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1  INTRODUÇÃO 

                                                                                                 

Os transportes nas cidades brasileiras vêm passando por um processo de crise-transição 

(BRASILEIRO et al., 2000). Os elementos desta crise se expressam pela redução dos 

deslocamentos em transportes públicos, em particular dos transportes sobre trilhos, pelo 

avanço da motorização em todos os segmentos de renda, pela falta de recursos para 

investimentos infra-estruturais, pelo crescimento dos provedores artesanais de transportes, 

pela redescoberta das tecnologias de pequeno porte, pela intensa urbanização e 

metropolização, com as cidades médias crescendo mais que as capitais, pela crise 

institucional caracterizada pelo crescente conflito entre estados e municípios em torno da 

questão metropolitana, dificultando uma abordagem sistêmica acerca da gestão dos 

transportes públicos.   

 

Esse quadro de evidenciado esgotamento do modelo institucional oriundo da segunda 

metade da década de 1970, caracterizado pela criação do Sistema Nacional de Transportes 

Urbanos (SNTU), que não incorporava os municípios na gestão dos sistemas, ocorre ao 

mesmo tempo em que se verifica um desequilíbrio modal na provisão dos transportes 

públicos em benefício do transporte sobre pneus. Nesse contexto de crise do arcabouço 

institucional, as políticas públicas atuais se orientam, no caso específico do transporte 

ferroviário, de um lado para a concessão das ferrovias de cargas ao setor privado, de outro, 

para a descentralização das ferrovias urbanas de passageiros. A descentralização 

contempla a transferência dos sistemas metropolitanos de passageiros, da União, para os 

Estados e Municípios e compõe o Programa de Descentralização de Trens Metropolitanos 

do Governo Federal. O trabalho tem com objetivo verificar os avanços e barreiras à 

implantação do Programa de Descentralização, tomando como referência as concepções e 

proposições definidas pelo Banco Mundial para a sua execução.  

 

Esta Introdução será apresentada em 3 secções. A secção 1.1 trata da importância do 

sistema ferroviário para o transporte urbano e descreve o problema tratado no que diz 

respeito à perda da atratividade do transporte público e, em particular, do transporte sobre 

trilhos. A secção 1.2 apresenta os elementos gerais do Programa de Descentralização. A 

secção 1.3 descreve o problema tratado na Dissertação, referente à perda de demanda do 

transporte ferroviário e às dificuldades ou barreiras em estabelecer processos de mudanças 

que venham a promover a reestruturação do setor metro-ferroviário, integrando-o 

plenamente ao Sistema de transportes urbanos local, como proposto pelo próprio Programa 

de Descentralização. Nessa secção, apresenta-se o quadro referencial caracterizado pela 

redefinição das relações Estado e Sociedade, especificamente no que diz respeito ao seu 



 

 

3 

papel na provisão das infra-estruturas ferroviárias, bem como explica-se a escolha da 

aglomeração do Recife como o caso estudado, além da metodologia a ser desenvolvida ao 

longo da Dissertação 

 

1.1 O PROBLEMA  

Os congestionamentos crônicos, a queda de mobilidade e acessibilidade, a degradação das 

condições ambientais e os altos índices de acidentes são algumas das questões que 

compõem o grave problema hoje enfrentado pelas grandes cidades brasileiras. Esse 

quadro, caracterizado pelo processo de crise-transição dos transportes resultou do tipo de 

desenvolvimento urbano e das opções de transporte ocorridas nas cidades brasileiras, que 

tiveram como premissa básica a opção pelo transporte individual em detrimento do 

transporte público (BRASILEIRO et al, 2000).  

. 

Nesse contexto de evidenciada crise da qualidade de vida nas cidades (ANTP, 1988), é 

visível a necessidade de reestruturação dos sistemas de transportes, havendo de se 

destacar a importância do setor ferroviário nos sistemas de transportes urbanos, 

notadamente por este se constituir em um modo de transporte capaz de contribuir 

diretamente para o desenvolvimento urbano – haja vista o seu papel estruturador dos 

espaços urbanos / metropolitanos – e para os deslocamentos cotidianos nas grandes 

cidades. A contribuição do sistema ferroviário se verifica a partir de sua grande capacidade 

de transporte de passageiros e de sua contribuição para a preservação do meio ambiente. O 

transporte metro-ferroviário contribui para a minimização das externalidades negativas 

relacionadas à provisão do transporte urbano, especialmente no que se refere aos impactos 

sobre o meio ambiente e qualidade de vida das pessoas. A redução dos 

congestionamentos, a redução dos acidentes de trânsito e a melhoria da qualidade do ar 

nos centros urbanos são exemplos de minimização das externalidades negativas 

promovidas pela prioridade ao transporte ferroviário.  

 

Observa-se, no entanto, que o sistema ferroviário, apesar de ser um modo de transporte 

capaz de absorver grandes demandas e de, historicamente, se caracterizar como elemento 

estruturador e indutor do desenvolvimento urbano, constituindo-se ainda em eixo integrador 

das redes de transportes, não tem participação significativa no transporte de passageiros 

das cidades brasileiras. De fato, o modo ferroviário ainda não se integrou de forma maciça 

no transporte urbano das cidades. Um exemplo é a baixa participação do sistema ferroviário 

no Sistema de Transporte Público de Passageiros (STPP) da Região Metropolitana do 

Recife (RMR) que, em 2003, representou apenas 10,1% (STU-REC, 2003), apesar de ser 
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responsável pela operação de corredores estruturais do Sistema Estrutural Integrado (SEI) 

do STPP da RMR. A pequena participação do modo ferroviário nos sistemas de transportes 

das Regiões Metropolitanas contempladas pelo Programa de Descentralização também 

pode ser observada no quadro 1, que apresenta os dados da repartição modal no ano 1990, 

época do início do Programa de Descentralização. 

 

Quadro 1 – Distribuição Modal das viagens motorizadas nas Regiões 
Metropolitanas em 1990. (% do total) 

Região 
Metropolitana 

Ônibus Taxi Trem Metrô 

Fortaleza 69,0 30,0 1,0 -- 
Recife  66,0 30,0 4,0 -- 
Salvador 69,5 30,0 0,5 -- 
Belo horizonte 69,4 30,0 0,6 -- 
Rio de Janeiro 64,3 31,1 3,5 1,1 
São Paulo 43,0 45,0 4,0 8,0 
Fonte: Elaborado com base nos dados do GEIPOT, CBTU e Metro/SP in Document of The 

World Bank – Staff Appraisal Report nº. 1002-BR/1992 
 

A pequena participação das ferrovias pode ser atribuída à opção pelo transporte individual e 

à política de transportes herdada no pós-guerra que privilegiou a opção rodoviária 

(BRASILEIRO; HENRY, 1999), e, também, à situação desfavorável da ferrovia diante do 

prolongado processo de desestruturação que atravessa decorrente da falta de investimentos 

e políticas adequadas voltadas para o desenvolvimento do setor. Uma clara evidência dessa 

desestruturação pode ser observada a partir da redução do tamanho da rede: dos 37 mil km 

de trilhos implantados até meados do século 20, apenas 29 mil km permaneceram até 1992 

(BNDES, 1998). 

 

Assim, o problema tratado na Dissertação diz respeito à perda de atratividade do transporte 

público baseado nos ônibus e, especialmente, nos sistemas sobre trilhos. Os objetivos da 

dissertação consistem, pois, em analisar as razões da baixa prioridade dada pelos governos 

ao transporte sobre trilhos e verificar se o atual Programa de Descentralização dos Trens 

Urbanos pode contribuir para reverter esse quadro. Identificar as possíveis barreiras e 

facilitadores para que o sistema de transporte sobre trilhos assuma o papel de estruturador 

das redes metropolitanas de transportes nas aglomerações brasileiras.  

 

1.2 O PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO 

 

É no contexto acima, que no Brasil se formula, no nível do governo federal, o Programa de 

Descentralização dos Trens Urbanos, nos marcos do Programa Nacional de Desestatização 
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iniciado em 1991. O Programa de Descentralização que, no caso concreto estudado nessa 

Dissertação, toma o nome de estadualização dos trens metropolitanos, se embasa também 

na interpretação pragmática do princípio de competência municipal para os serviços de 

interesse local, e do Estado para os serviços de interesse comum, estabelecidos na 

Constituição de 1988, artigo 30, inciso 5 e artigo 25 § 3ª, fazendo com que a União 

resolvesse transferir para os Estados e Municípios a gestão dos sistemas metro-ferroviários. 

Assim, a descentralização das ferrovias urbanas para os Governos Locais tem como um de 

seus objetivos possibilitar a sua gerência de maneira integrada com os outros modos de 

transporte urbano, bem como com os outros serviços urbanos sob a jurisdição das Regiões 

Metropolitanas, como forma de induzir reduções de custo e maior eficiência a partir da 

combinação de reformas políticas e tarifárias que permitiriam melhorar o nível de serviço e 

produzir uma substancial redução no nível de subsídios do Governo Federal para o 

transporte ferroviário.  

 

1.3  A PROBLEMÁTICA  

 

“O papel do Estado na Sociedade vem sendo permanentemente redefinido ao sabor de 

culturas e ideologias dominantes a cada momento, tendo como pano de fundo as flutuações 

cíclicas e as transformações produtivas da economia, assumindo, de acordo com as 

características centrais de cada fase, distintas denominações, passando pelos Estado 

Cartorial da fase mercantil do capitalismo, Estado Mínimo, do século XIX, Estado Provedor 

do século XX e Estado Regulador a partir do final dos anos 1970”. (SANTOS, 2000). 

 

Conforme ressalta o Relatório do Banco Mundial de 1994, nos países em desenvolvimento, 

até o início dos anos 80 do século passado, predominou a provisão governamental ou 

paraestatal das infra-estruturas através de instituições públicas verticalmente integralizadas 

e monolíticas. A forte atuação do Estado estava ancorada no reconhecimento da 

importância econômica e política destas infra-estruturas (transporte, energia, 

telecomunicações, gás), bem como na idéia de que o seu provimento à população requeria 

uma intensa participação dos governos. Ademais, assumia-se a certeza de que a provisão 

estatal poderia ter êxito nas situações onde o mercado parecia falhar.  

 

A identificação de que a crise financeira internacional eclodida nos anos 70 do século XX 

estaria associada a uma crise de Estado, e à sua incapacidade fiscal e creditícia de 

promover o desenvolvimento social e econômico, desencadeia um ciclo econômico 

caracterizado pelo progressivo afastamento do Estado da vida econômica (SANTOS, 2000). 

Esse novo momento de transformação nas relações do Estado com a Sociedade, a partir do 
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início dos anos 80, reflete-se diretamente sobre o paradigma da provisão governamental, e 

o Estado passa então a ser responsabilizado pela ineficiência do setor de infra-estruturas, e, 

no caso, pelas insuficientes condições de financiamento das ferrovias, deterioração da 

malha ferroviária, falta de inovação e baixa qualidade dos serviços ferroviários.  

 

Esse questionamento acerca do papel do Estado, aliado à necessidade de se restabelecer o 

equilíbrio fiscal e o desempenho financeiro e de mercado das ferrovias, levou diversos 

países – Japão, Nova Zelândia, Estados Unidos, Argentina, Suécia, Inglaterra e Canadá – a 

promover processos de reestruturação radicais e efetivos (KOPICKI; THOMPSON, 1997). 

Surgem daí, em diversos países, processos de privatização e de concessão da malha 

ferroviária, de cargas e de passageiros.  

 

No Brasil, o reflexo do processo de afastamento do Governo Federal da provisão do sistema 

ferroviário, que sempre contou com a participação da União em todas as etapas de seu 

desenvolvimento (implantação, expansão, operação e manutenção) refletiu-se na dificuldade 

de disponibilizar recursos para a manutenção adequada da infra-estrutura, material rodante 

e equipamentos, resultando na deterioração dos sistemas. Paralelamente, e como reflexo 

desse afastamento, verificou-se o “desmantelamento” institucional do setor de transportes 

urbanos, notadamente após a extinção da Empresa Brasileira de Transportes Urbano 

(EBTU), em 2000 e da Empresa Brasileira de Planejamento (GEIPOT) em 2002, aliada ao 

fato de que mudanças na Constituição de 1988 não foram acompanhadas da 

correspondente reestruturação institucional no âmbito local, seja ele municipal, estadual ou 

metropolitano.   

 

Este é, pois, o contexto em que se desenvolve a problemática tratada na Dissertação, 

caracterizada pela redefinição das relações entre o Estado e a Sociedade, no que diz 

respeito à provisão das infra-estruturas, ferroviárias em especial. Trata-se, assim, de situar 

nesse contexto os processos atuais de privatização, de concessão e de descentralização do 

setor ferroviário de passageiros, objeto da presente Dissertação. Em que medida esse 

processo pode vir a contribuir para a retomada da prioridade ao transporte público, em 

particular às ferrovias? Quais os facilitadores e que barreiras podem ser detectadas para 

que isso aconteça? Tais são as questões postas na Dissertação.   

 

1.3.1 TIPOLOGIA DE REFERÊNCIA 

 

O estabelecimento de processos de mudança em políticas públicas, no caso aqui tratado do 

Programa de Estadualização, revela a existência de barreiras, fatos e ações dos diversos 
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atores, associados às propostas de mudança, que de certa forma se opõem ao processo 

concebido inicialmente. No processo de estadualização, essas barreiras seriam 

responsáveis pelo retardamento do processo e não cumprimento dos prazos para a 

estadualização, e também pelas dificuldades em se estabelecer a reestruturação do setor 

ferroviário a partir de sua plena integração no Sistema de transportes urbanos local, como 

estabelecido no Programa. 

 

Em conseqüência, tem-se verificado uma grande distância entre a proposta do Programa de 

Descentralização e o que vem se implantando na Região Metropolitana do Recife (RMR). 

Há discrepância entre os propósitos estabelecidos no programa e os resultados observados 

durante a sua implantação. O programa de descentralização prevê que a estadualização 

constitua-se em um elemento decisivo para a maior inserção do sistema metro-ferrroviário 

no STPP da RMR. No entanto, depois de extinguidos todos os prazos para a 

implementação, a estadualização não se efetivou nem tampouco a integração entre o 

sistema sobre trilhos e o de pneus teve avanços significativos no sentido da prioridade ao 

transporte público e do equacionamento dos problemas institucionais que estão na interface 

dos dois sistemas metro-ferroviário e rodoviário expressos pelos conflitos de competências 

entre os três níveis de poder - União, Estado e Municípios Metropolitanos.  

 

Como visto, para o caso dos sistemas de trens urbanos da RMR, os objetivos do Programa 

não foram alcançados e se situam longe do ideal idealizado pelo legislador em sua 

formulação original. A questão é descobrir o porquê e explicar essa discrepância. Em outras 

palavras, quais seriam as barreiras a realização do Programa Original. 

 

Na Dissertação, a definição de facilitadores e barreiras à implantação de uma política 

pública – no caso o Programa de estadualização dos trens – está relacionada à existência 

de alguns elementos ou fatores pautados pelas dinâmicas culturais, jurídicas, institucionais e 

de financiamento, que direta ou indiretamente interferem no andamento do processo de 

implantação das políticas. Assim, definimos: 

 

 Facilitadores: elementos ou fatores, relacionados com as dinâmicas culturais, 

jurídicas, institucionais e de financiamento, que facilitam e favorecem a realização 

dos objetivos específicos estabelecidos no Programa de Estadualização. 

 Barreiras: elementos ou fatores, relacionados com as dinâmicas culturais, jurídicas, 

institucionais e de financiamento, que dificultam, impedem ou postergam a 

realização dos objetivos específicos estabelecidos no Programa de Estadualização. 
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Esta definição baseia-se nos conceitos da economia das instituições, desenvolvidos por 

WILLIAMSON (2000). Este modelo servirá como ferramenta para a análise das barreiras às 

mudanças pelo Programa de Descentralização. O autor o desenvolve em quatro níveis de 

análise social, de acordo com a freqüência com que as mudanças ocorrem num 

determinado intervalo de tempo. Ou seja, de acordo com o ritmo dos processos de mudança 

das instituições. Os níveis são hierarquizados em uma escala de 1 a 4, segundo o tempo 

requerido para que as mudanças se processem.  O mais alto nível, ou nível um se refere 

aos aspectos e características das instituições cujas mudanças requerem um longo espaço 

de tempo para se processar. O mais baixo nível, ou nível quatro, corresponde aos fatores ou 

características das instituições cujas mudanças se processam com maior rapidez. Os níveis 

três e quatro correspondem aos estágios intermediários. Ou seja, quanto mais alto o nível 

maior o tempo requerido para que as mudanças ocorram e um menor número de mudanças 

é verificado num determinado espaço de tempo. O nível um, ou nível social, se refere às 

condições em que as instituições mudam muito lentamente, geralmente regidas pela força 

das tradições e das culturas. O nível dois, chamado de ambiente legal, corresponde ao nível 

no qual as “regras do jogo” são definidas e é composto pelas políticas do legislador 

resultantes de um processo evolutivo. É nesse nível que se situam as leis e o arcabouço 

jurídico.  O nível três se refere à governança, ou arcabouço institucional e trata de “como 

jogar o jogo”. É a escolha do modo de organização no qual as decisões decorrentes das 

políticas do legislador são postas em prática. Há a possibilidade de reorganização e 

relacionamento entre as estruturas organizacionais existentes e o contexto institucional é 

reexaminado periodicamente. O nível quatro refere-se à escolha dos mecanismos (produção 

e rendimento) de operação e de financiamento, em que as decisões são tomadas num 

processo mais ou menos contínuo. O quadro 2 apresenta  o resumo do modelo proposto por 

WILLIAMSON (2000) e adotado como referência na Dissertação.   

 

Quadro 2 –  Níveis de Análise Social propostos por WILLIAMSON 

NÍVEL BARREIRAS 

 1 - NÍVEL SOCIAL 
Refere-se às condições que as instituições trocam muito 
lentamente, tais como normas, tradições, culturas.  

2 - NÍVEL LEGAL 
Nível no qual as “regras do jogo” são definidas e é 
composto pelas políticas do legislador resultantes de 
um processo evolutivo 

3 - NÍVEL DA GOVERNANÇA 

 

Refere-se à governança e trata de “como jogar o jogo”. 
É a escolha do modo de organização no qual as 
decisões decorrentes das políticas do legislador vão se 
estabelecer.  

4 - PRODUÇÃO E RENDIMENTO 
Refere-se à escolha dos mecanismos (produção e 
rendimento) de operação e de financiamento, e em que 
as decisões são tomadas num processo mais ou menos 
contínuo. 

Fonte: WILLIAMON, (2000) 
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Segundo Williamson (2000), no modelo, os níveis mais altos impõem restrições ou 

mudanças nos níveis inferiores, ao mesmo tempo em que em um movimento de retro-

alimentação novos arranjos são adotados, adaptações são realizadas, alguns arranjos 

sobrevivem e são copiados e outros simplesmente desaparecem. Como resultado do 

processo, em longo prazo observa-se a evolução das respectivas instituições.  

