, e segue no sentido oeste até a Estação Coqueiral, 
onde se divide em dois ramais: Jaboatão e Camaragibe. A Linha Sul 
inicia-se paralelamente à Linha Centro, com as estações Recife e 
Joana Bezerra comuns a ambas as linhas, e segue na direção sul até a 
Estação Cajueiro Seco. Atualmente, com 28 estações e 39,5 km de 
extensão, o sistema metroviário transporta aproximadamente 205 mil 
usuários/dia, dispõe de integração física e tarifária com 62 linhas de 
ônibus através de 7 terminais fechados do Sistema Estrutural Integrado 
(SEI), permitindo aos usuários o acesso a toda a RMR mediante o 
pagamento de uma única passagem, além de dispor de integração 
somente tarifária com outras 30 linhas de ônibus. O metrô do Recife 
opera em via dupla e exclusiva, com bitola de l,60m, eletrificada em 
3.000 Volts, com alimentação por rede aérea, através de pantógrafo e 
sistema de ATC com telecomando para o controle de tráfego e de 
potência. O material rodante é composto por 25 trens elétricos, com 4 
carros cada, que estão sendo submetidos a revisão geral e equipados 
com ar-condicionado. A Linha diesel possui bitola métrica, 8 estações, 
e opera entre a cidade do Cabo, no município de mesmo nome, e o 
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bairro do Curado, no município da cidade do Recife. Com 31,5 km de 
extensão, dos quais 7km em via dupla e 24km em via singela, o trem 
diesel circula em via compartilhada com o transporte de cargas e faz 
integração com o sistema elétrico (metrô) na Estação Curado. Tem 6 
passagens em nível e o sistema de sinalização é manual (por talão). O 
material rodante é composto por 4 locomotivas diesel-elétricas e 21 
carros, que serão substituídos por 7 Veículos Leves sobre Trilhos - 
VLT, equipamento mais leve, moderno e rápido (METROREC, 2010). 

Em março de 1985 começaram a circular os primeiros trens com passageiros. A partir de 

então, o METROREC passou por várias fases administrativas. A mais significativa 

ocorreu em janeiro de 1988, quando a CBTU, através da Superintendência do Recife, 

absorveu os trens de subúrbio da RFFSA em Maceió (AL), João Pessoa (PB), Natal (RN) 

e Recife (PE). Em janeiro de 1995 as unidades operacionais de Maceió, João Pessoa e 

Natal foram desvinculadas da Superintendência do Recife e passaram a ser 

subordinadas diretamente à Administração Central da CBTU, no Rio de Janeiro. Abaixo 

tem-se o cronograma com a descrição detalhada de fatos importantes quanto aos 

passos institucionais e operacionais do Metrorec. 

 

 09/09/1982 Assinatura do contrato EBTU/RFFSA, constituindo o Consórcio 

METROREC; 

 17/01/1983 Início das obras do Metrô do Recife; 

 23/02/1984 Criação da Companhia Brasileira de Trens Urbanos; 

 25/10/1984 Chegada do 1º trem elétrico ao Recife;  

 02/01/1985 Incorporação do METROREC à CBTU; 

 11/03/1985 Inauguração do Metrô do Recife / 1º Trecho (Recife-Werneck);  

 08/08/1986 Inauguração da segunda etapa do metrô / trecho Recife-Coqueiral; 

 24/09/1986 Inauguração da terceira etapa do metrô / trecho Recife-Rodoviária; 

 30/01/1987 Inauguração da Estação Barro; 

 11/03/1987 Inauguração da Estação Alto do Céu; 

 29/08/1987 Inauguração da quarta etapa do metrô / trecho Recife-Jaboatão; 

 27/05/1988 Inauguração da Estação Curado; 

 17/06/1988 Inauguração da Estação Engenho Velho; 

 29/12/1991 Aprovação do projeto de expansão do metrô/ trecho Rodoviária-

Camaragibe; 

 02/02/1993 Início da licitação para o projeto do trecho Recife-Cajueiro Seco 

(Linha Sul); 

 19/09/1996 Inauguração da 1ª etapa do SEI;  
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 06/03/1998 Início das obras de expansão/ trechos Recife-Cajueiro Seco e 