 

Na dissertação a análise do Programa de Descentralização é essencialmente focada no 

ambiente institucional (reforma legal).  Os demais níveis são analisados com o objetivo de 

promover a percepção dos reflexos impostos pelas mudança, bem como para identificação 

das barreiras e facilitadores surgidos em face da proposta de mudança ocorrida no nível 

legal, ou seja, decorrentes do Programa de Descentralização. 

  

1.3.2  HIPÓTESE DE TRABALHO, OBJETIVOS E ESCOLHA DO CASO. 

 

No atual quadro institucional do sistema de transporte da Região Metropolitana do Recife, a 

gestão dos sistemas metro-ferroviário e rodoviário se desenvolvem de forma independente, 

fazendo com que seja necessária a instauração de processos de gerenciamento e 

negociação específicos para toda e qualquer definição de questões comuns aos dois 

sistemas. Assim, a maior ou menor participação do sistema metro-ferroviário no STPP da 

RMR está condicionada à boa vontade ou ao esforço permanente e cotidiano de articulação 

entre os dirigentes e equipes técnicas das instituições gestoras.  

 

Partindo da premissa de que a integração dos sistemas de transportes não pode ficar sujeita 

à colaboração voluntária das instituições ou atores do cenário de transportes, a hipótese 

adotada na Dissertação pode ser assim formulada: para que o Programa de 

Descentralização se constitua em uma “alavanca” para a retomada da prioridade ao 

transporte sobre trilhos é essencial que ao Programa seja associada uma nova formulação 

estratégica que estabeleça um novo arcabouço institucional, baseado na integração 

institucional metropolitana, que considere a participação dos três níveis de governo (federal, 

estadual e municipal) e que envolva todos os atores do Sistema de Transporte Público de 

Passageiros – STPP da Região Metropolitana do Recife – RMR. Cada um dos três níveis 

deve ter competência técnica para o exercício de suas funções. Os níveis estratégicos 

devem estar alinhados e efetivamente coordenados no sentido de garantir o sucesso do 

Programa de Descentralização, o sucesso da integração entre os modos de transporte e a 

prioridade ao transporte público. 
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O objetivo da Dissertação consiste em analisar o Programa Nacional de Estadualização 

dos trens metropolitanos, procurando colocar em evidência os facilitadores e as barreiras à 

implantação do Programa, bem como a que o programa contribua efetivamente para a 

retomada da prioridade ao transporte público de passageiros nas aglomerações brasileiras. 

Para a realização desse objetivo e verificação da hipótese de trabalho, foi escolhida a 

Região Metropolitana do Recife como estudo de caso.  

 

Com efeito, a experiência do trem metropolitano do Recife – METROREC – é bastante rica 

posto que o transporte ferroviário, desde as origens do desenvolvimento urbano do Recife, 

desempenhou um papel fundamental na estruturação do espaço urbano / metropolitano. 

Esta relação centenária entre a ferrovia e a urbanização da cidade, levou a que Recife 

sempre tivesse uma cultura ferroviária, dentro de uma cultura urbanística de gestão 

metropolitana. Essa cultura e visão metropolitana se expressa, concretamente, na 

experiência original e bem sucedida da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos do 

Recife (EMTU) que possui mais de 20 anos de existência (CASSUNDÉ, 2000) Outras 

razões da escolha de Recife e do seu trem metropolitano para análise concreta, consistem 

no fato de que, a RMR tem um projeto metro-ferroviário, entre os poucos existentes, que é 

extremamente rico em aspectos a analisar por estar inserido em uma aglomeração 

tipicamente metropolitana, na qual coexistem todos os modos de transportes – marcha-a-pé, 

bicicleta, veículos de pequeno porte (Vans) regulamentados recentemente, ônibus 

convencionais e articulados, trem de subúrbio e trem metropolitano. 

 

Todos esses aspectos, aliados ao fato de que estão em andamento as discussões em torno 

de um novo modelo de gestão metropolitana que contemple a capital e as demais 

municipalidades – o chamado Consórcio Metropolitano – possibilitam uma análise 

aprofundada e mais completa dos aspectos positivos e barreiras a que se ponha em prática, 

em definitivo, uma política de prioridade ao transporte público de passageiros, que permita 

melhorar a qualidade de vida da população.  

 

1.4 - ESTRUTURA METODOLÓGICA 

 

A metodologia adotada para elaboração da Dissertação foi conduzida com base em dois 

processos distintos: 

 

1 – Análise sócio-histórica dos contextos em que se desenvolveram os sistemas sobre 

trilhos nas cidades brasileiras, destacando as relações entre os atores públicos e privados, 

de forma a apreender os conflitos e interesses que dificultam, em maior ou menor grau, a 
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implantação de uma nova política de transportes que priorize os modos públicos, em 

particular, o transporte sobre trilhos, a nível metropolitano (BRASILEIRO, 1991). 

  

2 – Identificação, classificação e análise das barreiras e facilitadores à implantação do 

Programa de estadualização com vistas à retomada da prioridade ao transporte público e ao 

efetivo papel estruturador do setor ferroviário nas redes de transportes metropolitanas a 

partir da utilização de dois instrumentos: 

 

 i) realização de entrevistas com os técnicos da área de transportes urbanos e autoridades 

envolvidas na gestão dos sistemas de Transportes da RMR, gestão do sistema metro-

ferroviário e gestão do Programa de Descentralização. O processo contou com a 

colaboração de 18 profissionais escolhidos em função de sua participação (atual ou 

passada) no setor de transporte público da RMR, no setor de transporte metro-ferroviário e 

no processo de descentralização, objeto de análise da dissertação. Participaram das 

entrevistas: Presidentes e Superintendentes da STU-REC/METROREC, CBTU e RFFSA; 

Coordenadores do planejamento de transportes e integração do órgão gestor; 

Coordenadores do planejamento e integração da STU-REC/METROREC; Representantes 

da União, do Estado e do Banco Mundial no processo de descentralização do sistema 

metro-ferroviário do Recife.  

  

ii) adaptação e aplicação do modelo de análise social desenvolvido por WILLIAMSON 

(2000). O quadro 3 apresenta a relação entre os níveis de análise propostos por 

WILLIAMSON (2000) e os níveis efetivamente utilizados no caso estudado. 

  

Quadro 3 – Níveis de Análise Social Adotados para o Caso em Estudo 

Níveis propostos por Williamson Níveis de análise adotados 

 1 - NÍVEL SOCIAL. 1 - ASPECTOS CULTURAIS. 

2 - NÍVEL LEGAL. 2 - ARCABOUÇO JURÍDICO. 

3 - NÍVEL DA GOVERNANÇA. 3 - ARCABOUÇO INSTITUCIONAL. 

4 - PRODUÇÃO E RENDIMENTO. 4 - ASPECTOS OPERACIONAIS,      

URBANÍSTICOS, E DE FINANCIAMENTO. 
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1.4.1  DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS 

 

A dissertação foi desenvolvida em quatro etapas de trabalho. A primeira consistiu em traçar 

o diagnóstico atual do sistema ferroviário metropolitano da STU-REC, nas suas dimensões 

da maior ou menor integração institucional, física, operacional e tarifária. O panorama atual 

permitiu identificar a importância dos sistemas sobre trilhos na repartição modal, as barreiras 

para a sua maior inserção no STPP da RMR e as dificuldades decorrentes da ausência de 

integração institucional.  

 

A segunda etapa consistiu na análise detalhada dos modelos e processos de estadualização 

dos trens metropolitanos nas cidades do Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, 

Fortaleza e Recife. A análise foi realizada diretamente sobre a documentação obtida com a 

administração central da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) e 

superintendências estaduais da CBTU. Com relação aos outros países foram adotados os 

dados disponibilizados nas publicações de seus órgãos oficiais e do Banco Mundial. Ainda 

nesta etapa foi realizada uma breve análise das características atuais do quadro institucional 

que preside a operação das ferrovias em Madrid. Esta experiência, bastante rica, em termos 

de seu modelo de gestão institucional será muito útil para o caso. 

 

A terceira etapa foi dedicada a análise sócio-histórica aprofundada da trajetória do trem 

metropolitano do Recife, elaborada a partir dos documentos oficiais de formação da 

empresa e implantação do sistema bem como de outros dados identificados nas entrevistas 

realizadas com os técnicos do setor de transportes que estiveram diretamente ligados à 

implantação do trem metropolitano na RMR. Na análise buscou-se identificar os aspectos 

culturais, legais, institucionais, econômicos e urbanísticos que influenciam as relações entre 

os atores locais, regionais e nacionais, e que devem ser levados em conta na formulação de 

diretrizes para uma nova política de prioridade aos transportes públicos em que o sistema 

sobre trilhos tenha um lugar de destaque e seja efetivamente prioritário para os 

deslocamentos da população. 

 

A quarta etapa foi dedicada à busca de ensinamentos que permitissem superar as barreiras 

à posta em prática de uma política de prioridade ao transporte público. O quadro de 

referência para a composição de um novo arcabouço institucional que sirva de base e 

facilite uma política de prioridade ao transporte ferroviário foi extraído da literatura existente 

e das entrevistas com os técnicos locais.   
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1.5  ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

A dissertação está estruturada em sete capítulos. Após a introdução abordada no presente 

capítulo, o capítulo 2 apresenta um diagnóstico atual do Sistema Metro-ferroviário do Recife 

e do quadro institucional do Sistema de Transporte Urbano – STPP da Região Metropolitana 

do Recife.  O capítulo 3 apresenta considerações pertinentes aos processos cíclicos de 

maior ou menor presença estatal nas atividades econômicas e sobre os processos de 

reforma do Estado e seus reflexos sobre as infra-estruturas urbanas, com destaque para as 

ferrovias e o processo de desestatização brasileiro. O capítulo 4 discorre sobre a história 

institucional dos trilhos urbanos e os ciclos ferroviários. Discorre ainda sobre os Processos 

de Reforma das ferrovias de carga e de passageiros. Uma maior ênfase é dada ao 

Programa de Descentralização da CBTU, suas diretrizes básicas, suas debilidades e as 

novas diretrizes assumidas pelo novo Governo a partir de Janeiro de 2003.  

 

O capítulo 5 apresenta como se constitui o sistema metro-ferroviário da RMR, sua história, e 

o processo de estadualização em andamento, a evolução das políticas de transporte e o 

METROREC.  O capítulo 6 apresenta a classificação e análise, segundo o modelo de quatro 

níveis de análise social proposto por Williamson (2000), dos aspectos facilitadores e das 

barreiras impostas pelo panorama institucional atual à implantação do Programa de 

Descentralização e a sua maior participação no STPP da RMR. As barreiras bem como os 

aspectos facilitadores ou positivos foram identificadas a partir das entrevistas realizadas. O 

capítulo se encerra com a apresentação das diretrizes assumidas pela direção da CBTU 

para serem incorporadas ao programa a partir de 2004. O capítulo 7 apresenta as 

conclusões, recomendações e limitações do trabalho. Com o objetivo de contribuir na 

formulação de um novo quadro institucional para a descentralização do sistema ferroviário 

metropolitano do Recife, são apresentados os elementos básicos para a composição de um 

novo arcabouço institucional que viabilize a aplicação do Programa de Descentralização e o 

fortalecimento do sistema metro-ferroviário e do sistema de transporte público da RMR. 
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2  O SISTEMA  DE TRANSPORTE PÚBLICO DA RMR 

 

A formulação do Programa de Descentralização considerou como um de seus pressupostos 

básicos que a transferência da responsabilidade do Governo Federal para o governo local 

(Estadual e Municipal), estabelecida pela Constituição de 1988, associada ao programa de 

modernização e expansão dos sistemas permitiria melhorar o nível de serviço, a integração 

com os demais modos de transporte e, especialmente, o gerenciamento financeiro do 

sistema metro-ferroviário, além de uma substancial redução no subsídio federal para fazer 

face aos  custos operacionais e de investimentos da CBTU. 

No caso específico de Recife o Programa de Descentralização considerou a estadualização 

do sistema metro-ferroviário. Com o objetivo de reunir elementos que permitam analisar os 

efeitos da estadualização sobre a maior ou menor inserção do sistema metro-ferroviário no 

STPP da RMR, o presente capítulo apresenta a situação atual do sistema metro-ferroviário e 

de como ele se encontra inserido no STPP da RMR, no que se refere aos aspectos físicos, 

operacionais, tarifários e institucionais, bem como sua participação na distribuição modal e 

seu caráter metropolitano. 

 

2.1  PANORAMA DA RMR 
 

Durante o século XX, a cidade do Recife foi marcada por grande crescimento populacional e 

por sua expansão pelos municípios vizinhos. A figura 1 apresenta o crescimento 

demográfico da cidade do Recife a partir de 1900, quando possuía cerca de 115.000 

habitantes, de acordo com o 3º Recenseamento Geral do Brasil de 1900, até o ano de 2000, 

último senso do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).  Observa-se que a 

população do Recife foi duplicada em 20 anos, ultrapassando 200.000 em 1920, 500.000 

em 1950, chegando a 1.000.000 em 1970 e quase 1.500.000 habitantes em 2000.  
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Figura 1: Crescimento Demográfico da cidade do Recife 
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O crescimento da população da cidade do Recife foi acompanhado pelo das cidades 

vizinhas, que cercavam o Recife, que, com as facilidades dos transportes, passaram tanto a 

abrigar grande parte da população economicamente ativa que trabalhava na cidade, quanto 

a se constituir em centros industriais periféricos.  

 

Em 1973, com o objetivo de facilitar a ordenação e o planejamento das áreas situadas no 

entorno das grandes capitais e intrinsecamente ligadas a estas sob o ponto de vista de 

comércio, serviços e outras atividades, foram criadas, pelo Governo Federal, oito regiões 

metropolitanas, entre elas a Região Metropolitana do Recife (RMR). No dia 8 de junho de 

1973, a RMR foi institucionalizada pela Lei Federal Complementar Número 14. 

Originalmente, a RMR era constituída pelos municípios do Recife, Cabo, Igarassu, 

Itamaracá, Jaboatão, Moreno, Olinda, Paulista e São Lourenço da Mata. Posteriormente, os 

municípios de Paulista, Igarassu e São Lourenço da Mata foram desmembrados, gerando 

quatro novos municípios (Abreu e Lima, Araçoiaba, Camaragibe e Itapissuma) e foi 

incorporado o município de Ipojuca (situado ao sul do município do Cabo de Santo 

Agostinho) (figura 2).  

 

Fonte: STU-REC 
Figura 2: Região Metropolitana do Recife 
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Em 1994, a Lei Complementar Estadual número 10/94 redefiniu a RMR, no intuito de 

integrar o planejamento e execução das funções públicas de interesse comum e instituiu o 

sistema gestor metropolitano, com o objetivo de promover a integração e dar apoio aos 

agentes responsáveis pela execução das funções públicas de interesse comum, tais como: 

planejamento global e setorial, execução de obras e operação dos serviços públicos, 

financiamentos, supervisão, controle e avaliação da ação pública metropolitana. 

 

Assim, do ponto de vista administrativo e demográfico, Recife se constitui uma importante 

cidade da região Nordeste, que, independente de seus limites administrativos e políticos, 

estende-se às cidades circunvizinhas, integrando uma mesma comunidade sócio-

econômica. 

 

A RMR desenvolve-se na região fisiográfica do litoral e da Zona da Mata do Estado de 

Pernambuco (figura 3) e é constituída por 14 municípios, com uma área total de 

2.742,70km2, o que corresponde a cerca de 2,8% da área total do Estado, que é de 

98.526,60 km2 (IBGE, 2000).  

 

Em termos econômicos, a RMR é a região mais importante do Estado, pois se constitui o 

núcleo central de sua economia, sendo responsável por 79,9% da renda gerada em 

Pernambuco (Fonte: Secretaria da Fazenda - PE). Participa com aproximadamente 70% do 

PIB do Estado1 e se destaca setorialmente, como uma economia diversificada com forte 

presença da indústria e, principalmente, dos serviços, além do comércio. No setor terciário, 

destacam-se como as atividades de maior dinamismo e potencialidade o turismo, o Pólo 

Médico, e os serviços avançados vinculados à informática (Metrópole Estratégica, 2002). 

Apresenta também a maior densidade de recursos humanos qualificados, articulando um 

grande mercado consumidor regional, além de ocupar uma posição geográfica estratégica, 

reforçando sua posição de base logística da economia do Nordeste oriental.  

 

A RMR apresenta a maior concentração de renda e a maior taxa de urbanização do Estado. 

Segundo Hoffmann (2001), “a desigualdade social da Região Metropolitana do Recife se 

expressa por uma concentração de renda superior à do Brasil, do Nordeste e mesmo do 

Estado de Pernambuco”.  Na RMR quase 53% da renda total sendo apropriada pelos 10% 

                                                 
1 A economia de Pernambuco representa 35% do PIB nordestino (num arco de 300 quilômetros). 
(Metrópole Estratégica, 2002). 
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mais ricos, enquanto a metade mais pobre fica com apenas uma parcela próxima de 14% 

(HOFFMANN, 2001). Cerca de 60% de sua população vive na linha de pobreza (com renda 

de um salário-mínimo por mês). Os 20% mais ricos dos seus habitantes têm renda 40 vezes 

maior que a dos mais pobres. Ainda segundo Hoffmann (2001), a RMR “apresenta um 

crescimento economico  moderado e um perfil moderno e eficiente ao mesmo tempo em que 

crescem as desigualdades e a exclusão social desigualdade intrarregional e a fragmentação 

do território metropolitano tende a se ampliar”. 

 
Fonte: http://www.pe.gov.br/pernambuco_mapas.htm 

Figura 3: A RMR no Estado de Pernambuco 

 

A RMR concentra uma população de 3.337.565 habitantes, o que representa cerca de 55% 

da população urbana, que é de 6.058.249 habitantes e 42% do total de 7.918.344 habitantes 

do Estado. Apresenta uma taxa de crescimento populacional de 1,96%, enquanto a taxa de 

crescimento do Estado é de 1,71% (para o período entre 1996 e 2000) (IBGE, 2000). A 

distribuição do contingente populacional é bastante irregular no espaço metropolitano. A 

proporção da população com domicílio urbano ultrapassa 80% da população total residente 

na RMR. Apenas 3% da população total reside em áreas definidas como rurais para a 

maioria dos municípios, excetuando-se Ipojuca, onde o contingente rural é mais expressivo 

(Metrópole Estratégica, 2002). O contínuo urbano composto por Recife, Olinda, Camaragibe, 

Paulista e Jaboatão dos Guararapes, forma o núcleo mais denso do tecido metropolitano, 

concentrando 83,48% da população da região, com cerca de 63% nos municípios de Recife, 

Jaboatão dos Guararapes e Camaragibe. Olinda e Recife constituem o núcleo central, com 

maior densidade populacional e concentrando mais da metade (56,15%) da população da 

RMR.  A RMR é classificada na faixa de alta densidade populacional, com um perfil quase 

totalmente urbano registrando uma taxa de urbanização que varia entre 67,98 % (Ipojuca) e 

98,00 % (Olinda) (Brayner, 2002). A figura 4 apresenta as classes de densidade 

populacional2 da RMR para os dados do IBGE (2000). 

                                                 
2 Segundo critérios estabelecidos no Programa de Gerenciamento Costeiro (MMA, 1996), que definiu 
classes de adensamento populacional (Baixa - densidade < 50 hab/km2, Média – 50 hab/km2 < 
densidade < 500 hab/km2 e Alta – densidade > 500 hab/km2). 
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Fonte: Brayner, 2002 

Figura 4: Mapa de Distribuição da População na RMR. 
 
 
O crescimento urbano da cidade da RMR se caracterizou por uma ocupação desordenada 

de seu território, tendo a Cidade do Recife como núcleo irradiador (Brayner, 2002). Assim 

como em quase toda região portuária, o desenvolvimento urbano da RMR ocorreu de 

maneira espontânea, a partir do porto, firmando-se pelo crescimento em anéis concêntricos 

dos núcleos de maior dinamismo. As ligações dos antigos engenhos com o porto da cidade 

do Recife estabeleceram para a RMR um sistema de vias de conformação rádio-

concêntrica, posteriormente favorecida e fortalecida pela interligação das sedes municipais 

com a capital. De fato, a configuração com que se apresenta a RMR é típica de um 

crescimento rádio concêntrico, com um forte adensamento das áreas centrais, associado à 

criação de uma periferia linear e horizontal de baixa densidade demográfica. As atividades 
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econômicas e a população se desenvolveram ao longo dos eixos rodoviários e das estradas 

de ferro que asseguram as ligações entre o centro da cidade, onde se localiza o porto. 

Assim, a ocupação urbana do território se desenvolveu em duas direções, a partir das 

antigas estradas de penetração para o interior do Estado: para oeste, ao longo dos eixos 

rodoviários em direção a Jaboatão, Moreno, Camaragibe e São Lourenço; e na direção 

norte-sul, ao longo da auto-estrada nacional BR-101, que liga as cidades de Paulista ao 

Norte e do Cabo ao sul. A figura 5 mostra a evolução histórica da ocupação urbana da RMR. 

 

 
Figura 5: Evolução Histórica da Ocupação Urbana da RMR 
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Essa convergência para o núcleo central de grande parte de suas relações urbanas, 

decorrente da centralização de atividade, apresenta efeitos negativos sobre a ocupação do 

solo, gerando, por um lado, áreas altamente congestionadas, que, por sua vez, atraem 

grandes fluxos de transportes, e, por outro, áreas urbanas rarefeitas com inexpressiva oferta 

de infra-estrutura e de emprego. Os resultados mais evidentes desse processo referem-se à 

retenção, para fins especulativos, dos terrenos equipados e acessíveis; deslocamento da 

população de baixa renda para as áreas periféricas ainda beneficiadas com infra-estruturas 

e urbanização; super e subutilização dos equipamentos coletivos, com prejuízos para o 

setor público; e altos custos de urbanização. 

 

O impacto inicial da industrialização se deu sobre o núcleo central da RMR, o município de 

Recife. Posteriormente, como fruto dos incentivos à implantação de indústrias no Nordeste, 

inclusive com a oferta de áreas apropriadas, induziu-se sua localização nos bordos do 

núcleo central e, mais recentemente, no eixo rodoviário sul e norte da BR-101. O surgimento 

das indústrias neste eixo teve como conseqüência o estímulo à ocupação de áreas dos 

municípios de Jaboatão, do Cabo e de Paulista e o crescimento das sedes dos distritos de 

Prazeres, Pontes dos Carvalhos e Cruz de Rebouças. 

 

Ainda no contexto sócio-econômico, destacam-se as atividades do setor terciário, do qual o 

núcleo central do Recife representa o centro principal, concentrando os grandes 

equipamentos e as atividades de serviços especializados de nível metropolitano. 

 

O progressivo congestionamento do centro e o simultâneo adensamento da periferia 

imediata deram lugar à formação de centros de comércio e de serviços, secundários e 

locais, que se expandiram ao longo dos principais eixos de comunicação entre o Recife e os 

demais municípios metropolitanos e em nódulos que constituem os centros dos bairros 

periféricos do Recife e os principais núcleos. 

 

As mais altas concentrações populacionais da RMR se verificam nos bairros do Recife e 

Boa Viagem, nas áreas baixas, remanescentes da especulação imobiliária, e nos morros 

ocupados pelas populações de menor renda do município do Recife. A implantação pelo 

Sistema Financeiro de Habitação dos Conjuntos Habitacionais nas áreas periféricas, 

geralmente ainda não atendidas por infra-estrutura urbana, também se deu segundo a lógica 

especulativa do mercado imobiliário e as condições relacionadas à viabilização financeira 

dos projetos. Esse tipo de ocupação contribuiu para a dilatação dos espaços urbanos e 

consolidação de novas linhas de expansão e ocupação urbana. 
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2.2  CARACTERIZAÇÃO DO STPP3. 

O SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS (STPP) DA REGIÃO 

METROPOLITANA DO RECIFE (RMR).  

 

O Sistema de Transporte Público de Passageiros (STPP) da RMR é constituído por vários 

modos de transporte: o trem de subúrbio, o trem metropolitano, os ônibus e os veículos de 

pequeno porte, “Kombi” e “Van”. A rede oficial de serviços de transportes da RMR se 

desenvolve com base em dois sistemas distintos e complementares, o Sistema Estrutural 

Integrado (SEI) e o Sistema Complementar.  

 

O SEI, integra em um mesmo sistema, a rede de ônibus regulares com o modo 

ferroviário. É composto por 6 corredores radiais convergentes para a área central do 

Recife, operados por modo de alta e média capacidade, dos quais dois planejados 

para serem operados pelo modo ferroviário, os corredores oeste e sul, e os demais 

pelo sistema ônibus, em corredores parcialmente segregados, além de 4 eixos 

perimetrais operados com equipamentos de média capacidade (Figura 6).  
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Fonte: STU-REC 

 
Figura 6: Rede Esquemática do Sistema Estrutural Integrado (SEI) 

                                                 
3 Para este capítulo, todos os dados que não especificarem a data base referem-se a novembro de 
2003. 
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O SEI foi concebido observando-se a estrutura urbana da cidade, caracterizada por sua 

formação rádio-concêntrica, as tendências de crescimento urbano e a necessidade de 

despolarização do núcleo central da cidade do Recife com o objetivo de melhorar a 

qualidade do serviço ofertado ao usuário, reduzir os custos com deslocamentos, 

especialmente para a população mais pobre, que usualmente reside nas periferias, 

afastadas dos pólos geradores de emprego, bem como racionalizar e integrar a operação de 

todos os modos de transporte, evitando assim a superposição de oferta de serviços. 

 

Para permitir a utilização de toda a sua rede pelo usuário, o SEI conta com pontos de troca, 

dotados por terminais fechados de integração e estações de troca, nas interseções 

significativas dos diversos corredores radiais e eixos perimetrais. A integração nos terminais 

fechados proporciona uma maior mobilidade e redução dos custos com deslocamentos para 

os usuários, uma vez que a transferência de uma linha para a outra não requer o pagamento 

de nova passagem. Foram previstas ainda integrações entre linhas em ambientes abertos, 

através de bilhetes. 

 

O Sistema Complementar (SC) é composto pela rede de ônibus convencional e pela rede de 

Veículos de Pequeno Porte (VPP) e não possui estrutura organizada na forma do SEI. 

Como o próprio nome diz, o SC complementa uma determinada estruturação de transportes 

(SEI) que está esquematizada para a RMR e que ainda não está totalmente implantada. O 

Sistema Complementar envolve, pois, todos os demais corredores não incluídos no SEI.  

 

O STPP da RMR transporta cerca de 38 milhões de usuários por mês distribuídos entre os 

diferentes modos de transporte na proporção apresentada no quadro 4. 

 

Quadro 4 – Distribuição modal na RMR (%) 

Sistema ferroviário  

Ônibus VPP 
Elétrico Diesel 

Participação no STPP 89,9 1,0 8,9 0,2 

              Fonte: STU-REC e EMTU (base:novembro/2003) 
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2.2.1 INTEGRAÇÃO FÍSICA  

 

Os diversos modos de transporte que compõem o STPP compartilham uma rede que possui 

uma configuração rádio concêntrica, onde a maioria das viagens tem como destino o centro 

do Recife. A malha ferroviária reforça essa configuração. Com efeito, as duas linhas 

ferroviárias, Linha Centro e Linha Sul, dirigem-se para o centro do Recife. A configuração 

rádio concêntrica é, sobretudo, marcada pela existência de 11 corredores radiais que se 

dirigem ao centro do Recife, complementada por 4 corredores perimetrais  (figura 7). Nesses 

corredores operam 363 linhas de ônibus e 11 linhas VPP. Das 363 linhas de ônibus (173 

linhas radiais, 8 linhas perimetrais, 6 linhas interterminais, 67 transversais, 9 linhas troncais, 

6 linhas circulares, 8 linhas alimentadoras  e 41 linhas específicas para o período noturno), 

75 pertencem ao SEI e 288 pertencem ao Sistema Complementar.  

Fonte: STU-REC 
Figura 7: Rede de Transportes do STPP da RMR 

 

A integração física entre os sistemas rodoviário (sistema ônibus) e ferroviário ocorre tanto 

por meio dos terminais de integração, em regime fechado através do SEI, ou nas estações 

do sistema metroviário.  

 

O SEI encontra-se parcialmente implantado, envolvendo os seguintes corredores 

estruturais: o ferroviário Recife/ Jaboatão/ Camaragibe e os rodoviários da av. Norte e da 

PE-15; sete linhas perimetrais, seis linhas troncais, três linhas interterminais, e trinta linhas 

alimentadoras. É constituído por quatro terminais integrados, ônibus/ônibus (Macaxeira, PE-
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15, Igarassu e Abreu e Lima) e cinco terminais integrados ônibus/metrô, situados no ponto 

de intercessão do corredor ferroviário com a primeira, segunda e quarta perimetrais, 

respectivamente, e nas estações terminais do Sistema ferroviário.  

 

Dos dois corredores previstos para serem operados pelo modo ferroviário no SEI, apenas 

um já se encontra implantado, a Linha Centro do METROREC, que corresponde ao corredor 

centro/oeste do SEI e conta com 5 Terminais integrados, localizados nas estações de Joana 

Bezerra, Afogados, Barro e Jaboatão da linha principal e 1 Terminal Integrado na Estação 

Camaragibe, no ramal Coqueiral/Camaragibe. O corredor Sul se encontra em obras de 

remodelação para eletrificação do trecho compreendido entre Recife e Cajueiro Seco, com 

previsão de conclusão em 2006 e início da inserção no SEI em janeiro de 2005. Na Linha 

Sul, estão previstos mais 6 Terminais de Integração metrô/ônibus, nas estações de Recife, 

Largo da Paz, Tancredo Neves, Aeroporto, Prazeres e Cajueiro Seco. 

 

Uma outra questão que influi diretamente na dificuldade de captação de demanda do 

sistema metro-ferroviário é a dificuldade de acessibilidade da maioria de suas estações, 

além da micro-localização de algumas estações não corresponder exatamente à linha de 

desejo do usuário, como é o caso da estação Recife, ou dificultar a integração com o 

sistema ônibus, como é o caso da estação Santa Luzia, da Linha Centro, que está próximo a 

uma interseção com um eixo perimetral, mas não o suficiente para permitir a integração com 

o sistema ônibus sem que se promova grandes intervenções viárias. Para a solução dessas 

questões a participação dos municípios é essencial. 

 

2.2.2 INTEGRAÇÃO OPERACIONAL 

 

O STPP da RMR transporta diariamente cerca de 1.750.000 usuários por dia. A maior parte, 

cerca de 90% do transporte, é realizada pelo sistema ônibus com uma frota de 2632 

veículos, realizando cerca de 25.000 viagens diárias e percorrendo cerca de 760.000 km dia 

útil. A estruturação das linhas é predominantemente radial, ligando os diversos bairros e 

municípios ao centro do Recife. Do total das linhas de ônibus existentes, apenas cerca de 

38% não atingem a área central. 

 

O sistema de ônibus do SEI utiliza uma frota de 340 ônibus que realizam, diariamente, cerca 

de 4.000 viagens, atendendo a 400.000 passageiros/dia, cerca de 27% da demanda do 

STPP/RMR.  
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O sistema de VPP iniciou a operação de forma regulamentada a partir de novembro de 

2003. É responsável por 1% da demanda do STPP e transporta diariamente cerca de 

16.280 passageiros, com uma frota de 70 veículos distribuídos em 11 linhas. Das 11 linhas 

de VPP, apenas 2 atuam de forma integrada, alimentando o sistema de ônibus 

convencional. As demais linhas operam independente dos demais modos.  

 

O sistema ferroviário transporta cerca de 160.000 usuários por dia, sendo responsável por 

9,1% da demanda do STPP. Os programas de viagens e quadros horários do sistema 

ferroviário são estabelecidos diretamente pela CBTU/STU-REC, sem interferência da 

EMTU/Recife. Existe, no entanto, uma articulação entre seus dirigentes e equipes técnicas, 

em termos de ampliar a integração entre os modos metroviário/ferroviário e de ônibus, 

registrando-se significativa ampliação de atuação articulada com base na implantação das 

estações de integração junto às estações do Metrô e na própria implantação/expansão das 

linhas do SEI - Sistema Estrutural Integrado. 

 

A integração do metrô no SEI ocorre de duas formas: nas estações do metrô, a partir da 

integração por bilhete; e nos terminais de integração, construídos adjacentes às estações do 

metrô. A integração por bilhete é composta por 35 linhas de ônibus e uma demanda atual de 

cerca de 25.0000 usuários/dia, considerando os dois sentidos ônibus/metrô e metrô/ônibus. 

Após a implantação do SEI, a utilização da integração por bilhete foi reduzida. Atualmente o 

número de usuários/dia que utilizam os bilhetes integrados não passa de 17% da demanda 

total transportada. A integração pelo SEI contempla 44 linhas de ônibus integradas, atende a 

uma demanda de cerca de 70.000 usuários/dia, e se processa nos terminais fechados de 

integração, anexos às estações metroviárias de Joana Bezerra, Afogados, Barro, Jaboatão 

e Camaragibe (março/2004),. 

 

Atualmente, existem 79 linhas de ônibus integradas com o Sistema ferroviário, das quais 44 

fazem integração em terminal fechado e 35 fazem integração com bilhete.  

 

De acordo com os dados da STU-REC, em 1992, apenas 40% dos usuários faziam 

integração. Com o início da integração do SEI nos terminais fechados de Joana Bezerra, 

Afogados e Barro em setembro de 1996, o perfil da demanda começou a se alterar e hoje, 

acrescido dos terminais integrados de Jaboatão e Camaragibe, 70% da demanda total é 

integrada. 

 

Para a Linha Sul do METROREC, cujo início de operação deve se iniciar até janeiro de 

2005, a integração em terminais fechados do SEI é a única forma de integração prevista. 
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Após a conclusão da Linha Sul, o METROREC contará com a ampliação do Terminal 

Integrado de Joana Bezerra e mais 06 (seis) novos Terminais de Integração (Recife, Largo 

da Paz, Tancredo Neves, Boa viagem, Prazeres e Cajueiro Seco). 

 

2.2.3 INTEGRAÇÃO TARIFÁRIA 

 

A política tarifária do STPP da RMR está estruturada a partir da divisão da RMR em anéis 

de acordo com a quilometragem. Estão situadas no 1º anel (anel A) as linhas até 32km, no 

2º anel (anel B) as linhas entre 32 e 45 km e o 3º anel formado por linhas acima de 45 Km 

(anel C). A tarifa cobrada nos corredores estruturais tem valor único, e fiado entre 80 e 90 % 

da tarifa do 1º anel, mesmo que ele atravesse mais de um anel em sua extensão. As tarifas 

do sistema ônibus, cujos valores aplicados estão apresentados no quadro 5 são 

determinadas pelo Conselho Metropolitano de Transportes Urbanos (CMTU).  

 

Quadro 5 – Valor das Tarifas do STPP da RMR 

Anel A B C D E 

Tarifa (R$) 1,30 2,00 2,20 1,55 1,20 

Fonte: STU-REC e EMTU (base:novembro/2003) 

 

Para o sistema ônibus, as principais fontes de financiamento de operação são: a tarifa 

integral paga diretamente pelo usuário; a receita obtida com a venda antecipada do vale 

transporte; a receita obtida com a venda antecipada dos passes estudantis (50% do valor 

integral da tarifa); eventuais recursos extra-tarifários advindos tanto da aplicação financeira 

dos recursos de comercialização do vale transporte e passe estudantil quanto de bilhetes 

comprados e não utilizados dentro do prazo de validade. A remuneração dos operadores do 

sistema de ônibus se dá por estimativa de custo do serviço, feito por meio de planilhas, 

estabelecidas pela EMTU/Recife, e por um processo de cálculo que associa aos quilômetros 

rodados uma relação de passageiros transportados reais, frente a uma estimativa de 

demanda da EMTU/Recife. A administração financeira da operação do sistema de ônibus é 

feita através de uma Câmara de Compensação Tarifária – CCT, gerenciada pela Empresa 

Metropolitana de Transportes Urbanos – EMTU/Recife. A Câmara possui regras definidas de 

operação, inclusive quanto aos procedimentos em caso de superávit ou déficit. No caso de 

déficits consecutivos, é prevista uma revisão das tarifas ou planos de viagens, de modo a re-

equilibrar o sistema. De acordo com o relatório da Procenge (2003), com base nos dados 

apresentados pela EMTU/Recife, a Câmara de Compensação tem apresentado diversos 

períodos de déficit e em 2002 já acumulava déficits não resolvidos, da ordem de R$ 30 

milhões. Em abril de 2003 e em novembro de 2004 o valor das passagens foi reajustado 
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com o objetivo de re-equilibrar o sistema. Segundo Lima Neto (2002), “o déficit sistemático 

do STPP/RMR se deve a existência de uma rede ultrapassada, ineficiente e de difícil 

racionalização em face de estrutura atual de exploração pelas empresas privadas, que não 

permitem a alteração do “status quo” e trabalham na ótica de quanto maior o custo do 

sistema melhor”.  

 

A definição das tarifas para os VPP é de responsabilidade das prefeituras, à exceção das 2 

linhas que operam integradas com o sistema regular de ônibus que são remuneradas pela 

CCT. A tendência na definição das tarifas dos VPP é acompanhar as estipuladas para o 

sistema gerido pela EMTU, para que não se promova uma concorrência danosa ao sistema 

de transportes como um todo. 