Rodoviária- Camaragibe; 

 26/12/2002 Inauguração da Estação Camaragibe; 

 26/02/2004 Início da operação experimental do trecho Recife-Imbiribeira; 

 28/02/2005 Início da operação do trecho Recife – Imbiribeira;  

 27/03/2008 Inauguração das estações Antônio Falcão e Shopping;  

 17/11/2008 Inauguração da Estação Tancredo Neves; 

 09/03/2009 Início da operação experimental no trecho Tancredo Neves / Cajueiro 

Seco; 

 23/03/2009 Inauguração do trecho Tancredo Neves/Cajueiro Seco.  

 

A figura abaixo 9 mostra o mapa das linhas e estações, tem-se ainda o número de 

municípios atendidos direta e indiretamente dentro da RMR. 

 

 
                       Figura 9. Mapa das linhas e estações do metrô do Recife 
 

 

Fonte: CBTU/METROREC, 2010 
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Na figura 9 tem-se toda a rede integrada de transporte público da RMR, com as duas 

linhas elétricas e a linha diesel.  

 

Figura 10. Rede integrada de transporte público da RMR 
 

 
Fonte: CBTU/METROREC, 2010 

 

 

No tocante aos aspectos a serem comparados com o sistema metroviário de Belo 

Horizonte, o sistema metroviário do Recife constitui-se na atualidade com as seguintes 

características:  
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4.3.1 Caracterização Atual do Sistema Metroviário do Recife 
 

O METROREC atende a uma área situada ao sul e oeste da RMR, a renda familiar 

mensal de seus usuários situa-se basicamente na faixa de 1 a 4 salários mínimos, 

conforme pesquisa de satisfação realizada anualmente pelo Metrorec com os seus 

usuários. Atendendo diretamente a quatro municípios da RMR, o sistema conta com uma 

parcela total de 13,5 % no total do STPP.  

  

Seu modelo de integração é bem diversificado, pois tem a junção não só do modal 

ônibus-metrô, mas também trem diesel-metrô e ainda trem diesel-ônibus, contando com 

a integração gratuita entre os modais com cerca de 10 estações dessa natureza. 

 

Quadro 13. Aspectos econômicos 
 

Econômicos 

Custo km / anual R$ = 22.356 ,44 

 

 Custo por 

passageiro 

transportado 

 

R$ = 2,60 

Tarifa / unitária R$ = 1,40 

Fonte: METROREC, interpretado pelo autor, 2010 
 
 

Quadro 14. Aspectos gerenciais 
 

Gerenciais 

N° de empregados 1498 

N° de empregados por Km 21 

Fonte: METROREC, interpretado pelo autor, 2010 
 

 
Quadro 15. Aspectos tecnológicos 

 

Tecnológicos 

Bitola (distância entre trilhos) 1,60 m 

N° de oficinas 2 

Alimentação Elétrica 

Extensão em Km por linha  

Linha centro 

 

25,4 



 75 

Linha sul 

Total 

14 

39,4 

N° de composições em atuação 25 

Velocidade média / km/h 40 

Velocidade máxima / km/h 90 

N° de estações 28 

 

Capacidade do trem 

Sent. 264 

Em pé. 750 

Total =1014 

Fonte: METROREC, interpretado pelo autor, 2010 
 

 
Quadro 16. Aspectos operacionais 

 

Operacionais 

Linhas em operação 2 

Linhas em projeto 1 

N° de passageiros transportados / dia / média 187,500 

N° de municípios atendidos diretamente 4 

Horários de operação 

 

Linha centro 

 

 

 

Linha sul 

 

 

 

Segunda a domingo das 05:00 às 

23:00 h 

 

Segunda a domingo das 06:00 às 

22:00 h. 

Programação / intervalos 

 

dias úteis 

Linha centro 

 

 

Sábados/domingo e feriado 

 

 

dias úteis 

Linha sul  

 

 

 5 minutos no tronco principal e 10 na 

bifurcação, durante todo dia 

 

 

7,5 minutos de intervalo no tronco 

principal e 15 na bifurcação. 