 

O Sistema ferroviário metropolitano tem uma contabilidade independente do restante do 

sistema. A tarifa é definida pelo Governo Federal e não guarda qualquer correlação com os 

custos reais de operação de seus sistemas metrô ou trem, além de não incluir os custos de 

depreciação de equipamentos fixos, material rodante e oficinas. O sistema apresenta um 

déficit mensal correspondente a cerca de 77% do seu custo total. Esse déficit é coberto com 

recursos do Governo Federal, por transferências das dotações orçamentárias recebidas pela 

Companhia Brasileira de Trens Urbanos – CBTU (STU-REC, 2003). 

 

A integração tarifária do metrô no STPP ocorre de duas formas, a partir da integração por 

bilhete ou nos terminais de integração do SEI. O valor da tarifa é estabelecido de modo 

independente para cada um dos modos, e a repartição tarifaria se dá de duas formas: Para 

a integração por bilhete, o sistema metro-ferroviário é ressarcido em 50% do valor da tarifa 

integrada, limitado a 80 % do valor de sua tarifa padrão. No caso da integração pelo SEI, a 

repartição tarifária é efetivada diretamente pelo sistema, na medida em que cada modo é 

remunerado pela receita das tarifas de ingresso do passageiro pagante, arrecadada 

diretamente pelo seu sistema.  

 

No caso da integração por bilhete, o valor da passagem do sistema metro-ferroviário limita a 

sua remuneração. Assim, nas situações em que a tarifa do sistema metro-ferroviário não 

acompanha os valores praticados pelo sistema como um todo, de acordo com o critério 

estabelecido, ele passaria a receber menos do que 50% da tarifa integrada. Essa situação 

tem exigido das equipes da EMTU e do METROREC sensibilidade e negociação 

permanente para se estabelecer, a cada momento de reajuste tarifário qual deve ser a 

remuneração do sistema metro-ferroviário. 
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Como já foi comentado anteriormente, a integração tarifária no SEI permite ao usuário 

otimizar a utilização das diversas linhas que compõem o SEI de acordo com o seu interesse, 

pagando apenas uma passagem na oportunidade de sua entrada no sistema. Assim, na 

integração pelos terminais fechados do SEI, quando o usuário utiliza a integração 

metrô/ônibus nos dois sentidos, ou seja, o usuário embarca no sistema pelo modo ônibus, 

tanto na ida quanto na volta, fica caracterizado o usuário cruzado. De acordo com a 

pesquisa aplicada pela STU-REC em 2002, avalia-se que o percentual de usuários 

cruzados, ou seja, que utiliza o sistema metroviário como “ponte”, tanto na ida como na volta 

de seu percurso, corresponde a cerca de 25% de sua demanda total. Como a integração 

pelo SEI prevê o pagamento da tarifa apenas no momento da entrada do usuário no sistema 

e o procedimento de repartição tarifária entre os dois modos de transporte que compõem o 

SEI considera a remuneração dos sistemas pelas tarifas diretamente arrecadadas pelos 

mesmos, o sistema metroviário não é remunerado pelo transporte do “usuário cruzado”. 

Observa-se, portanto, que a integração nos terminais fechados é um sistema que maximiza 

a demanda total capturada em detrimento da receita arrecadada pelo sistema ferroviário. A 

atratividade oferecida pela livre transferência, com o pagamento de apenas uma tarifa, 

favorece uma maior utilização do sistema metroviário, aumentando assim a demanda 

capturada. Por outro lado, quanto mais integrado estiver o sistema metroviário, maiores 

serão as possibilidades de sua utilização como “ponte” entre dois trechos rodoviários, 

situação em que o acréscimo da demanda não é acompanhado pela correspondente 

arrecadação da tarifa.  

 

Dessa forma, a associação do aumento da integração entre os dois modos de transporte 

com grande participação do “usuário cruzado”, com o procedimento de repartição tarifária 

vigente contribui diretamente para o agravamento dos déficits operacionais do sistema 

metroviário, por não permitir a adequada remuneração pela demanda efetivamente 

transportada, tendo como conseqüência uma maior redução em sua tarifa efetiva média com 

reflexos diretos sobre a taxa de cobertura. 

 

Por outro lado, também pode se verificar a situação em que o usuário entre no sistema 

integrado por uma estação metroviária, atraído por sua tarifa diferenciada e passe direto 

para o sistema de ônibus integrado através do terminal de integração. Nesse caso o sistema 

de ônibus é que vai transportar sem receber. 

 

De acordo com os dados disponibilizados no relatório gerencial do METROREC, o sistema 

de remuneração adotado reduz a tarifa de integração em cerca de 27% da tarifa cheia, o 

que resulta em uma baixa tarifa efetiva média. O procedimento de repartição tarifária, fruto 
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de acordos firmados no início da implantação da integração entre os dois sistemas é 

passível de questionamento das partes interessadas, quanto à justiça relativa à 

remuneração dos custos incorridos com o transporte do usuário integrado, especialmente 

em virtude das modificações ocorridas no sistema integrado, a exemplo da implantação de 

novas linhas de ônibus integradas, implantação e ampliação, em diferentes épocas, dos 

terminais de integração adjacentes a Linha Centro do Metrô, promovendo o aumento de sua 

capacidade para a captação e atendimento ao usuário integrado pelo SEI. 

 

Observa-se, no entanto, que apesar dessas questões aparecerem com certa freqüência no 

discurso e justificativas dos gestores dos sistemas, a questão nunca foi avaliada 

objetivamente com vistas a sua solução.  

 

2.2.4 INTEGRAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

O STPP da RMR opera com 17 empresas privadas de ônibus, 74 permissionários de VPP, e 

a CBTU, única estatal, responsável pelo transporte metro-ferroviário.  

 

O quadro institucional de transportes urbanos da RMR apresenta-se estruturado em torno 

da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos do Recife – EMTU/Recife criada pelo 

Governo do Estado em 1979 para gerir o Sistema de Transporte Público de Passageiros da 

RMR que, na oportunidade, era prestado basicamente por linhas de ônibus convencionais. A 

partir da criação da EMTU/Recife, iniciou-se o processo gestão integrada dos transportes 

públicos da RMR. O esquema apresentado na figura 8 apresenta o quadro institucional atual 

do STPP da RMR, onde: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Esquema Institucional do STPP da RMR 

CMTU - Conselho Metropolitano de Transportes Urbanos 
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A EMTU/Recife é a gestora do STPP por ônibus na RMR, exercendo para tal fim o papel 

que cabe ao Estado em termos da regulamentação do transporte intermunicipal por ônibus 

entre as cidades que compõem a RMR e as delegações recebidas, através de convênios, 

das Prefeituras Municipais e as prefeituras das cidades metropolitanas pelos serviços de 

transporte urbano de interesse local. Ao se caracterizar como entidade gestora, e não 

apenas de regulamentação e controle do STPP por ônibus, a EMTU/Recife assume na 

prática o papel de definir e fazer operar o sistema de ônibus como um todo, estabelecendo 

linhas, itinerários, freqüências, tipo de equipamentos e todas as disposições sobre a 

concepção, integração e operação dos sistemas. Das linhas controladas pela EMTU/Recife 

50% correspondem a linhas intermunicipais e 50% a linhas municipais cuja atribuição é da 

Prefeitura da Cidade do Recife. A EMTU/Recife é responsável também pela gestão de 12 

linhas municipais de Jaboatão dos Guararapes, que formam o que se denominou Sistema 

Integrado Municipal-SIM, fazendo parte do Sistema Estrutural Integrado-SEI. 

 

O Conselho Metropolitano de Transportes Urbanos - CMTU é um órgão colegiado 

metropolitano responsável pelas decisões superiores do sistema, como a Política de 

Transporte Urbano e questões tarifárias. É formado por representantes do Governo do 

Estado de Pernambuco (EMTU/Recife e Secretarias de Planejamento e Infra-estrutura), das 

Prefeituras da RMR, da Assembléia Legislativa do Estado, da Câmara dos Vereadores do 

Recife e das Câmaras de Vereadores das demais cidades da RMR, em sistema de rodízio, 

dos sindicatos (patronal e trabalhadores do setor), da CBTU/União, de entidades 

comunitárias e da CTTU - Cia. de Transito e Transporte Urbano do Recife.  

 

As prefeituras das cidades metropolitanas são titulares do serviço de transporte urbano 

de interesse local e podem geri-lo diretamente ou delegá-lo ao Estado para se integrarem ao 

sistema de transporte metropolitano. Os convênios existentes de delegação à EMTU/Recife, 

para a gestão dos sistemas locais, se constituem um instrumento legalmente frágil, sujeitos 

a suspensão com um prévio aviso de apenas 60 (sessenta) dias. A gestão do sistema de 

transporte urbano do Recife é exercida pela EMTU/Recife, por delegação da Prefeitura da 

Cidade do Recife. Os demais municípios da RMR mantêm a gerência sobre seus sistemas 

de transporte coletivos.  

 

As empresas operadoras de ônibus geridas diretamente pela EMTU possuem delegações 

para a exploração dos serviços sob a forma de permissões, concedidas pela EMTU/Recife, 

em nome do Estado ou das Prefeituras convenentes, não sendo objeto, como determina a 

constituição federal, de concorrência pública. As permissões têm sido renovadas, ao longo 
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do tempo, com base no atendimento dos padrões de desempenho estabelecidos pela 

EMTU/Recife. Existe uma única empresa, vinculada ao STPP, que opera no município de 

Recife, com base em concessão municipal decorrente de uma concorrência pública, 

realizada pela Prefeitura da cidade do Recife. 

 

O sistema de Veículos de Pequeno Porte é gerido diretamente pelas Prefeituras em que 

operam. Apenas o município de Recife já tem os seus sistemas de VPP, operando de forma 

regulamentada. 

 

A Câmara de Compensação Tarifária é um sistema originalmente exclusivo do sistema 

ônibus, mas que atualmente contempla também duas linhas do sistema de VPP. A CCT é 

operada pela EMTU/Recife, com a participação dos operadores de ônibus, e promove a 

apuração da receita total do sistema e sua distribuição pelos operadores, em função dos 

volumes de transporte (quilômetros rodados, viagens cumpridas e passageiros 

transportados) e custo.  

 

A CBTU/STU-REC é responsável pelo planejamento e operação do sistema ferroviário 

urbano da RMR, estabelecendo seus programas de viagens, quadros horários e tarifas sem 

participação da EMTU/Recife. Observa-se que, embora a CBTU esteja representada no 

CMTU e participe de suas deliberações, sua representatividade, (3,33%) não garante a sua 

inserção e o seu fortalecimento no STPP da RMR.  

 

Nesse quadro institucional, onde a CBTU e a EMTU atuam de forma independente na 

gestão de seus sistemas, a definição de questões comuns requer um gerenciamento passo 

a passo, fazendo com que o fortalecimento da integração metrô/ônibus só seja possível a 

partir do esforço permanente de articulação entre seus dirigentes e equipes técnicas. Em 

conseqüência dessa articulação, foram obtidos avanços no que se refere à expansão da 

integração física e operacional entre os dois sistemas, a partir da implantação dos Terminais 

de Integração da Linha Centro do Metro (Barro, Jaboatão, Afogados, Joana Bezerra e 

Camaragibe) e previsão dos Terminais de Integração no Projeto de Expansão do 

METROREC - Linha Sul, hoje em implantação, bem como a implantação/expansão das 

linhas de ônibus do SEI.  

 

No entanto, apesar de todo o esforço, e o longo período percorrido desde o início da 

implantação do SEI, a integração entre os dois sistemas ainda não envolve todos os seus 

aspectos, a exemplo da tarifação, que é tratada de forma independente por cada modo, 

onde a CBTU define a tarifa do sistema ferroviário, sem a participação da EMTU, e a 
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Câmara de Compensação Tarifária não considera a participação do metrô/trem em seu 

sistema.  

 

O sistema atual não permite também a solução de outros aspectos significativos para a 

racionalização do sistema de transportes, como a expansão mais efetiva das integrações 

metrô-ônibus, ou a eliminação de linhas de ônibus concorrentes com o sistema metro-

ferroviário em determinados trechos, a revisão da política de partição tarifária relativa ao 

usuário integrado, e os seus desdobramentos sobre a tarifa efetiva dos sistemas ônibus e 

metrô. Da mesma forma, qualquer ação que dependa das municipalidades, para a melhoria 

do sistema de transportes ou do sistema ferroviário, como a integração de linhas municipais, 

estudos de acessibilidade e implantação de obras viárias dependem necessariamente do 

estabelecimento de articulações específicas para a sua solução.  

 

Com relação às Prefeituras dos Municípios Metropolitanos, há que se ressaltar o interesse 

crescente das prefeituras em assumir a gestão dos transportes em seus municípios, através 

da criação de estruturas específicas, onde se destacam a Companhia de Transporte e 

Transito urbano - CTTU da Prefeitura do Recife, e a Empresa Municipal de Trânsito e 

Transporte – EMTT já implantadas, e que já iniciaram a sua atuação, inclusive com a 

regulamentação dos VPP. Nos demais municípios os sistemas são administrados pela 

administração direta municipal (geralmente de uma diretoria vinculada a uma secretaria 

municipal). 

 

Fruto da necessidade de uma maior participação dos governos municipais na gestão do 

STPP da RMR, encontra-se em negociação a formação de um consórcio metropolitano 

formado pelo Governo do Estado e dos Municípios da RMR. O processo ainda está em 

tramitação, mas já existe uma formatação inicial acordada entre o estado e a Prefeitura da 

cidade do Recife. A medida provisória Estadual para formação do Consórcio já foi aprovada 

pela Assembléia Legislativa do Estado e a Medida Provisória Municipal e encontra-se em 

tramitação na Câmara dos vereadores da cidade do Recife. 

 

Na proposta o sistema ferroviário metropolitano passaria a ser subordinado diretamente ao 

consórcio como operador do STPP a partir da celebração de convênio/contrato. Ao 

consórcio caberia a responsabilidade pela definição e cobrança de metas e padrões 

operacionais que tenham interferência direta no STPP.  
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2.3 O SISTEMA FERROVIÁRIO METROPOLITANO 

 

O STPP da RMR considera a participação do modo ferroviário em dois corredores 

estruturais, o corredor centro/oeste e o corredor centro/sul. Para atender a esses dois 

corredores o Sistema de Trens Metropolitanos do Recife é composto por 56,2 Km de malha 

ferroviária (figuras 9 e 10), dividida em dois sistemas separados, usualmente conhecidos 

como Linha Centro e Linha Sul. Juntos transportam cerca de 168.000 passageiros/dia 

(dados Metrorec: julho/2004) e 47.500.000 passageiros/ano (2003), atendendo diretamente 

aos municípios de Recife, Jaboatão dos Guararapes, Camaragibe e Cabo e indiretamente a 

toda Região Metropolitana do Recife, através do SEI.  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Fonte: STU-REC 
Figura 9: Sistema Ferroviário 

Metropolitano da RMR 

Fonte: STU-REC 
Figura 10: Esquema do sistema Ferroviário 

Metropolitano da RMR 
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Corredor centro/oeste 

 
Esse corredor corresponde ao sistema metroviário denominado Linha Centro, que interliga o 

centro do Recife ao Município de Jaboatão de Guararapes, com um ramal da estação 

Coqueiral até o município de Camaragibe. 

 

A configuração espacial ao longo do percurso da linha é caracterizada pela alternância de 

espaços vazios com áreas urbanas muito e pouco adensadas, alguns vazios urbanos e 

áreas rurais. Possui topologia tipicamente residencial unifamiliar ou multifamiliar; zonas 

especiais de interesse social (ZEIS); centros secundários de comércio e de serviço 

(Afogados, Cavaleiro, Areias) e, Zonas industriais, pontuadas ao longo do trecho (Café 

Royal, Souza Cruz, etc) e concentradas no distrito Industrial do Curado (Siderúrgica Aço 

Norte, Microlit, Philips, White-Martins, Coral, Kibon, etc.). 

 
A Linha Centro tem 25,2km, opera nos trechos Recife-Coqueiral-Jaboatão, com bifurcação 

Coqueiral - Camaragibe, em via dupla exclusiva, totalmente segregada. Ao longo do sistema 

existem 18 Estações, distribuídas a uma distância média entre si de aproximadamente 1,2 

km. e 5 Terminais Integrados do SEI. A via permanente, ao longo de todo o seu traçado 

apresenta-se com bitola de 1,60m, trilhos ABNT TR57m de nióbio 200 nas curvas com raio 

menor que 400m e regiões de Aparelhos de Mudança de Via (AMV’s) e de aço carbono nos 

demais trechos, assentada em dormentes monobloco em concreto protendido e em 

dormentes de madeira nas regiões de AMV’s. O sistema é eletrificado em 3.000 Vcc e o 

controle de tráfego dos trens é feito pelos sistemas CTC – Controle de tráfego centralizado e 

de sinalizaçãodo ATC – Controle Automático do Trem (Automatic Train Control). O trecho 

Rodoviária-Camaragibe, inaugurado em Janeiro de 2004, está operando com um sistema 

provisório de sinalização e controle. 

 

Para a sua operação, são utilizados 12 trens no horário de pico da manhã e 10 no horário de 

pico da tarde, garantindo-se um intervalo entre trens de 6 minutos no trecho Recife-

Coqueiral e de 12 minutos nos trechos Coqueiral-Jaboatão e Coqueiral-Rodoviária. Nos 

horários de vale (entre picos), são utilizados 8 trens em circulação, para garantir um 

intervalo entre trens de 15 minutos nas estações dos ramais Coqueiral-Jaboatão e 

Coqueiral- Camaragibe e 7,5 minutos nas estações entre Recife e Coqueiral. Aos domingos 

e durante o período noturno dos dias úteis (após as oito horas da horas da noite) são 

utilizados apenas 6 trens e garantido um intervalo entre trens de 10 minutos entre Recife e 

Coqueiral e 20 minutos nos demais trechos. 
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Corredor Sul 

 

Esse corredor corresponde ao sistema metroviário denominado Linha Sul, que interliga o 

centro do Recife ao Município do Cabo.  

 
Ao longo do trecho, verifica-se uma ocupação com urbanização densa, constituída em sua 

maioria por população de baixa renda, bem como a existência de 4 grandes centros 

comerciais (Largo da Paz, Boa Viagem, Prazeres e Pontezinha), equipamentos urbanos de 

grande porte (Shopping Center, Aeroporto Internacional, Universidade Salgado de Oliveira e 

Faculdade do Recife - FAREC), além de um importante distrito industrial.  

 
Trata-se de um sistema muito antigo, usado operacionalmente pela RFFSA/CFN- 

Companhia Ferroviária do Nordeste para o transporte de cargas, e pela STU-Rec para o 

transporte de passageiros pelo sistema diesel, originalmente partindo da estação Cinco 

Pontas. O trecho com 14,3km Recife-Cajueiro Seco, entre a estação Terminal Recife, no 

bairro de São José, e a estação Terminal Cajueiro Seco, localizada no bairro de Prazeres, 

município de Jaboatão dos Guararapes encontra-se em processo de modernização e 

melhoria, com obras para permitir a eletrificação e a separação física e operacional dos 

sistemas de cargas e passageiros. Após a conclusão do processo serão mantidas as 

mesmas características da Linha Centro, faixa de domínio totalmente vedada e inexistência 

de cruzamentos em nível com o sistema viário e permitirá a integração modal com a rede de 

ônibus. Depois de concluída, a Linha Sul (sistema elétrico) contará com 10 estações Largo 

da Paz, Pinheiros, Antônio Falcão, Shopping, Tancredo Neves, Aeroporto, Porta Larga, 

Prazeres, Monte dos Guararapes e Cajueiro Seco, exclusivas, e 5 Terminais de Integração, 

nas estações de Largo da Paz, Tancredo Neves, Aeroporto, Prazeres e Cajueiro Seco, além 

das estações e terminais integrados de Joana Bezerra e Recife, comuns com a Linha 

Centro. 

  

A estação de Cajueiro Seco, além de permitir a integração com o sistema de ônibus, será 

também responsável pela integração entre os sistemas ferroviários elétrico e diesel. 

 

Depois de concluídas as obras da Linha Sul, o trecho Cajueiro Seco-Cabo permanecerá 

compartilhado para o transporte de passageiros e de carga. Atualmente o trecho possui 6,7 

km em via dupla, do Cajueiro seco até Pontezinha, e 11km de via singela de Pontezinha até 

o Cabo. O sistema ferroviário de cargas é operado pela iniciativa privada. Álcool, açúcar, 

cereais e sal são os principais produtos transportados. As diretrizes para operacionalização 

dessa convivência estão definidas em um convênio firmado entre a CBTU e a Rede 



 

 

37 

Ferroviária Federal S.A (RFFSA). O Projeto de expansão do Metrô prevê a duplicação do 

trecho ferroviário entre Cajueiro Seco e o Cabo, a reforma de todas as estações e do 

material rodante (7 composições) .  

 

Provisoriamente, durante o período de obras do trecho Recife-Cajueiro Seco, a integração 

do sistema diesel com o sistema elétrico está sendo efetuada na estação Curado da Linha 

Centro. O sistema Convencional de Trens Diesel entre o município do Cabo e a estação 

Curado opera em via compartilhada com o transporte de cargas, e utiliza a variante 

Prazeres-Lacerda, que permite a ligação da área Sul da RMR com a área Oeste, no Curado. 

O sistema, com 31,5 Km de extensão dos quais 7 Km em via dupla e 24km em via singela - 

bitola métrica possui 7 Estações, exclusivas do sistema diesel e uma plataforma de 

integração com a estação Curado da Linha Centro, seis passagens em nível nos 

cruzamentos com as vias urbanas e o sistema de sinalização é manual (por talão). O 

material rodante é composto por 7 locomotivas diesel-elétricas e 42 carros de passageiros 

para cumprir um intervalo entre trens de 60 minutos. Para poder atender a população 

residente ao longo da variante Prazeres-Lacerda, foram implantadas duas paradas 

intermediárias, as estações de Marcos Freire e Jorge Lins. Segundo Lima Neto (2003) “o 

ramal evidenciou uma extensa parte da RMR que tem uma baixíssima oferta de transporte 

público, como no Conj. Residencial Marcos Freire, nas localidades de Dois Carneiros, Três 

carneiros, etc.” Segundo informado pela CBTU/STU-REC, e observado diretamente nas 

estações de Marcos Freire, Curado e Cabo, nos horários de pico o sistema já opera com a 

capacidade esgotada. 

 

2.4 A PEQUENA PARTICIPAÇÃO DO SISTEMA FERROVIÁRIO NO STPP 

 

Nos últimos 14 anos a demanda do metrô alcançou os resultados apresentados nas figuras 

11 e 12. 
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Figura 11: Passageiros transportados no STPP: Comparação no período de 

1983 e 2003 (Dados CBTU/STU-REC e EMTU) 
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Figura 12: Comportamento da Demanda do Sistema Metro-ferroviário entre 1983 e 2003. 

Demanda Total x Demanda Integrada. (Dados: CBTU/STU-REC). 

 

Com relação ao comportamento verificado nos quadros, é importante destacar os seguintes 

aspectos e considerações quanto à demanda: 
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A redução da demanda observada entre 1991 e 1992 (em torno de 18%, considerando os 

sistemas diesel e elétrico) está relacionada a uma mudança na política tarifária dos trens. 

Até 1991, a CBTU praticava tarifas bastante reduzidas e totalmente desvinculadas das 

tarifas do STPP, chegando em alguns momentos a praticar tarifas correspondentes a menos 

da metade da menor passagem dos ônibus. A partir de 1991 elevou a tarifa para o mesmo 

valor aplicado aos ônibus elétricos existente na época, permanecendo, no entanto, sem 

conceder o abatimento de 50% para estudantes.  

 

Entre 1992 e 1996, observa-se uma significativa mudança no perfil da demanda, que 

quantitativamente permaneceu praticamente inalterada. Em 1992, apenas 40% dos usuários 

faziam integração. Com o início da integração do SEI nos terminais fechados de Joana 

Bezerra, Afogados e Barro, a demanda total não só subiu em 1997, como se alterou 

bastante. A participação da demanda integrada pelo SEI tem aumentado gradativamente 

enquanto a integração tem decrescido. Hoje, cerca de 70% da demanda é integrada sendo 

que 45.000 usuários/dia utilizam o SEI no modo Metrô (Figura 13). 
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Figura 13: Composição da Demanda Integrada entre 1996 e 2003 

 

O sistema ferroviário, apesar de ter uma boa avaliação por parte dos usuários (Dados das 

pesquisas anuais realizadas pela Gerência de Planejamento e Transporte do METROREC 

indicam um grau de satisfação de bom a ótimo), apresenta uma demanda com 

comportamento elástico, com uma forte relação entre o seu comportamento e fatores 

externos, como fixação de tarifas, disponibilização de linhas de integração, etc., a exemplo 

da redução da demanda verificada entre 1991 e 1992 (em tomo de 18%), resultado da 
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mudança na política tarifária dos trens, bem como o aumento de demanda identificado em 

2003, fruto da recente política de regulamentação que restringiu o acesso dos veículos de 

transporte alternativo ou informal ao centro expandido do Recife. 

 

O sistema ferroviário do Recife se constitui um sistema altamente dependente, em termos 

de alcance da demanda projetada, de sua integração no SEI. A contínua ampliação do 

sistema integrado, com a implantação de novas linhas de ônibus integradas, implantação e 

ampliação, dos terminais de integração adjacentes a Linha Centro do Metrô ao mesmo que 

promove o aumento de sua capacidade para a captação e atendimento ao usuário 

integrado, faz com que nas situações em que o usuário utilize dupla integração o sistema 

metroviário passe a ser utilizado como “ponte” entre duas linhas do sistema ônibus.  

 

Observa-se que quando a dupla integração é utilizada nos dois sentidos, o usuário embarca 

no sistema pelo modo ônibus, tanto na ida quanto na volta. De acordo com a pesquisa 

aplicada pela GEPET/STU-REC/CBTU em 2002, avalia-se que o percentual de usuários 

cruzados, ou seja, que utiliza o sistema metroviário como “ponte”, tanto na ida como na volta 

de seu percurso, corresponde a cerca de 40% da demanda total. 

 

Existem ainda as linhas de ônibus paralelas à linha Centro do metrô, diretas ao centro e 

responsáveis pelo transporte de 88.300 usuários/dia, através de 840 viagens/dia e uma frota 

de 84 ônibus. Em 1994, foi estudada uma nova rede pela EMTU/Metrorec com o objetivo de 

racionalizar o sistema de transportes, a partir da redução do número de linhas diretas e 

aumento da integração. Merece destaque o expressivo incremento de novas linhas 

transversais (ou interbairros) ou mesmo concorrentes e linhas diretas do subúrbio para o 

centro, apresentado nos últimos anos. O crescimento dessas linhas traduz a tendência da 

EMTU em tentar ligar diretamente todos os pares origem/destino em detrimento do 

fortalecimento do sistema integrado. As linhas transversais, que em 1980 se restringiam a 

13 linhas, em 1985 passaram a 28 linhas, em 1992 a 44 linhas (PERNAMBUCO, 1992), hoje 

(2004) correspondem a mais de 70 ligações diretas interbairros. Segundo destacado no 

documento relativo à reformulação do SEI (PERNAMBUCO,1992), a proliferação das linhas 

transversais decorreram da permanente pressão das comunidades, do interesse de algumas 

empresas operadoras e d aquiescência da EMTU/Recife. As linhas radiais promovendo 

ligações diretas subúrbio – cidade, realizadas, em muitas situações, com linhas de 

itinerários sinuosos e de longo percurso atingem hoje (2004) cerca de 170 linhas.   

 

O sistema de ônibus convencional é responsável pela operação de 74% dos itinerários 

realizados por ônibus no STPP. Com efeito, o “tamanho” do Sistema convencional estaria 
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condicionado pela maior ou menor estruturação do SEI. Assim, a cada expansão do SEI 

corresponderia uma redução do Sistema Complementar. Na realidade, isso não tem 

acontecido. O modelo de gestão, do STPP, de certa forma beneficia a quilometragem, 

beneficia aquele empresário que tem maior quilometragem. Assim, há uma grande 

resistência, por parte dos empresários, a que se imponha uma maior racionalidade na 

definição das rotas pela EMTU. É mais interessante para o empresário de ônibus 

propor/induzir, com base nos anseios e manifestações das comunidades a permanência ou 

mesmo criação de novas rotas diretas subúrbio/centro, e linhas transversais não integradas 

do que procurar junto com a EMTU consolidar a estratégia integrada junto às comunidades. 

 

De acordo com os dados da EMTU, o sistema de ônibus tem apresentado uma melhoria no 

que se refere à oferta de serviço. Considerando-se a população projetada do IBGE, para 

Julho de 2003, a relação ônibus/população aumentou em tono de 8,6%, tendo passado de 

0,580 em 1988 para 0,630 em julho de 2003 (valores multiplicados por 1.000); A relação 

ônibus/passageiro passou, no mesmo período, de 0,980 para 1.543, com crescimento de 

57%. O número anual de viagens dos ônibus passou de 4,7 milhões para 6,8 milhões, com 

um aumento de 44%, enquanto a quilometragem rodada cresceu de 151 milhões para 215 

milhões, com um incremento de 42%. Ainda nesse mesmo intervalo de tempo, foram criadas 

160 linhas, passando de 203 em 1988 para 363 em julho de 2003. 

 

Por outro lado, a demanda de passageiros transportados por ônibus (figura 15), que vinha 

crescendo até 1990, alcançou naquele ano 535 milhões/ano, passou a apresentar, a partir 

de então, uma queda contínua, atingindo em 1997, 438 milhões (queda de 18%) e chegando 

em 2002 a números da ordem de 344 milhões de passageiros, o que significa uma redução 

em relação a 1990 de quase 36%. 
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Figura 15: STPP: Passageiros Transportados entre 1983 e 2003 

 

Observa-se um comportamento de queda na demanda do STPP, apesar da melhora dos 

níveis de serviço, determinado pelo aumento no número de linhas de ônibus, ao mesmo 

tempo em que cresce a demanda pelo SEI. De acordo com os relatórios da CBTU STU-

REC, o SEI atende a uma demanda de 400.000 passageiros/dia (julho/2003), o que 

corresponde a cerca de 27% da demanda do STPP da RMR. 

 

2.5 TÓPICOS CONCLUSIVOS 

  

O modelo atual de gestão do STPP na RMR se restringe ao sistema de ônibus, não 

incluindo o sistema ferroviário, salvo no que se refere aos esquemas de integração. Apesar 

do Conselho Metropolitano de Transportes ser um órgão colegiado com ampla 

representação dos atores do setor de transportes, incluindo aí as Prefeituras da RMR e a 

CBTU, observa-se que a predominância e a força do Estado é muito maior e se sobrepõe às 

Prefeituras.  Da mesma forma, até os próprios empresários de ônibus que participam do 

sistema, dependendo do momento e da correlação de forças, podem ter uma predominância 

grande e interferir fundamentalmente nas decisões do Conselho. 

  

De acordo com o relatório da Procenge (2003), o atual modelo, mesmo restrito ao modo 

ônibus, já teria atingido, no entendimento da própria EMTU/Recife, seu ponto de ruptura, em 

relação ao modelo de financiamento e em termos físico-operacionais. Segundo Lima Neto 

(2002), o déficit sistemático do STPP/RMR “se deve a existência de uma rede ultrapassada,  
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ineficiente e de difícil racionalização em face de estrutura atual de exploração pelas 

empresa privadas, que não permitem a alteração do “status quo” e trabalham na ótica de 

quanto maior o custo do sistema melhor”. Com relação às restrições de circulação do 

sistema ônibus, são diagnosticados problemas pela EMTU/Recife, que dependem para sua 

solução, tanto de investimentos, como de uma maior articulação em tomo de um modelo 

que privilegie o transporte coletivo por parte dos órgãos atuantes sobre o sistema viário e de 

circulação, sobretudo as Prefeituras Municipais.  

 

Com relação ao sistema ferroviário observa-se o aumento de sua participação no STPP da 

RMR, está diretamente relacionado à sua articulação e integração com os demais modos de 

transporte, notadamente o modo ônibus. Decorre daí a necessidade de se realizar um 

esforço conjunto (municípios, EMTU/Recife e CBTU/STU-REC) no sentido de elaborar uma 

nova estrutura para a rede de transporte público que considere especialmente um bom 

sistema de integração com o trem, Linha Centro e Linha Sul, que já fazem parte do SEI e 

potencialize a utilização da infra-estrutura ferroviária instalada na RMR, a exemplo da 

ligação Prazeres-Lacerda, que segundo Lima Neto (2002), deve-se pensar em viabilizá-la 

como um ramal definitivo, pois “pode se constituir em uma futura perimetral metroviária da 

rede de transporte público da RMR”. No que se refere Linha Sul,  em virtude de ter sido toda 

planejada com base no SEI e em um forte esquema de integração, a reestruturação da rede 

atual para que ela passe a alimentar os Terminais de Integração a serem construídos ao 

lado das estações de Recife, Joana Bezerra, Largo da Paz, Tancredo Neves, Aeroporto, 

Prazeres, e Cajueiro Seco se reveste de caráter essencial, especialmente ao se considerar 

os pesados investimentos financeiros envolvidos no projeto de expansão, com base em 

convênio celebrado entre a União e o Governo do Estado de Pernambuco, responsável pela 

gestão do transporte público da RMR, através da empresa  estadual EMTU. 
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3  O PAPEL DO ESTADO NA SOCIEDADE E NA PROVISÃO DAS INFRA-ESTRUTURAS 

FERROVIÁRIAS                                                                 

 

No Brasil, assim como na maior parte dos países do mundo, o setor de transportes é 

regulamentado pelo Poder Público (SANTOS, 2000). No entanto, a intervenção estatal no 

setor de transportes, a exemplo das demais infra-estruturas urbanas, observa um 

comportamento cíclico. As mudanças no grau de intervenção do Estado decorrem dos 

formatos que estas assumem nos diversos momentos da história, em função das culturas e 

ideologias dominantes que, por sua vez, refletem as conjunturas econômicas, políticas e 

sociais presentes na Sociedade. Entende-se, pois que a compreensão do processo histórico 

que levou à formulação do Programa de Descentralização dos trens dos aspectos 

facilitadores e das dificuldades ou barreiras observadas na implantação do Programa de 

Descentralização deve estar inserida em um panorama mais amplo de redefinição das 

relações Estado e Sociedade. Assim, para abordar os temas propostos é necessário 

algumas definições conceituais sobre os serviços públicos e as razões que historicamente 

tem justificado as variadas modalidades de intervenção do Estado nesse tipo de atividade. 

 

A estrutura do capítulo é composta por três secções. A primeira secção (3.1) enfoca a 

natureza cíclica das relações entre o Estado e a Sociedade. A segunda secção (3.2) aborda 

a maior ou menor participação do Estado nas infra-estruturas urbanas associadas ao 

conceito de serviço público, com ênfase para o setor ferroviário.  A Desestatização no Brasil 

é apresentada na terceira secção (3.3).  

 

3.1  ESTADO E SOCIEDADE: A INTERVENÇÃO DO ESTADO NA ECONOMIA. 

 

Embora a intervenção estatal nas atividades econômicas, notadamente nas infra-estruturas, 

tenha sido uma constante na história da civilização moderna, a forma e a intensidade com 

que essa intervenção se processa tem variado ao longo do tempo. Segundo Santos (2000), 

a permanente redefinição do papel do Estado nas civilizações tem se processado de acordo 

com o domínio das culturas e ideologias, resultando, de acordo com as características 

centrais de cada fase, em distintas formas de atuação, “Estado Cartorial” da fase mercantil 

do capitalismo, “Estado mínimo”, do século XIX, “Estado Provedor” e “Estado Planejador 

Regulador”, do século XX, e, recentemente, Estado Regulador.  

 

Durante o século XX, até final dos anos 1970, o Estado assume o papel de Estado do bem 

estar social defendido por Keynes, que previa a atuação do Estado nas situações 
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específicas em que o mercado não atingisse o equilíbrio almejado. Desta forma, 

considerando a importância econômica e política das infra-estruturas e a certeza de que o 

Estado poderia ter êxito onde os mercados pudessem falhar fazem com que a tutela estatal 

se faça presente, com uma regulamentação excessiva, tanto na Europa, como nos Estados 

Unidos. 

 

No Brasil, entre as décadas de 1930 e 1970, a ação reguladora do Estado cresceu em 

direção à estatização dos serviços públicos, chegando o mesmo a acumular as funções de 

planejamento, financiamento, operação e regulação, na condição de promotor do 

desenvolvimento da economia, de provedor de infra-estruturas e de serviços públicos, além 

de, com freqüência, produtor de insumos básicos (BRASILEIRO; HENRY, 1999). Por vezes 

ele mesmo assume a produção de bens e serviços, concorrendo com empresas privadas ou 

estabelecendo para si o monopólio da produção (ARAGÃO et al., 1999). A intervenção 

pública, nesse período, correspondeu a uma política que entendia que o crescimento 

econômico requeria investimentos que a iniciativa privada não tinha interesse ou condições 

de assumir (SANTOS, 2000).  

 

A forte atuação do Estado nos setores de infra-estrutura ancorava-se também no 

reconhecimento da importância econômica e política das infra-estruturas (transporte, 

energia, telecomunicações, etc.) e na idéia de que o seu provimento à população requeria 

uma intensa participação dos governos. A segurança e soberania nacional e o nacionalismo 

econômico também contribuíram para uma maior presença das estatais na economia. 

Assim, até o início dos anos 1980, verifica-se a provisão governamental das infra-estruturas 

através de instituições públicas verticalmente integralizadas e monolíticas.  