 

 

13 minutos 
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Tempo total de viagem/Minutos 

Linha centro  

 

 

 

Linha sul 

 

 

Recife / Jaboatão - 24 

Recife / Camaragibe – 28 

 

Recife / Cajueiro Seco -25 

 

Programação do números de viagens / dia 

 

dias úteis  

 

Linha centro 

 

Linha sul  

 

 

Sábado/domingos/ feriados 

Linha centro 

 

Linha sul 

 

 

 

 

 

 

302  

 

164 

 

 

250 

 

 

140 

Programação do número de trens em 

operação / dia 

 

dias úteis 

Linha centro 

Linha sul 

 

 

sábado /domingos/feriados 

Linha centro 

Linha sul 

 

 

 

 

 

14  

4 

 

 

9 

3 

 

Fonte: METROREC, interpretado pelo autor, 2010 
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Diferente da linha metroviária de Belo Horizonte, a linha do Recife apresenta uma 

característica peculiar que consiste na divisão a partir de uma das estações, da linha 

centro fazendo com que o intervalo de tempo seja diferenciado, ou seja, aumentado em 

determinada parte do trecho, como apresentado na foto 22. 

 
 

 

 
                        Foto 9. Detalhe do tronco principal e da bifurcação da linha centro 
                        Fonte: autor, 2009 
 
 

Analisando o trajeto que tem origem no centro, partindo da estação terminal Recife, a 

linha em vermelho segue com seu tronco principal até a estação Coqueiral com intervalo 

de 5 minutos em horários de pico. A partir daí, segue a bifurcação com destino à direita 

para a estação Camaragibe e à esquerda com destino a Jaboatão, onde o intervalo é 

aumentado em dobro, ou seja, 10 minutos em horários de pico.  

Ponto de 
bifurcação 
da linha 
centro 
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4.4 Comparações, Análise e Resultados 
 

Analisando os quatros fatores econômicos, gerenciais, tecnológicos e operacionais, é 

possível obter alguns resultados expressivos. Para efeito de comparação, todos os 

dados expressados foram atualizados em janeiro de 2011. Assim, tem-se:  

 

 SOBRE O ASPECTO ECONÔMICO, PODEM-SE EXTRAIR OS SEGUINTES 

RESULTADOS. 

 

Quadro 17. Comparativo BH / RE 
 

Econômicos  

Belo Horizonte  /  Recife                       

Custo km R$ = 34.354,21 / 22.356,44  

 

 Custo por 

passageiro 

transportado 

 

R$ = 2,21 / 2,60 

Tarifa / unitária R$ = 1,80 / 1,40 

Fonte: METROREC, interpretado pelo autor, 2010 

 

1°, no tocante ao custo por km, o ônus empregado no sistema de Belo Horizonte é um 

pouco mais alto, consequentemente gerando mais custos. Isso pode ser explicado por 

diversos fatores, um desses fatores pode ser participação política, ou seja, a maior ou 

menor influência de cada Superintendência ligada a CBTU. Já o custo por passageiros 

transportados, é menor em relação ao do Recife.  Nessa perspectiva é possível afirmar 

que no caso de Belo Horizonte como existe um maior custo por km e menor custo por 

passageiro, o sistema pode ofertar maior conforto e segurança, por exemplo. No caso do 

Recife o sistema gerido pelo METROREC também é responsável pelos gastos com trem 

a diesel que tem um custo elevado e ao mesmo tempo, pequena demanda, o que não 

significa necessariamente que seja menos confortável ou menos seguro, mas de alguma 

forma eleva os custos de maneira mais acentuada; 

 

2°, o outro fator de comparação à tarifa com base no preço unitário, não considerando as 

integradas, o ônus para o sistema do Recife é bem mais elevado, visto que o sistema 

tem um traçado maior, com uma demanda também maior e menor preço da passagem; 
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No quadro a seguir, é possível observar que os kms são aumentados em 31, 5 devido à 

composição do trem a diesel que faz parte do sistema como um todo e ainda os custos 

se elevam devido ao aumento de número de estações que são acrescidas de mais 8 em 

se levando em conta apenas a operação do trem elétrico. Já no caso de Belo Horizonte 

o sistema cobre somente a operação elétrica, ou seja, por metrô.  