 

As grandes transformações econômicas, organizacionais, políticas e sociais mundiais do fim 

dos anos 1970 e inícios dos anos 1980, acentuadas no início dos anos 1990, vieram 

impactar sobremaneira a intensa participação do Estado na prestação direta dos serviços 

públicos. Segundo alguns autores (BRESSER, 1998), no Estado Social do século vinte, as 

empresas estatais, que tinham se revelado eficientes no combate à corrupção e o nepotismo 

do Estado Liberal, passam a demonstrar ineficiência e incapacidade de atender com 

qualidade às demandas dos cidadãos, notadamente nas atividades exclusivas do Estado, 

como serviços sociais, saúde e educação. As manifestações mais evidentes do imobilismo 

do Estado foram a crise fiscal, o esgotamento das suas formas de intervenção e a 

obsolência da forma burocrática em administrá-lo (BRESSER, 1998).  
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Os baixos níveis4 de eficiência apresentados pelos serviços públicos e sua incapacidade 

para reduzir a pobreza e lograr a sustentabilidade ambiental (BANCO MUNDIAL, 1994), 

aliados ao esgotamento das fontes de recursos públicos para fazer face ao financiamento de 

novos investimentos, e até mesmo para garantir recursos de custeio mínimos requeridos 

pelas atividades básicas de manutenção, foram determinantes para o questionamento e 

redefinição dos limites da intervenção estatal nas infra-estruturas. A caracterização da 

incapacidade do Estado para promover o desenvolvimento social e econômico, em virtude 

da ineficácia de suas estruturas, favoreceu o questionamento sobre a participação do 

Estado nas atividades econômicas. Em conseqüência, inicia-se um novo ciclo nas relações 

Estado-Economia onde se observa o progressivo afastamento estatal do exercício da 

atividade econômica.  

 

Assim, são revisadas todas as posições acerca do papel do Estado, iniciando-se um ciclo 

econômico, no qual o Estado deixa de ser o provedor direto das infra-estruturas ficando sob 

sua responsabilidade apenas os serviços de caráter essencial, a exemplo da educação 

básica. Neste sentido, cumpre-lhe iniciar a tarefa de desregulamentação, evidenciando-se o 

estado neoliberal. No neoliberalismo, a solução para a crise estaria no mercado, logo, as 

reformas são firmemente orientadas para a redução do Estado ao mínimo e para o pleno 

controle da economia pelo mercado, a partir da privatização, liberalização, desregulação, 

flexibilização dos mercados de forma radical. Nesse modelo, o Estado deve limitar-se a 

garantir a propriedade e os contratos, desvencilhando-se de todas as suas funções de 

intervenção no plano econômico e social. 

 

No início dos anos 1990, a crise caracterizada pelos elevados déficits públicos, as altas 

taxas de inflação, notadamente nos países subdesenvolvidos, passou a ser diagnosticada 

como uma crise do Estado e a sua solução associada à reforma do Estado de modo a torná-

lo mais eficiente e competente (BRESSER, 1998). Ao invés do Estado mínimo, a reforma é 

associada à construção ou reconstrução do Estado para que esse possa, em um novo ciclo 

de desenvolvimento, voltar a complementar e corrigir efetivamente as falhas do mercado, 

ainda que mantendo um perfil de intervenção mais modesto  do que aquele que prevalecia 

no ciclo anterior. Esta nova postura objetiva a atuação dos agentes econômicos no sentido 

de se alcançar a eficiência incentivando o crescimento auto-sustentado e o ajuste à 

economia globalizada. Tratava-se de pôr em prática uma concepção de reconstrução do 

Estado, traduzida pela recuperação da poupança pública e superação da crise fiscal, pela 

                                                 
4
 Segundo BRESSER (1998), os baixos níveis de eficiência, resultaram do processo de Captura do 

Estado por interesses privados, da ineficiência de sua administração, e do desequilíbrio entre as 
demandas da população e sua capacidade de atendê-las.    
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redefinição das formas de intervenção no econômico e no social por meio de contratação de 

organizações públicas não estatais.  

 

Observa-se, então, a transição de um Estado promotor direto do desenvolvimento 

econômico e social para um Estado que atue como regulador e facilitador ou financiador a 

fundo perdido, principalmente do desenvolvimento social. A partir de então a tese da 

Reforma do Estado foi adotada e o Banco Mundial e o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento passaram a priorizar os empréstimos para a reforma do Estado 

(BRESSER, 1998). 

 

Surge então o estado regulador na busca de responder às necessidades de controle para 

um desenvolvimento equilibrado, sem perder de vista os objetivos sociais, bem como 

permitir a liberdade de atuação dos agentes econômicos, como garantia do crescimento 

auto-sustentado. “A base da sustentação é a premissa de que a sociedade tem condições 

de resolver de forma mais eficiente, mais descentralizada e menos custosa, grande parte de 

seus problemas” (BENJÓ, 1995). Nesse sentido, a ação regulatória do Estado é justificada 

nas situações em que o mercado, por si só, não é capaz de alcançar a maximização da 

eficiência de produção, nem atender a demanda de equilíbrio social. A regulação do Estado 

deve existir, portanto, porque os mercados apresentam falhas objetivas, e exigem uma ação 

regulatória específica.  

 

No que concerne aos setores de infra-estrutura e serviços públicos, os processos de 

retração do Estado vêm seguindo as alternativas abaixo (BELL; CLOCKE, 1990; GÓMEZ-

IBAÑEZ & MEYER,1993 apud SANTOS, 2000, p. 45) 

 
− A remoção progressiva de subsídios, aproximando as tarifas praticadas dos reais 

custos de provisão do serviço; 

− A perseguição de critérios e valores empresariais e comerciais pelas operadoras 

públicas, que podem se vestir de uma personalidade jurídica de direito privado (e 

eventualmente admitir participação do capital privado); 

− A contratação de terceiros para a execução de serviços públicos regulamentados e 

controlados, pela via de instrumentos contratuais-administrativos; 

− A venda de operadoras públicas; 

− A desregulamentação da atividade, liberando o acesso de novos produtores ao 

mercado, reduzindo ou eliminando privilégios e obrigações, reforçando, em 

contrapartida, as exigências quantitativas; 

− A participação do capital privado em investimentos e gestão de infra-estrutura. 



 

 

49 

 

O Estado redireciona, então, a sua máquina administrativa para o exercício das atividades 

de regulação dos serviços prestados pela iniciativa privada, em substituição às atividades 

ditas “operacionais e de produção”, originalmente executadas diretamente pelo Estado. 

Segundo Benjó (1995), regulação é a criação da “mão visível”, induzindo a produção do 

retorno desejado. Para o autor, “o desafio regulatório é criar mecanismos de motivação ao 

lucro, que sejam consistentes com os retornos (outcome) pretendidos pelo regulador. A 

ação eficaz regulatória consiste em estabelecer critérios nos quais o retorno social desejado 

seja obtido pelo máximo lucro da empresa, de tal forma que essa possa escolher 

voluntariamente o padrão pretendido pelo regulador”. 

 

Nesse contexto de crise financeira internacional, de crise fiscal e de redefinição do papel do 

Estado, o paradigma da provisão pública e da regulação governamental com base na teoria 

dos monopólios naturais, sem uma maior preocupação com a questão da competitividade, o 

Estado passou a ser considerado o grande responsável pela ineficiência do setor de infra-

estruturas, culpado então pelas insuficientes condições de financiamento das ferrovias, pela 

deterioração da malha ferroviária, pela falta de inovação e baixa qualidade dos serviços 

ferroviários (KESSIDES e WILLIG, 2000).  

 

Em conseqüência, diversos países, a exemplo do Japão, Nova Zelândia, Estados Unidos, 

Argentina, Suécia, Inglaterra e Canadá, investem em processos de reestruturação radicais e 

efetivos em suas ferrovias, tendo como resultado os processos de privatização e de 

concessão da malha ferroviária, de cargas e de passageiros, ao setor privado. Um dos 

argumentos básicos consistia na necessidade de restabelecer a performance financeira das 

empresas ferroviárias e permitir a ampliação dos mercados das ferrovias. Essas reformas no 

setor ferroviário, no bojo das redefinições das relações Estado e Sociedade, com a 

passagem do Estado Provedor para o Estado Regulador, serão retomadas mais adiante, 

ainda no presente capítulo.  

 

Da mesma forma, no Brasil, a “reforma” do Estado vem sendo associada ao processo de 

desestatização, com o intuito de reduzir a participação direta do Estado e estimular a 

participação da iniciativa privada na prestação dos serviços públicos. É nesse contexto, de 

redefinição das relações entre o Estado e a Sociedade, e de acentuado estímulo à 

participação das empresas privadas no que diz respeito à provisão das infra-estruturas que, 

no Brasil, se desenvolvem os processos atuais de privatização, de concessão e de 

descentralização da gestão do setor ferroviário urbano de passageiros.  
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3.2 ESTADO E INFRA-ESTRUTURAS URBANAS 

 

A maior ou menor participação do Estado, em um determinado setor da economia, pode ser 

ditada, ou justificada, tanto pelas disfunções do mercado, denominadas de falhas de 

mercado5, existentes ou potenciais numa situação de violação dos pressupostos básicos do 

modelo de concorrência perfeita, como pelas escolhas estratégicas ou de políticas 

endereçadas ao bom cumprimento de suas funções de fomento ao desenvolvimento 

econômico ou de redistribuição de renda. O Estado pode então optar pela intervenção em 

setores específicos da economia por razões relativas à qualidade de vida dos cidadãos ou à 

dinâmica global da economia regional ou nacional. 

 

Com relação à atividade reguladora do Estado, mister se faz apresentar alguns conceitos 

encontrados para serviço público, cuja designação - service public, public utilities6-assumida 

nos diversos países refletem diferentes histórias e concepções bem como os diferentes 

modos de organização das sociedades, e seus mecanismos de regulação (BRASILEIRO; 

ARAGÃO, 2000). 

 

Serviço público é todo aquele prestado pelo Estado ou por seus delegados, prevalecendo a 

vontade estatal, ao qualificar o serviço como público ou de utilidade pública para sua 

prestação direta ou indireta, havendo os serviços que só pelos órgãos estatais devem ser 

executados (ex.: defesa nacional e política) e outros que são comuns ao Estado e aos 

particulares (ex.: transportes, energia, gás, telefone), podendo ser realizados por aqueles e 

estes (MEIRELLES, 1996).  

 

O serviço público pode também ser abordado segundo suas dimensões: jurídica – igualdade 

de acesso, mutabilidade, continuidade; econômica – bem coletivo, monopólio natural, 

externalidade; e comunitária – disponibilidade de um serviço essencial, em todos os pontos 

de um território, a um preço razoável; sem, portanto, negligenciar as dimensões histórica e 

comparativa (BRASILEIRO; ARAGÃO, 2000). Assim, o serviço público pode ser definido 

                                                 
5 SANTOS (2000) apresenta e discute as falhas de mercado mais significativas. 
 
6 STOFFAES (1995) destaca a diferença entre esses dois conceitos: Public utility: serviço prestado ao 
público, por iniciativa estatal ou privada, sob regulamentação pública, inspirada pelo fato que se 
vincula de perto ao interesse geral da coletividade. Services publiques: (em sua concepção francesa) 
é a tradução jurídico institucional de um consenso social em favor da igualdade de tratamento e do 
direito ao usufruto de serviços de interesse geral – um compromisso político em prol da redução das 
desigualdades sociais e regionais. 
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como uma das formas do Estado intervir em atividades econômicas, visando o interesse 

comum (ARAGÃO, 1996), decorrendo de uma necessidade pública.  

 

No entanto, em qualquer que seja o conceito de serviço público, deve-se ressaltar a 

relevância e essencialidade da atividade para o atendimento à necessidade coletiva, 

fazendo com que o Estado, em função desses fatores, assuma a sua titularidade. Assim, o 

atendimento aos objetivos sociais é, sem dúvida, notadamente para os países que adotam o 

conceito de serviço público o mais importante, pois nesses países o papel essencial do 

Estado é garantir o direito de cidadania e de coesão social e nacional. 

 

Com base nestas considerações, pode-se afirmar que o Estado tem o dever e a 

responsabilidade de prover os serviços públicos de uma cidade, bem como o 

desenvolvimento de suas infra-estruturas, de tal forma a promover o desenvolvimento da 

economia, reduzir as desigualdades sociais, além de proporcionar a integração e a coesão 

nacionais.  

 

3.3  REFORMAS NO SETOR FERROVIÁRIO 

 

Os serviços de infra-estrutura são essenciais para as atividades das pessoas e a produção 

econômica e qualquer deficiência em sua provisão reflete-se, imediatamente, no 

desenvolvimento da cidade e na qualidade de vida dos seus cidadãos. Os grandes e 

variados impactos potenciais da infra-estrutura sobre o desenvolvimento derivam de certas 

características tecnológicas e econômicas (de produção e consumo), que a distinguem da 

maioria dos outros bens e serviços, fazendo com que a mesma seja digna de especial 

atenção por parte dos formuladores de políticas (BANCO MUNDIAL, 1994). As 

características econômicas do setor de infra-estruturas de transportes o tornam alvo natural 

para a intervenção governamental, quer seja mediante propriedade e operação direta, quer 

seja mediante regulação da atividade privada (CASTRO, 2000). 

 

 A clássica razão para posse ou controle estatal baseia-se, na existência de características 

de monopólio natural, com produção registrando retornos crescentes de escala e, portanto, 

sub-aditividade de custos (SANTOS, 2000). Sob essa perspectiva, as ferrovias apresentam 

potenciais economias de escala. O monopólio não regulado levaria ao abuso do poder do 

mercado como resultado e à fixação dos preços acima do nível de uma empresa competitiva 

no mercado, ou à redução na produção.  
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A forte regulação por parte dos governos seria requerida para assegurar a realização de 

uma economia de escala através de maciços investimentos na infra-estrutura e a justa 

distribuição na economia nacional. Ainda segundo Santos (2000), posições discordantes da 

existência da naturalidade do monopólio no setor de transportes urbanos destacam que 

outras características, como exclusividade da informação, ou economias potenciais de 

escala e escopo, seriam também elementos presentes no mercado, que serviriam para erigir 

barreiras à imigração de capitais e, também, dariam suporte à intervenção pública. O 

desafio da intervenção pública seria a justa equidade na distribuição dos resultados e 

benefícios gerados no negócio.  

 

Tradicionalmente, o setor de transportes tem sido fortemente regulado, no que se refere à 

economia, entrada e saída no mercado, custos e qualidades dos serviços (ESTACHE; RUS, 

2000). Até o início dos anos 1980, em muitos países, notadamente nos países em 

desenvolvimento, a exemplo do Brasil, no setor ferroviário, a regulação tem se dado em sua 

forma mais ampla, onde o setor público, através de instituições verticalmente integralizadas 

e monolíticas se responsabiliza pelo projeto, construção e operação das ferrovias, (BANCO 

MUNDIAL, 1994). 

 

Estache e Rus, 2000, enfatizam ainda que a intervenção pesada do setor público nas infra-

estruturas de transportes tem geralmente implicado em custos excessivos, nem sempre 

traduzidos em qualidade e preços compatíveis com o interesse e expectativas dos usuários 

clientes. As deseconomias provocadas tendem a penetrar largamente nas empresas do 

setor ferroviário de operação pública que, por sua vez, por se encontrarem inchadas e 

burocratizadas, em grande parte pela interferência política nos preços e empregos do setor, 

apresentam uma baixa capacidade de reação, perdendo assim margem de competitividade. 

 

Como já comentado anteriormente, a forte atuação do poder público nos setores de infra-

estrutura estava ancorada no reconhecimento da importância econômica e política das infra-

estruturas, a noção de que os problemas com a tecnologia do fornecimento requeriam uma 

intensa participação dos governos, bem como na certeza de que os governos poderiam ter 

êxito nas situações onde o mercado parecia não ser capaz de atuar no controle das falhas 

de mercado. 

 

Os processos de reestruturação ferroviários desencadeados em diversos países a partir da 

década de 1980, pela necessidade de se restabelecer a performance financeira e de 

mercado das ferrovias, tornou-se mais evidente nas empresas controladas pelo Estado, pelo 

fato da grande maioria nunca ter passado por um processo de calibração e adequação ao 
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ambiente de mercado (KOPICKI; THOMPSON, 1997). Os processos de reestruturação 

foram focados, então, no rompimento das práticas de controle generalizado pelo poder 

público do passado, com suas corporações, métodos de gerenciamentos e arranjos 

institucionais, com o objetivo básico de recuperar a vantagem competitiva no mercado 

aberto e tornar a empresa financeiramente auto-suficiente e com capacidade para mudar 

com o mercado ao qual serve, desenvolvendo rapidamente novos serviços, sensíveis às 

necessidades do cliente, passando a ser um solucionador dos problemas do consumidor no 

lugar de simplesmente transportador. 

 

No entanto, apesar de o processo de reestruturação não ser necessariamente sinônimo de 

privatização, observa-se, a partir da análise dos processos de reestruturação de diversos 

países (Japão, Nova Zelândia, Argentina, Suécia e Inglaterra), uma forte associação entre 

os processos de reestruturação e movimentos de privatização, uma vez que em sua grande 

maioria se efetivaram com a completa transferência da responsabilidade pela provisão dos 

serviços para a iniciativa privada.   

 

Até a década de 1980, a estrutura do mercado ferroviário da maioria dos países do mundo 

ocidental se baseava na existência de uma única empresa pública, criada no Pós-Guerra, 

encarregada da gestão e operação integrada da infra-estrutura e dos serviços.  Apesar de 

existirem algumas diferenças no grau de autonomia das empresas ferroviárias, os métodos 

de regulação e controle eram basicamente os mesmos.  

 

No contexto dos processos de reestruturação ferroviária, que ocorreram a partir dos anos 

1990, observou-se uma clara determinação de tornar as companhias mais atrativas ao 

investimento privado (CAMPOS e CANTOS, 2000). Dois modelos emergiram: o francês, 

seguindo a tradição jurídica de service public; e o anglo-saxão, na lógica das public utilities 

(BRASILEIRO e ARAGÃO, 2000). Com efeito, na França, após 1995, as reformas no setor 

ferroviário se deram em duas direções. Em primeiro lugar, no sentido de uma clarificação 

das responsabilidades do Estado e da Société Nationale des Chemins de Fer (SNCF), 

empresa pública, nacionalizada em 1938, ocorrendo uma separação das relações entre 

tutela e operação. A tutela sobre o setor ficou no Ministério dos Transportes, enquanto a 

operação permaneceu com a SNCF. O Estado continuou a definir as diretrizes políticas para 

a rede ferroviária nacional. Uma nova empresa pública foi criada — Réseau Ferré de France 

RFF — que assumiu a responsabilidade das infra-estruturas ferroviárias, de seu 

desenvolvimento e de seu financiamento. Esta nova empresa assumiu os custos da divida 

da infra-estrutura da SNCF. Em contrapartida, ela tornou-se proprietária, em lugar do 

Estado, das infra-estruturas ferroviárias. Neste novo modelo, de clara separação entre as 
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tarefas de tutela, de gestão das infra-estruturas e de operação, a SNCF permanece, até 

hoje, uma empresa pública. 

 

Nessa primeira vertente de manutenção da empresa ferroviária pública, tem-se ainda o caso 

do sistema ferroviário sueco que, não tendo sido privatizado, foi previamente dividido em 

dois centros de atividades, onde uma empresa operadora governamental ficou responsável 

pelo monopólio do transporte de carga sobre toda a rede, tendo o transporte de 

passageiros, além da provisão e manutenção de toda a infra-estrutura ferroviária ficado sob 

a responsabilidade da administradora ferroviária nacional, também pública. 

 

O segundo modelo, de privatização ou concessão da operação ao setor privado, teve na 

Inglaterra sua referência principal. Na Inglaterra, em 1982, iniciou-se a reforma regulatória 

no setor ferroviário, com a reorganização da empresa pública, British Railway. Em 1993, 

mais de dez anos depois, foi publicado o Railway Act para preparar a privatização por 

etapas, separando de inicio a infra-estrutura (via férrea e estações) dos serviços, 

privatizando, em seguida, diversos setores. Na Inglaterra, o processo de privatização se deu 

em torno da definição de cinco focos de negócios: três empresas concorrentes no transporte 

de mercadorias a granel, cada uma inicialmente regionalizada e posteriormente, com o 

objetivo de promover um balanceamento entre assegurar a competição e proteger a 

viabilidade financeira das empresas, a divisão foi feita com a criação de quatro novas 

empresas de porte nacional, cada uma com natureza de tráfego misto e competitivo; 

Provisão nacional dos serviços de transporte por container; Provisão dos serviços de 

transporte de cargas para a Europa; Provisão nacional de encomendas expressas; e 

Provisão nacional dos serviços de correios. O sistema foi totalmente desverticalizado. Cada 

linha de ação, como manutenção de carros, operação de terminais, manutenção de 

locomotivas, recuperação da via permanente, unidades de operação de trens, que na 

maioria das ferrovias são verticalmente integradas, foram separadas em numerosas 

pequenas empresas e cada negócio foi oferecido à venda a operadores privados. A única 

exceção foi o controle da Infra-estrutura que inicialmente ficou a cargo da “Railtrack”, 

empresa pública criada especificamente para este fim e que ficaria sob o controle de um 

regulador independente. Em 1996, considerando os riscos de re-nacionalização caso o 

partido trabalhista (Labor Party) ganhasse as eleições que se aproximavam (1996), o 

Governo Conservador privatizou também a Infra-estrutura (THOMPSON, 2004).  

 

Essas atividades, que na maioria das ferrovias são verticalmente integradas, foram 

separadas em negócios distintos. Com a desverticalização, cada setor passou a ser 

gerenciado de forma independente e diferenciada, e a relação entre os diversos setores se 
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configura como uma relação de negócios entre diferentes empresas. A desverticalização 

gerou uma autoridade ferroviária nacional unificada, três companhias de leasing de 

equipamentos, 25 franchises de operação de transporte de passageiros, três empresas 

operadoras do transporte de cargas a granel, uma empresa provedora do transporte de 

cargas européias, duas pequenas empresas para a provisão nacional de encomendas 

expressas e serviços de correios. 

 

Na seqüência do segundo modelo anglo-saxão, embora o objetivo fosse o mesmo - passar a 

operação à iniciativa privada - as peculiaridades e dinâmicas no que se refere a: i) culturas e 

tradições; ii)arcabouço jurídico legal; iii)arcabouço institucional; iv)aspectos operacionais e 

de financiamento, inerentes a cada país, influenciaram sobremaneira na escolha dos 

parâmetros dos projetos de reestruturação. Assim, tanto o tipo de processo de 

reestruturação para introdução da iniciativa privada na atividade, quanto o tempo requerido 

para maturação da idéia e implantação dos programas de reestruturação, variaram de país 

para país. Alguns países optaram por processos de reestruturação de longo prazo; outros 

por processos de reestruturação que pudessem ser rapidamente implantados. O Japão e a 

Nova Zelândia passaram por longos processos de reestruturação (em torno de dez anos). 

Já a Argentina, em torno de cinco anos e a Inglaterra em menos de dois anos.  

 

Segundo Kopicki e Thompson (1997), a estratégia de reestruturação envolve a 

reestruturação do setor em diversos planos: os bens (ativos), as obrigações (passivos), a 

força de trabalho, o gerenciamento e o foco estratégico. Os autores enfatizam que o 

elemento mais importante no processo de reestruturação é a reorganização dos ativos 

(bens) ferroviários em setores que possam viabilizar as metas assumidas pela empresa. Em 

conseqüência, o ponto de partida está na escolha da alternativa para a reestruturação do 

ativo, que a exemplo das demais escolhas se particulariza em função das culturas, do 

arcabouço jurídico legal, do arcabouço institucional e dos aspectos operacionais e de 

financiamento, que constituem justamente as dimensões que definimos, na Dissertação, 

para analisar o processo de desestatização do transporte metro-ferroviário brasileiro.  

 

No Japão, a privatização foi precedida da divisão da empresa nacional Japonesa (JNR) em 

sete companhias independentes, sendo seis de transporte regional de passageiros e uma 

de transporte de carga (KOPICKI; THOMPSON 1997). No caso, as 6 companhias de 

transporte de passageiros foram distribuídas na ilha principal em 3 regiões contíguas e uma 

região para cada uma das ilhas de Hokkaiko, Shikoku e Kyushu. Este é um exemplo de 

segmentação geográfica e de segmentação por negócios, para o transporte de carga e 

passageiros. No início do processo foi necessária a criação de uma empresa, a Shinkansen 
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Holding Corporation, com o propósito de redistribuir a receita da rede entre as detentoras da 

posse dos seis sistemas de passageiros criados na reestruturação. No caso, cada uma das 

seis empresas de passageiros arrendava os bens a uma empresa de propriedade comum, 

que operava os trens sobre toda a rede. A reorganização da JNR envolveu, ainda, a criação 

de uma base financeira, com um sistema de geração de receita em vez do subsídio contínuo 

para viabilizar as operações ferroviárias marginais, a fim de torná-las viáveis no longo prazo 

e financeiramente auto-sustentáveis. 

 

Na Nova Zelândia, antes de se iniciar a privatização, o sistema foi reestruturado através de 

um programa de desenvolvimento de múltiplos estágios, com duração de 11 anos, com 

vistas a aumentar a eficiência e a viabilidade financeira. O processo de reestruturação se 

iniciou com a reorganização do Departamento ferroviário (Railways Departament), vinculado 

diretamente ao governo e originalmente responsável pela operação ferroviária, em uma 

corporação pública (Railways Corporation) e terminou com a venda ao setor privado, através 

de processos licitatórios competitivos. 

 

Já a Argentina optou por segmentar o seu sistema com relação às linhas de negócio 

(KOPICKI; THOMPSON 1997). A agência reestruturadora definiu três tipos de concessões e 

dividiu os direitos e obrigações de concessão da ferrovia e de sua reabilitação, de acordo 

com a função mais importante de cada ferrovia, quer seja transporte de carga, transporte 

urbano de passageiros (transporte para o local do trabalho) ou transporte de passageiros 

intercidades, dependendo de qual das três atividades tivesse maior necessidade do controle 

da ferrovia. O sistema argentino foi, então, estruturado em 14 concessões oferecidas ao 

setor privado. O processo de privatização foi concluído em menos de cinco anos. 

 

No caso das ferrovias brasileiras, como se verá em detalhes adiante, foram seguidos 

caminhos distintos para os setores de cargas e passageiros. Para o setor ferroviário de 

cargas, adotou-se a alternativa de concessão da infra-estrutura diretamente do Governo 

Federal ao setor privado. Para o setor ferroviário metropolitano de passageiros, optou-se 

pela recuperação física e estruturação organizacional dos sistemas, associada à sua 

transferência para os níveis de governo estadual e municipal. Destaca-se que, de acordo 

com a Constituição federal Brasileira, a competência pela provisão dos serviços de 

transporte urbano e metropolitano diz respeito diretamente ao Município e ao Estado 

respectivamente (CF-88 1988, artigo 30, inciso 5 e artigo 25 § 3). Dessa forma, não seria 

permitido à União realizar diretamente processos de privatização e concessão desses 

serviços. A Descentralização, com a transferência da tutela dos serviços para o nível local, 
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estadual e municipal, constitui, assim, condição essencial para uma futura privatização ou 

concessão. 

 

Em síntese, à luz dos movimentos de privatização, o modelo brasileiro de retração do papel 

do Estado na provisão das infra-estruturas de transporte ferroviário tem sido orientado no 

sentido da concessão da provisão dos serviços a uma empresa privada, quer seja pelo 

contrato direto entre União e o setor privado, como foi o caso do setor ferroviário de cargas, 

e extinção da empresa estatal, quer seja trilhando patamares intermediários como os 

processos de descentralização estabelecidos para o setor ferroviário de passageiros, como 

foi o caso do sistema de trens metropolitanos do Rio de Janeiro. As justificativas para a 

transferência das atividades do setor à iniciativa privada, tanto para os países desenvolvidos 

quanto para os países em desenvolvimento, estariam vinculadas à incapacidade financeira 

do Estado de manter um adequado crescimento segundo as solicitações do mercado; a 

necessidade de direcionar os recursos públicos para outras atividades “sociais”, 

consideradas prioritárias; bem como a crença de que o setor privado poderia oferecer maior 

eficiência ao setor, e em conseqüência, menores custos em relação ao setor público 

(ALEXANDER; ESTACHE, 2000). 

 

3.4 A DESESTATIZAÇÃO NO BRASIL 

 

A reforma do Estado começou lentamente no início dos anos 1980, em meio a uma grande 

crise econômica, e se acelerou a partir de 1990, com o fortalecimento dos conceitos de 

ajuste fiscal, privatização e abertura comercial favorecidos pelo ambiente de hiperinflação 

que o país atravessava. 

 

É fato que o programa de privatização brasileiro sofreu mudanças significativas desde o 

início de sua implantação. Em 1979, sob a justificativa da falta de controle do governo sobre 

as atividades desenvolvidas pelas empresas estatais, a ineficiência do setor e a grave 

situação macroeconômica em que se encontrava o país, foi instituído o Programa Nacional 

de Desburocratização e criada a Secretaria Especial de Controle das Empresas Estatais 

(SEST). Segundo Pinheiro (1999), o ponto principal ainda não era a discussão sobre a 

ineficiência do setor público, mas, sim, nas palavras de Rezende (1980) apud Pinheiro 

(1999, p. 156) “a incapacidade do poder público de controlar as ações das empresas 

governamentais, cujas decisões de expansão escapariam ao controle exercido durante a 

análise periódica do orçamento...”.  
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O início do processo de privatização, a rigor, se deu em 1981, quando o governo Figueiredo 

aprovou o Decreto nº. 86.215 em Julho de 1981, que fixava as primeiras diretrizes para a 

transformação, desinvestimento, transferência e desativação de empresas controladas pelo 

governo federal e que cria a Comissão Especial de Desestatização. Esta Comissão tinha 

como objetivos fortalecer a iniciativa privada, limitar a criação de novas empresas estatais e 

fechar ou transferir para o setor privado as empresas cujo controle pelo setor público não 

fosse mais necessário ou justificável. Ademais, tinha-se como objetivo, ainda, segundo Lima 

Neto et al. (2001), a alienação da participação acionária da União em empresas por eles 

controladas e a estadualização de entidades federais. No entanto, só após 1990, e 

particularmente após 1995, é que as privatizações realmente assumiram maior vulto. 

 

Segundo Pinheiro (1999), o Programa de desestatização na década de 1980 não foi muito 

abrangente, pois se limitou à venda de empresas pequenas e sem importância, realizadas 

pelo BNDES, cuja motivação para privatizar estava mais relacionada à necessidade de se 

livrar de empresas problemáticas do que à percepção do governo sobre os papéis do setor 

público e privado no modelo e desenvolvimento do país. Assim, no período entre 1981 e 

1990, a desestatização estava mais voltada para as empresas do setor industrial, sendo 

basicamente negociadas as empresas que haviam sido antes estatizadas quando se 

encontravam em situação falimentar. Segundo Cysne (1999), este período também é 

conhecido como o das re-privatizações. Essas privatizações puderam ser realizadas sem a 

necessidade de um ambiente regulatório definido, pois visavam maximizar receita para 

abater dívidas ou investir em infra-estrutura, embora, excetuando-se alguns poucos casos 

(Aracruz Celulose, por exemplo), as empresas privatizadas até 1989 eram muito pequenas, 

e os resultados financeiros foram bem modestos, chegando-se à cifra total de 735 milhões 

de dólares, correspondente a 39 empresas. 

 

No início da década de 1990, amadurece a percepção de que é necessário reorientar a 

política econômica, na medida em que as próprias crises, fiscal e externa (impossibilidade 

de contar com a poupança estrangeira) limitavam a capacidade do Estado de continuar 

liderando o processo de acumulação (PINHEIRO, 1999). Nesse contexto, a privatização 

torna-se parte integrante das reformas econômicas iniciadas pelo Governo e o Programa 

Nacional de Desestatização (PND) é instituído pela Lei 8.0317, de 12 de abril de 1990, 

mantendo estreita relação com o plano de estabilização da economia, lançado no início do 

Governo Collor. Assim, as ações de desestatização, positiva ou negativamente, atingem 

                                                 
7 A Lei 8.031/90 foi revogada pela Lei 9.491, de 09/09/1997. Posteriormente foi ainda alterada pela 
Lei 9.635, de 15/05/1998, pela Medida Provisória 2.071-26/2000 e pela Medida Provisória 2.161-35, 
de 23/08/2001 
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todo o tecido social e a dinâmica da economia (LIMA NETO et al, 2001). O programa foi 

direcionado primordialmente para as empresas estatais produtivas e pertencentes a setores 

estratégicos, o que permitiu a inclusão de empresas dos setores siderúrgico, petroquímico e 

de fertilizantes. Até 1992, cerca de 20 empresas foram negociadas, perfazendo-se um total 

de 5,4 bilhões de dólares entre receitas de vendas e transferências de dívidas. 

 

Segundo Lima Neto (2001), tanto o PND, anunciado originalmente pela Medida Provisória nº 

155 de 15/03/90, cujos objetivos fundamentais são apresentados no quadro 6, quanto o 

Programa Federal de Desregulamentação da Economia, Decreto nº 99.179 de março de 

1990, traduzem a vontade política de reafirmar o afastamento do Estado da vida econômica 

do País e o correspondente fortalecimento da iniciativa privada, em todos os campos de 

atuação bem como elegem a privatização como elemento central da política econômica 

como base do processo de construção da competitividade nacional.  

 

Quadro 6 – Objetivos fundamentais do Programa Nacional de Desestatização. MP nº155 

Art. 1° É instituído o Programa Nacional de Desestatização, com os seguintes 
objetivos fundamentais: 

I. Reordenar a posição estratégica do Estado na economia, transferindo à iniciativa 
privada atividades atualmente exploradas pelo setor público; 

II. Contribuir para a redução da dívida pública, concorrendo para o saneamento das 
finanças do setor público; 

III. Permitir a retomada de investimentos nas empresas e atividades que vierem a ser 
transferidas à iniciativa privada; 

IV. Contribuir para a modernização do parque industrial do País, ampliando sua 
competitividade e reforçando a capacidade empresarial nos diversos setores da 
economia; 

V. Permitir que a administração pública concentre seus esforços nas atividades em que a 
presença do Estado seja fundamental para a consecução das prioridades do Governo;  

VI. Contribuir para o fortalecimento do mercado de capitais, através do acréscimo da 
oferta de valores mobiliários e da democratização da propriedade do capital das 
empresas que integrarem o Programa. 

Fonte: Medida Provisória nº. 155 de 16/03/90 

 

A partir de 1993, ao mesmo tempo em que novas privatizações nos setores químico e de 

fertilizantes são efetivadas, o PND observa mudanças de cunho institucional nas regras para 

a privatização. Segundo Cysne (1999), as principais alterações foram a ampliação dos 

créditos contra o Tesouro (aceite das chamadas “moedas podres”) para fins de privatização, 

a venda de participações, mesmo que minoritárias, detidas pela União e a eliminação de 

restrições aos investidores estrangeiros, permitindo-se na maior parte dos casos a 
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participação em 100% do capital votante. Como resultado da negociação das participações 

minoritárias chegou-se ao valor final de cerca de 3,8 bilhões de dólares.  

 
A partir de 1995, foi conferida maior prioridade à privatização. O programa é então ampliado 

com respaldo na decisão de acabar com os monopólios do setor público na área de infra-

estrutura e no desenvolvimento dos programas estaduais de privatização (PINHEIRO, 

1999). O PND passa a se constituir um dos principais instrumentos da reforma do Estado, 

sendo parte integrante do Programa de Governo, e o Conselho Nacional de Desestatização 

(CND) é criado em substituição à Comissão Diretora. Inicia-se, então, uma nova fase da 

privatização, em que os serviços públicos, notadamente as infra-estruturas, começam a ser 

transferidos ao setor privado.  

 

Ocorre também a ampliação do programa de desestatização para os serviços públicos, 

sendo incluídos no programa os setores elétrico, financeiro, transporte, saneamento, portos 

e telecomunicações. Uma das principais argumentações para a inclusão dos serviços 

públicos no PND foi a de que proporcionaria uma melhoria na qualidade dos serviços 

prestados à sociedade brasileira, através de aumento de investimentos a serem realizados 

pelos novos controladores. Cysne (1999) enfatiza a ocorrência de algumas dificuldades com 

relação à qualidade dos serviços prestados pelas empresas recém privatizadas, como 

reflexo da ausência de preparativos, a exemplo da questão da regulação das novas 

concessionárias, para garantir uma transição. 

 

A decisão de expandir a privatização foi fortalecida pela situação de deterioração do 

desempenho das estatais, verificada na segunda metade da década de 80. Nesse período, 

verificou-se uma maior incidência de indicações políticas para os cargos de direção das 

estatais, tendo como resultado o aumento de sua rotatividade e falta de subordinação e 

compromisso de fato com os ministérios a que estavam vinculados e o “afrouxamento” do 

controle dos gastos correntes. Nesse contexto, cada vez mais, as empresas estatais 

passaram a operar com uma maior flexibilidade orçamentária, requerendo cada vez mais a 

participação do Governo Federal para a superação das falhas criadas (PINHEIRO, 1999).   

 

Em 1997, o CND deu andamento aos processos de desestatização do setor elétrico, da 

Companhia Vale do rio Doce (CVRD), e iniciou o processo de desestatização do subsetor 

portuário, por meio dos Programas de Modernização e de Arrendamento de áreas e 

instalações. A Rede Ferroviária Federal (RFFSA) foi incluída no programa de desestatização 

através do Decreto 473 de 10/03/1992, juntamente com a Rede Federal de Armazéns 

Gerais Ferroviários S.A. AGEF) e a Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.(VALEC). 
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Os programas estaduais trataram, principalmente, das empresas do setor elétrico e de 

saneamento. De modo paralelo, o setor de telecomunicações iniciou o processo da banda B. 