 

Em suma, o sistema de Belo Horizonte do ponto de vista institucional, analisando o 

aspecto econômico, é mais rentável, ou seja, tem uma despesa menor para uma tarifa 

maior. Já do ponto de vista do usuário, o sistema do Recife é vantajoso porque atende 

uma maior parte da RM’s com uma tarifa menor.  Por outro lado, não quer dizer 

necessariamente que o sistema de BH atenda de forma satisfatória a demanda 

populacional.  

 

Quadro 18. Extensão do sistema do Recife 
 

 METRÔ TREM DIESEL 

Extensão 39,4 km  31,5km 

Nº de estações 28 08 

Frota 25 trens elétricos  4 locomotivas e 21 
carros 

 

Composição do trem 4 carros de passageiros 1 locomotiva mais 4 
carros de passageiros 

Tração Elétrica (3.000 volts, 
captação por pantógrafo) 

Diesel elétrica 
(locomotiva ALCO RS8) 

Fonte: METROREC, 2010 
 

Em destaque na cor cinza, a operação do trem a diesel. Merecendo ênfase, sobretudo a 

extensão da malha que é quase a soma das duas linhas eletrificadas, para uma 

demanda bem menor. 

 

 

 JÁ SOBRE O ASPECTO GERENCIAL PODE-SE CONSIDERAR:  

 

O número de empregados do sistema do Recife é bem maior, praticamente o dobro do 

sistema de Belo Horizonte, contudo em se considerando o sistema total do Recife.  

Dividimos o número de empregados total pela pelo total de Kms e temos que nesse caso 
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o sistema de Belo Horizonte apesar de ter menor número total de empregados tem maior 

número de empregados por km. Este cálculo é feito nos departamentos de operações e 

pesquisas tanto do METROREC, quanto do METROBH. Assim tem-se: 

 

                                         
                                                Quadro 19. Comparativo gerencial 
 

Gerenciais                              

N° de empregados 

BH 

REC 

 

797 

1498 

N° de empregados por Km 

BH 

REC 

 

28 

21 

Fonte: METROREC, interpretado pelo autor, 2010 

 
 

BH - 797/28,1= 28, 4 onde 797 correspondem ao número de funcionários e 28,1 ao km 

total de linha. Onde no arredondamento podemos considerar 28. 

 

RE - 1498/70 = 21, 4 onde 1498 corresponde ao número de funcionários e 70 ao km total 

de linha, considerando a operação do trem diesel. Onde no arredondamento podemos 

considerar 21. 

 

Do ponto de vista do usuário, a importância de se ter um maior número de empregados 

por km significa em teoria um maior apoio tanto no trajeto da viagem quanto nas 

estruturas das estações, podendo incidir diretamente na segurança, na acessibilidade, 

nas informações dentro das estações entre outros.  

 
 

 SOBRE O ASPECTO TECNOLÓGICO PODE-SE CONSIDERAR:  

 

Nos itens bitola (distância entre trilhos) e alimentação (tipo de energia ou combustível 

usado) os dois sistemas tem igualdade, mas nos outros observa-se que o sistema do 

Recife tem um ligeira vantagem, o que também pode incide em vantagem para os 

usuários de modo geral. Assim: 
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                O número de oficinas para manutenção dos trens é acrescido em 1 para o 

sistema do Recife, também levando-se em consideração que existe a manutenção do 

trem diesel; 

                O km por linha, ou seja, a extensão total do Recife é maior em relação a Belo 

Horizonte, 28, 1 para Belo Horizonte e 39,4 para o Recife, sem considerar a cobertura de 

todo o sistema porque neste caso o sistema do Recife subiria para 70 Km; 

 

                O número de composições, velocidade média e velocidade máxima, o sistema 

do Recife também leva uma pequena vantagem, mas que a esse respeito quase não 

seria sentida por parte do usuário, porque o aumento é pequeno. Por fim, a capacidade 

total do trem que nesse caso, o sistema de Belo Horizonte é um pouco melhor, em 

função do tipo de fornecedor do trem, ou seja, o equipamento é ligeiramente mais 

moderno. 

 

 A RESPEITO DO ASPECTO OPERACIONAL OBSERVA-SE QUE:  

 

O sistema do Recife leva diversas vantagens em relação ao de Belo Horizonte. Primeiro 

no que diz respeito ao número de linhas e estações. O número de municípios atendidos 

diretamente também é bem maior o que consequentemente significa um atendimento 

maior ao número total de passageiros por dia. Assim, 2 linhas para Recife e 1 para Belo 

Horizonte, já o número de passageiros transportados por dia ainda para o sistema de 

Belo Horizonte é de 142,420, enquanto o do Recife é de 187, 500. O maior destaque que 

se pode absorver desse aspecto é sem dúvida o maior número de municípios atendidos 

diretamente pelo sistema. O Recife atende a 4 e Belo Horizonte atende a 2. O que não 

necessariamente significa uma maior arrecadação para o do Recife, ou seja, uma maior 

renda mensal ou anual, e isso se explica por três fatores principais. Assim podemos 

considerar os seguintes: 

 

1. O preço da tarifa em Belo horizonte é maior, como já ressaltado antes; 

 

2. O sistema do Recife tem um maior número de integração com ônibus, onde pode 

haver o transbordo (mudança de veículo ou equipamento) sem ser cobrada nova 

passagem; 

 

3. Mesmo nas tarifas integradas, o preço da passagem no sistema do Recife 

também é menor do que o de Belo Horizonte. 
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CAPÍTULO 5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A proposta principal deste trabalho baseou-se na produção de uma análise comparativa, 

buscando avaliar o sistema metroviário do Recife e de Belo Horizonte. Tal como foi 

colocado na introdução, à pesquisa se propôs em comparar os sistemas metroviários e 

além disso, em responder sua premissa básica que tinha como argumento a afirmação 

que existiam diferenças de desempenho no tocante às dinâmicas de deslocamentos, 

apesar de ter o mesmo corpo institucional.  

 

Assim, buscou-se: identificar entre os dois sistemas, diferenças de desempenhos 

baseados nos aspectos analisados e ainda caracterizá-los, como forma de evidenciar 

sua importância dentro do contexto metropolitano.  

 

Desta maneira, a justificativa da análise fundamentou-se na importância de identificar 

qual é o sistema que atende a um número maior de características dentro dos aspectos 

analisados que por sua vez, possam ofertar melhor desempenho. Para tal, foi lançado o 

seguinte questionamento:  

 

 Qual/quais aspecto (os) entre os analisados, é/são mais importantes nos 

sistemas metroviários, para atenderem, a contento, as expectativas dos 

deslocamentos.  

 

Com base nesse raciocínio, confirmou-se a hipótese de trabalho e tal confirmação foi 

evidenciada a partir do aspecto: Econômico, Gerencial, Tecnológico e Operacional.  
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5.1 Considerações Específicas (entre os dois sistemas) 

 

No tocante ao sistema de Belo Horizonte, uma pesquisa realizada em 2000, pelo 

CBTU/METROBH sobre o perfil geral dos usuários e suas opiniões a respeito do 

sistema, confirmou o fato de que a tarifa influi diretamente na escolha modal. A figura 

mostra que um dos piores índices (alerta) nos itens avaliados estão ligados à tarifa, ou 

seja, a tarifa integrada e a tarifa do metrô. A figura a seguir ilustra essa afirmação. 

 

Figura 11. Opinião dos usuários sobre o sistema metroviário de BH 

 

 

Fonte: METROBH, interpretado pelo autor, 2011 
 

 

Contudo, do ponto de vista institucional o sistema de Belo Horizonte é mais vantajoso 

porque tem uma despesa menor, gerando consequentemente mais rentabilidade para o 

METROBH.  

 

No tocante aos usuários, na questão da operação do sistema, o Recife tem versatilidade 

maior tendo em vista que abrange duas linhas fundamentais quais sejam a linha centro e 

a linha sul. De forma que o traçado tem um desenho mais estratégico em relação à 

composição do espaço na RMR. 

 

Ainda na questão dos usuários diversos são os fatores que os levam a priorizar o 

deslocamento por metrô, contudo um dos mais importantes é de fato o valor da tarifa, 

seguido do número de integrações que o sistema tenha a ofertar. O traçado da linha, ou 

seja, o trajeto percorrido pelo metrô também é de suma importância, a exemplo do 
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traçado do sistema do Recife que corta os quatros municípios mais importantes da RMR 

em relação ao número de usuários.  

 

             Figura 12.  Tipologia de BH                                   Figura 13. Tipologia de RE 
 

       

Fonte: CBTU, interpretado pelo autor, 2011           Fonte: CBTU, interpretado pelo autor, 2011 
 

 

A figura 12 mostra a tipologia da malha de Belo Horizonte (simples com curvatura) e a 13 

mostra a tipologia da malha do Recife em formato de (cruz em uma das extremidades e 

um cruzamento unilateral). 

 

O trabalho mostrou ainda que do ponto de vista econômico existe uma questão muito 

interessante, porque o sistema de Belo Horizonte tem um custo anual por km maior e por 

passageiro transportado menor, porém tem uma tarifa mais elevada, o que incide 

diretamente no aspecto institucional, gerando maior lucro para METROBH em relação ao 

METROREC. 

 

Os aspectos tecnológicos tem características muito parecidas: Belo Horizonte tem 

alguns equipamentos mais modernos e mais avançados tecnologicamente, mas por 

outro lado, o número de composições do Recife é maior, o que equilibra os sistemas.  

Assim, sendo o sistema metroviário caracterizado como um sistema condutor de 

usuários em grande escala dentro das RM’s, exige a necessidade de repensar melhorias 

nesses sistemas e em muitas cidades brasileiras de serem implantados.  
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Conforme mostra a literatura baseada nos conceitos da mobilidade urbana sustentável, e 

tendo em vista os deslocamentos metroviários, ressalta-se as qualidades específicas 

consideráveis, entre outras, pode-se citar: do ponto de vista ambiental (energia limpa); 

do ponto de vista social (considerável participação de usuários de baixa renda) e do 

ponto de vista econômico (apesar de ter um investimento mais elevado em comparação 

a outros meios, suas operações são compensadas por sua alta capacidade de 

deslocamento de pessoas).   

 

O fato é que os deslocamentos metroviários nas grandes cidades são fundamentais para 

a mobilidade urbana e ainda é essencial para a vida nos espaços metropolitanos. Afinal, 

esses deslocamentos podem ser considerados como vetores de produção e estruturação 

do espaço urbano e, portanto, a eles devem ser dado atenção especial no processo de 

planejamento da circulação e similarmente do planejamento urbano. . 

 

5.2 Considerações Gerais (entre os modais) 

 

Analisando a questão sob uma ótica mais geral, observa-se que a importância do 

sistema sobre trilhos evidencia-se não só no comparativo entre dois sistemas, com o 

objetivo de aprimorá-los e assim obter melhor desempenho, mas também quando o 

comparamos com outros modais nos mais diversos aspectos. Em comparação com os 

transportes coletivos como um todo observa-se que:  

 

Tabela 4. Evolução da divisão modal 
 

Sistema 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Ônibus municipal 22,2%   21,8% 21,7% 21,5% 21,5% 21,2% 21,1% 

Ônibus metropolitano 4,8% 4,6% 4,6% 4,6% 4,6% 4,7% 4,8% 

Trilho 2,9% 2,9% 2,9% 3,1% 3,3% 3,5% 3,6% 

Transporte Coletivo -Total 29,8% 29,3% 29,2% 29,1% 29,3% 29,4% 29,4% 

Auto 26,9% 27,1% 27,2% 27,3% 27,2% 27,0% 26,9% 

Moto 1,9% 2,0% 2,1% 2,3% 2,5% 2,8% 3,0% 

Transporte Individual - Total 28,8% 29,1% 29,3% 29,6% 29,7% 29,8% 30,0% 

Bicicleta 2,4% 2,6% 2,6% 2,7% 2,8% 2,9% 3,1% 

A pé 38,9% 39,0% 38,9% 38,6% 38,1% 37,9% 37,5% 

Não motorizado - Total 41,4% 41,6% 41,5% 41,3% 40,9% 40,8% 40,6% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fonte: ANTP, 2010 
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A tabela mostra que as participações modais apresentam variações pequenas nos 

períodos considerados. Por outro lado, um indicador importante é a inversão de posição 

entre o transporte coletivo e o individual. Onde, em 2003 o transporte coletivo total era 

de 29, 8 e teve uma queda para 29, 4 em 2009. Já o transporte individual total aumentou 

de 28,8 em 2003, para 30, 0 em 2009. 

 

Em 2003 o transporte coletivo era o segundo modo agregado, com 29,8% do total de 

viagens, enquanto em 2009 o posto de segundo colocado passou para o transporte 

individual, com 30,0%. Mesmo com o aumento significativo do transporte individual, no 

tocante ao transporte coletivo é interessante observar que o modal por trilho no trecho 

analisado teve um aumento significativo de 2,9% para 3,6% evidenciando sua 

importância no âmbito dos deslocamentos por transporte público. 

 

No gráfico a seguir, é possível evidenciar o desempenho nos deslocamentos por trilhos, 

tendo em vista que, assim como mostrado no gráfico anterior, o transporte por trilho teve 

um aumento na demanda, porém quando comparado aos ônibus municipais e 

intermunicipais, o total da frota teve um aumento muito pequeno, em virtude da baixa 

expansão do sistema.  

                      

Gráfico 3. Evolução da frota no transporte coletivo (mil veículos) 

 

Fonte: ANTP, 2010 
 

 
Assim tem-se: 2,5 em 2003 para 2,7 em 2009. 
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De modo geral, a tabela demonstra que houve um acréscimo nos casos analisados no 

período compreendido entre 2003 e 2009. Onde era de 93,0 e passou a 103,4 

constituindo um aumento total de 10,4 na evolução da frota.  

 

De modo específico no tocante ao modo por trilho entre 2003 e 2006 a participação 

manteve-se constante, ou seja, em 2,5 tendo um aumento a partir de 2007, com igual 

participação em 2008 e voltando a crescer em 2009. No que diz respeito ao ônibus 

intermunicipal entre 2003 e 2004 houve uma queda, que não se confirmou a partir de 

2005 em diante. Quanto ao ônibus municipal observa-se que teve a maior contribuição 

no total 6,7 porém teve uma baixa em 2006. 

 

O gráfico a seguir mostra a contrapartida da importância do deslocamento sobre trilhos, 

evidência que apesar de importante, o transporte sobre trilhos tem uma participação 

pequena comparado aos ônibus, apenas 3,6% do total de 29,4%. O cálculo é feito para 

as cidades acima de 60 mil habitantes. 

 

Gráfico 4. Divisão modal, 2009 

 

Fonte: ANTP, 2010 
 
 

O gráfico a seguir mostra o consumo relativo de espaço viário, tempo e energia e o custo 

relativo de acidentes de trânsito pelo uso de outros modais tais como: de autos, ônibus e 

motocicletas, por passageiro transportado. Observa-se inicialmente que o automóvel é a 

tecnologia que consome mais espaço e energia por passageiro transportado, estando 

em segundo lugar nos itens emissão de poluentes e custo de acidentes. Observa-se 

também que o uso da motocicleta implica em consumos de espaço viário e de energia 
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(por passageiro transportado) muito maiores do que o uso do ônibus. Seu uso implica, 

também, em valores extremamente mais elevados quando se trata de emissão de 

poluentes e custo de acidentes (neste último caso, refletindo uma realidade verificada 

em grande quantidade de países no mundo).  

 

A pouca participação incide no fator de que a distribuição, ou seja, o traçado do sistema 

sobre trilhos nas RM’s tem características de atendimento e operação diferentes, onde 

de um lado tem duas desvantagens básicas: a primeira, a segregação espacial e a 

segunda o seu alto custo de manutenção/operação.  Por outro lado, sendo ele separado 

e independente de qualquer outro traçado modal, torna o percurso mais rápido e traz 

menos ônus socioambiental. 

 
Gráfico 5. Consumo relativo de espaço viário, tempo, energia e custo de acidentes 

Fonte: ANTP, 2010 

 

1 - Consumos e impacto relativos com uso de ônibus, motos e autos em cidades brasileiras (Valor 

do ônibus = 1) 

 Espaço viário (espaço físico do veículo mais espaço livre para circulação): autos (21m2); ônibus (54m2); motos 
(8m2). Ocupação média dos veículos: auto (1,5); ônibus (30); moto (1,1);  

 Energia: consumo de combustível – auto (0,10 l/km); ônibus (0,4 l/km); moto (0,04 l/km);  

 Emissão de poluentes (gramas/km): dados específicos da CETESB para o ano de 2008.  

 Custo de acidentes: o custo médio de um acidente de moto é 2,4 vezes superior ao de um acidente de 
automóvel (IPEA-ANTP, 2003). Esta proporção foi aplicada ao custo total estimado pelo Sistema de 
Informações da Mobilidade Urbana da ANTP para os acidentes com autos e motos em 2008 (R$ 7,7 bilhões) e 
ponderada pelas frotas (respectivamente 19,6 e 6,0 milhões) e pelo total de viagens estimado para cada um dos 
dois modos em 2008 (respectivamente 15,4 bilhões e 1,6 bilhão) (SI/ANTP). O custo estimado dos acidentes 
com os ônibus (R$ 1,3 bilhão) foi dividido pelo número de viagens realizadas neste modo em 2008 (12,1 
bilhões). Os valores foram atualizados para Janeiro de 2010 pelo IPCA. 

 Custo social: acidentes de trânsito e emissão de poluentes.  

 Outros custos: impostos, taxas, manutenção e depreciação;  

 Custo de desembolso: tarifas, no caso de ônibus; combustível, no caso de moto; e combustível e 
estacionamento, no caso de autos. 
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Portanto, quando discutimos e evidenciamos vantagens e desvantagens, erros e acertos, 

melhor ou pior desempenho, entre os sistemas metroviários ou entre os sistemas 

metroviários e outros modais, estamos abordando a mobilidade urbana e suas nuances.  

 

Assim, vista dessa maneira, “a mobilidade, muito além de ser uma questão apenas das 

condições de deslocamento e de uso de meios de transporte, traduz relações dos 

indivíduos com o espaço – seu local de vida – com os objetos e meios empregados para 

que o deslocamento aconteça, e com outros indivíduos” (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 

2006). Nessa ótica, essa mesma mobilidade é, portanto, produto de processos históricos 

que refletem características sociais, econômicas e culturais de uma sociedade.  

 

Assim como o modal metroviário deve procurar estar integrado aos demais modais 

coletivos e em alguns casos individuais, as políticas de transporte e mobilidade devem 

estar integradas às demais políticas urbanas com o objetivo maior de priorizar o cidadão 

na efetivação de seus anseios e necessidades, melhorando as condições gerais de 

deslocamentos na cidade. 

 

Por fim, esta pesquisa reconhece a necessidade de estudos complementares para a 

avaliação e verificação de outros sistemas metroviários, não só no comparativo com os 

sistemas nacionais, mas também internacionais. Ressaltando a importância dos 

aspectos econômicos, gerenciais, tecnológicos e operacionais. Desta forma, é 

importante reconhecer a dimensão de um sistema tão complexo quanto de um sistema 

de transporte metropolitano.  

 

Dentro desse enfoque, no que concerne o aspecto econômico, é preciso equacionar 

metodologicamente o processo de equidade dos custos, tanto para os usuários, como 

para as instâncias gestoras nas três esferas e também para a gestão privada 

(operadoras). Para o gerencial deve seguir no sentido de um planejamento e articulação 

bem definido no sentido de poder ofertar melhor o papel institucional. Já os tecnológicos 

devem buscar maior avanço no tocante a monitoração e controle das operações, 

possibilitando uma melhor prestação dos serviços. Finalmente, no aspecto operacional 

deve centrar os esforços nos serviços que possas aprimorar sobretudo as integrações, 

com tarifas mais acessíveis de tal forma que permita dar maior mobilidade aos 

deslocamentos. 
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