O foco das desestatizações passa, então, a ser os serviços públicos, objeto de concessão, 

permissão ou autorização, com o propósito de “alavancar” os investimentos em infra-

estrutura para responder às necessidades do crescimento econômico sustentado, reduzir os 

custos e aumentar a competitividade das exportações.  

 

No setor de transportes, a desestatização se tornou mais efetiva a partir de 1993 com a 

implantação do Programa de Concessões de Rodovias pelo departamento de Concessões 

Rodoviárias do DNER, iniciando com a inclusão dos trechos rodoviários que já eram 

pedagiados pelo próprio DNER. Esse movimento é acompanhado por programas de 

concessões rodoviárias em alguns estados do país.  

 

Com relação ao setor ferroviário, adota-se um modelo de privatização em que o Governo 

Federal outorga, por concessão, a exploração do serviço público e a RFFSA entrega, em 

regime de arrendamento os bens vinculados à prestação do serviço, de acordo com 

contratos estabelecidos em processos licitatórios (RODRIGUES; CONTRERAS-MONTOYA, 

2000). Também transporte ferroviário e metroviário de passageiros do Rio de Janeiro foi 

concedido com base em processo similar ao da RFFSA. 

 

Observa-se que a privatização do Sistema de Trens Urbanos do Rio de Janeiro foi 

precedida da transferência de sua titularidade, do Governo Federal onde estava vinculada 

através da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) para o governo estadual. Com a 

estadualização do sistema a FLUMITRENS (empresa estadual criada para gerir o sistema 

de trens urbanos do Rio de Janeiro) foi incluída no Programa Estadual de Privatização 

(PED), criado pela Lei Estadual nº 2.470, de 28/11/1995 e privatizado juntamente com a 

Companhia do Metropolitano do Rio de Janeiro (METRÔ-RJ) e a Companhia de Navegação 

do Estado do Rio de Janeiro (CONERJ) e a extinta Companhia de Transportes Coletivos 

(CTC-RJ), todas empresas de transporte urbano. 

 

3.4 TÓPICOS CONCLUSIVOS 

 

Os processos de mudança institucionais refletem as posturas assumidas pelos países ao 

longo de sua história, na forma de intervir nas atividades econômicas. Assim, as mudanças 

institucionais ocorridas na provisão das infra-estruturas ferroviárias acompanharam o 

processo cíclico de redefinição das relações do Estado e da sociedade.  
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A questão da reestruturação do Estado alcançou notoriedade na maioria dos países do 

mundo capitalista, na medida em que o esgotamento do padrão de acumulação que imperou 

desde o pós guerra impôs simultaneamente uma nova relação entre o capital e o trabalho e 

entre o Estado e a sociedade. Tanto é que a desregulação, ou o afastamento do Estado da 

provisão direta de serviços se concentrou, em grande parte, sobre atividades que 

apresentam um forte componente de externalidades, a exemplo das telecomunicações, 

distribuição de energia elétrica, etc. No Brasil, o movimento de privatização se vincula a 

diretamente com a desregulação, pois aparece estritamente ligado a desvinculação do 

Estado de sua função de produtor e provedor de certos bens e serviços. No caso específico 

das infra-estruturas ferroviárias observa-se ainda a ausência de vínculo entre as 

privatizações e a abertura dos mercados para a competição haja vista o modelo adotado, de 

concessão dos serviços, originalmente monopólios estatais, em condições similares de 

monopólio ou quase-monopólicas ao setor privado. 

 

A política de privatizações, componente central das transformações nas relações entre o 

Estado e a sociedade, aparece vinculada à idéia de que o Estado subsidiário que dominava 

nos países em desenvolvimento é incapaz de desempenhar de maneira ótima as funções de 

proprietário de empresa e agente prestador do serviço e que a provisão estatal direta de 

serviços públicos era definida e gerida em função dos interesses de quem os produziam 

sem levar em conta as preferências dos consumidores em seus esquemas de produção. Por 

outro lado, a idéia da provisão pelo mercado, viabilizaria a possibilidade de que os 

prestadores privados, ao se ajustarem aos desafios trazidos pelo mercado, priorizassem o 

interesse dos clientes (HAYWOOD e RODRIGUES, 1994). Segundo Devlin (1993) “todos os 

governos tem-se valido de considerações de eficiência para justificar a privatização”, 

 

Segundo Lopez e Felder (1997), os movimentos de privatização nos países com uma forte 

tradição intervencionista do Estado, a exemplo dos países da América Latina, a decisão de 

privatizar se explica em função da possibilidade de se promover: a “Credibilidade Política8 , 

Estabilização da Crise fiscal9 e Apaziguamento dos credores estrangeiros10” . 

 
É no contexto histórico orientado para a privatização das infra-estruturas, que se desenvolve 

                                                 
8
 Credibilidade Política - compromisso dos governos com o modelo liberal, na intenção de melhorar 

as expectativas dos agentes nacionais e internacionais, e atrair investimentos privados. 
9 Estabilização da Crise fiscal - as privatizações aparecem como um recurso alternativo para financiar 
os gastos correntes. 
10 Apaziguamento dos credores estrangeiros - Privatização nos marcos das políticas de estabilização 
e ajuste recomendadas pelos Organismos Financeiros Internacionais (Banco Mundial, FMI, etc.) na 
maioria dos países em desenvolvimento.  
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no nível do governo federal, a implantação do Programa de Descentralização dos Trens 

Urbanos, objeto da presente Dissertação.  
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4  FASES DA EVOLUÇÃO INSTITUCIONAL DAS FERROVIAS NO BRASIL 

 

Conforme vimos no Capítulo anterior, as relações Estado e Sociedade evoluem e se 

redefinem ciclicamente, em função das conjunturas econômicas, políticas e sociais. Estas 

redefinições, por sua vez, condicionam as várias fases do desenvolvimento do setor 

transportes – inserido que é, nas próprias dinâmicas econômicas, urbanísticas, políticas e 

sociais dos países e de suas regiões -. Assim, este Capítulo tem por objetivo mostrar as 

inter-relações entre os vários momentos da intervenção estatal na economia e nas infra-

estruturas (Estado liberal, mínimo, do bem estar social ou provedor, regulador) e as várias 

fases da história institucional dos transportes e, em particular, das ferrovias. Com isso, será 

possível entender-se o contexto no qual se desenvolve o Programa de estadualização dos 

trens, objeto da Dissertação.  

O Capítulo se estrutura em torno de quatro períodos que compõem a história institucional 

das ferrovias brasileiras. O critério para a definição desses períodos foi as mudanças no 

papel do Estado na provisão (construção, operação, manutenção) das infra-estruturas 

ferroviárias. O primeiro período, de 1852 a 1956, vai das origens, caracterizadas pela 

propriedade privada da ferrovia à sua estatização com a criação da RFFSA, correspondendo 

a dois sub-períodos: 1852/1930 – expansão e auge ferroviário no contexto da economia 

agro-exportadora; 1930/1956 – época de transição, marcada pela coexistência e competição 

entre as tecnologias ferroviária e rodoviária, no bojo do processo de industrialização por 

substituição de importações. O segundo período, cuja marca maior foi a estatização das 

ferrovias, vai de 1957 a 1976, onde se consolida o padrão automobilístico-rodoviário” (1956 

a 1964) e se define a opção política pelo transporte rodoviário com o conseqüente declínio 

ferroviário (1964 a 1976). O terceiro período vai de 1976 a 1984, onde se afirma uma 

Política Nacional de Transportes Urbanos, com  investimentos federais nas ferrovias 

urbanas, com vistas a re-equilibrar a matriz modal, no contexto de crise energética. E, por 

último, de 1984 aos dias atuais onde, no contexto das reformas econômicas neoliberais, se 

concretiza o afastamento progressivo do Estado da provisão das infra-estruturas e dos 

transportes (Programa Nacional de Desestatização) e de descentralização/estadualização 

no caso das ferrovias urbanas. 

 

4.1 DAS ORIGENS PRIVADAS DA FERROVIA À SUA ESTATIZAÇÃO (1852/1956) 

 

A expansão das ferrovias que começou em meados do século XIX correspondeu a uma fase 

do desenvolvimento econômico mundial marcada pela exportação colonial dos produtos 

primários na troca por produtos industrializados das metrópoles européias e norte 



 

 

66 

americanas. Assim, o início do desenvolvimento ferroviário brasileiro atendeu a dois 

objetivos: facilitar a entrada do capital estrangeiro e favorecer a economia primária de 

exportação de seus produtos básicos, café e açúcar (BRASILEIRO, 1981). Neste contexto, 

as primeiras implantações de estradas de ferro no Brasil foram realizadas pelo capital 

privado estrangeiro, com uma grande participação de empresas de origem britânica. Em 

alguns casos, observou-se, também, investimento de capital nacional dos próprios 

cafeicultores brasileiros, na implantação de ferrovias para escoamento de sua safra. Os 

investimentos se viabilizaram a partir de concessões do governo e garantias de taxas 

atraentes de retorno sobre o capital, para atender à economia agro-exportadora da época.  

 

4.1.1 EXPANSÃO E AUGE FERROVIÁRIO (1852/1930)  

 

Apesar da primeira lei de incentivo à implantação de ferrovias (Lei n.º 101) ter sido editada 

pelo Regente Feijó em 30 de outubro de 1835, concedendo isenção, por 15 anos, de taxas 

de importação de material ferroviário e uma concessão de 40 anos às companhias que 

construíssem linhas férreas ligando as capitais do Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Bahia, 

o processo de implantação de ferrovias no Brasil só iniciou a partir da segunda metade do 

século 19. Na verdade, a construção ferroviária tomou impulso com a Lei n.º 641, de 

26/07/1852 (LIMA NETO et al, 2001a), mediante a qual o governo estendia o período de 

concessão para 90 anos, com a possibilidade de a companhia negociar a compra da linha 

após 30 anos, além de garantir o monopólio dos serviços na região em que a via férrea 

fosse implantada, a autonomia na cobrança das tarifas e uma taxa de retorno de 5% sobre o 

capital empregado na construção da ferrovia (BNDES, 2002). Outros benefícios, como 

doação de terrenos públicos e direito de desapropriação de terrenos particulares por 

utilidade pública, também estavam contemplados na Lei 641. Essa posição foi reforçada 

pelo Decreto 2450 de 24 de setembro de 1873, que além da garantia de juros de 7% a.a., 

concedia também subvenção quilométrica e outros incentivos.  

 

A primeira estrada de ferro brasileira foi construída em 1854, a Barão de Mauá, com 14,5 

km, no Rio de Janeiro. Em seguida veio, em 1858, a primeira ferrovia do Nordeste, a 

Estrada de Ferro Recife to São Francisco Railway, que ligava as cidades de Recife e Cabo, 

em Pernambuco. Entre os anos de 1852 a 1873 foram construídos 1.128 km de estradas de 

ferro.  

 

A expansão ferroviária só se intensificou, no entanto, no período de 1876 a 1896, com a 

construção de 11.675 km, incentivada pela publicação da Lei 2.450 em 1872, concedendo 

uma subvenção por quilômetro construído e confirmando a garantia de 7% de juros sobre os 
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capitais investidos na construção das vias férreas (LIMA NETO et al, 2001a). Até o início do 

século XX, a legislação continuou favorecendo a entrada de capital estrangeiro para 

financiar e viabilizar a expansão ferroviária, que, por sua vez, viabilizava a economia agro-

exportadora.  

 

O principal objetivo da implantação ferroviária era atender às áreas produtoras de produtos 

para exportação, principalmente açúcar e café, mas também cacau, algodão, tabaco e 

outros, e garantir uma posição competitiva desses produtos nos mercados externos. Essa 

diretriz fez com que a malha ferroviária brasileira fosse formada por linhas paralelas 

independentes, ligando os centros de produção agrícola, situados no interior, aos portos, 

para escoamento das safras para os centros importadores mundiais, reduzindo, desta 

forma, os custos de transporte, sem, no entanto, se configurar como uma rede de integração 

nacional. Isso resultou em um patrimônio ferroviário composto por vários sistemas 

independentes, desarticulados entre si, sem que constituíssem uma configuração de rede 

que integrasse o território nacional.  

 

Um outro fator que contribuiu para a desarticulação dos ramais ferroviários nacionais 

decorreu das condições de favorecimento ao capital privado e da política de concessões 

adotada pelo Governo Central. A falta de uma política mais consistente para o setor 

ferroviário associada ao favorecimento dos grupos dominantes pela política de concessões 

em troca do apoio desses grupos contribuiu para o surgimento de estradas sem qualquer 

articulação com o desenvolvimento econômico e político das regiões, fazendo com que as 

mesmas operassem em regime de déficit constante (CAMELO FILHO, 2000). 

 

Observe-se que, embora tenham sido implantadas pela iniciativa privada, desde o início, as 

concessionárias privadas das estradas de ferro tiveram estreitas relações com o Poder 

Central, uma vez que a construção só foi viabilizada a partir das concessões, privilégios e 

garantia de juros pelo Estado. Mesmo com a garantia de juros sobre o capital aplicado, as 

ferrovias eram, em sua maioria, deficitárias (CAMELO FILHO, 2000). Por conta disso, o 

Estado participava com uma complementação financeira, garantindo a realização da 

atividade e sua  continuidade. 

 

Com a Proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, a política ferroviária 

passou a priorizar a integração das ferrovias em uma rede nacional. A nova etapa de 
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organização das ferrovias teve início com o Plano Geral de Viação Federal11, ilustrado na 

figura 16, editado pelo decreto 1519 de 15 de janeiro de 1890. O plano declara a 

importância da ferrovia para a expansão do domínio do território e ressalta a necessidade de 

conquista das fronteiras internas, priorizando os aspectos econômicos, o povoamento e o 

aproveitamento dos territórios vazios. A partir daí, verifica-se a expansão das ferrovias, com 

a construção de 3.383km, entre 1890 e 1895, 4.685 entre 1906 e 1910, 5.180 km entre 1911 

e 1915. 

 

Figura 16: Plano geral de Viação Federal – Plano da Comissão de 1890 

 

No fim do século XIX e início do século XX, iniciou-se um movimento político no sentido de 

reduzir os benefícios e subvenções, em especial, a garantia de juros. Segundo Topik (1987), 

em 1898 a garantia de juros pagos às companhias ferroviárias representava um terço do 

orçamento do país. A política ferroviária vigente foi, então, alterada pelo Governo a partir de 

1896, e os sucessivos governos passaram a absorver as ferrovias, à medida que se 

encerravam os prazos das concessões. Além disso, as leis orçamentárias passaram a dar 

ao Executivo os recursos necessários à encampação de empresas ferroviárias subsidiadas 

pelo poder público, autorizando, também, que as mesmas fossem arrendadas 

posteriormente, por concorrência ou adjudicação, a empresas particulares ou aos Governos 

                                                 
11 Este plano procurou combinar os sistemas de transportes ferroviário, fluvial e rodoviário e tinha 
forte conotação estratégica e política contemplando adequadamente aspectos econômicos do País, 
integrando todas as regiões aos mercados internos e externos. 
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Estaduais.  Dessa forma, o Governo Republicano encampou e arrendou, alterou a forma de 

concessão, zona de privilégios e eliminou a garantia de juros para os contratos novos e 

antigos (TOPIK, 1987).  

 

Outras razões também foram consideradas como justificativas para o direto controle das 

empresas ferroviárias pelo governo: a abertura de fronteiras e o incentivo ao 

desenvolvimento econômico nas áreas menos favorecidas; a suavização da desordem 

econômica originada dos insucessos de empresas privadas predecessoras, inclusive 

prevenindo o desemprego; evitar a brusca interrupção do tráfego, propiciar a melhoria 

operacional, objetivando a reorganização administrativa e a recuperação de linhas e material 

rodante, além da necessidade de segurança nacional e defesa estratégica. Tecnicamente, a 

encampação das ferrovias privadas permitiria a unificação da administração das ferrovias, 

diminuindo12 a burocracia e custos, e agilizaria os serviços prestados. 

 

A partir de 1900, o Brasil ingressou efetivamente numa fase de passagem progressiva de 

propriedade das estradas de ferro das empresas privadas para as mãos do Governo. A 

política ferroviária brasileira, então, começou a evoluir de forma mais rápida. Com o início do 

processo de industrialização e as novas diretrizes adotadas pelo Governo Republicano, o 

sistema ferroviário passou também a assumir uma concepção de integração nacional e sua 

configuração física passou a se aproximar mais de uma malha ferroviária. O processo de 

encampação seguido de arrendamento, verificado com mais ênfase nos anos de 1900 e 

1901, alcançou durante os 12 primeiros anos da Republica grande parte das companhias 

ferroviárias do país, e chegando a 1929 com 50% da malha ferroviária brasileira já 

nacionalizada. No entanto, segundo Saraiva (1988), essa nacionalização não refletia uma 

decisão política em prol de uma maior presença do Estado nos transportes.  

 

Dessa forma, 20 anos depois, existiam 29.000 km de linha, compondo quatro redes 

regionais independentes, e mais um grande número de linhas isoladas. A primeira, 

encampava as regiões sudeste, sul e uma pequena parte da região Centro-Oeste. A 

Segunda se localizava na região Nordeste e abrangia os estados de Pernambuco, Rio 

Grande do Norte, Paraíba Alagoas e Sergipe. As duas restantes, também localizadas na 

região Nordeste, eram praticamente duas estradas isoladas, uma no Ceará e outra na 

Bahia.   

 

                                                 
12 Camelo, (2000) Os trechos iniciais pertenciam a empresas particulares (inglesas) e os 
prolongamentos pertenciam ao Governo Central pp 117. 
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Nas cidades em processo de urbanização rápida, o bonde elétrico constituiu-se no modo 

hegemônico de transportes. Sua implantação se deu a partir de concessões ao capital 

nacional e, sobretudo, estrangeiro, através de monopólios do serviço público, nas quais, as 

autoridades públicas – municipalidades depois da Proclamação da República – concediam 

aos prestadores de serviço vantagens para importação de equipamentos e material rodante, 

bem como garantias de juros elevados aos investimentos ferroviários. Note-se que as 

autoridades públicas não tinham nenhuma responsabilidade relativa à construção das infra-

estruturas e operação dos serviços de bondes. As tarifas, itinerários, freqüências, eram 

propostas pelas próprias empresas, que as submetiam à aprovação do poder público 

(BRASILEIRO, 1994). 

 

As concessões regulavam as relações contratuais entre o setor público e as companhias 

privadas de bondes elétricos e, necessariamente, eram precedidas de processo licitatório 

previamente definido em lei aprovada pela Câmara. Nessas concessões, as empresas 

exploradoras do serviço assumiam os riscos do empreendimento, mas se beneficiavam de 

um monopólio suficientemente longo para permitir a obtenção do retorno dos investimentos 

na infra-estrutura. A influência dessas empresas, no entanto, extrapola a simples prestação 

do serviço. Além de se comprometem diretamente com o financiamento e a construção da 

infra-estrutura viária das linhas dos bondes, estendem a sua atuação a outros serviços 

urbanos de seu interesse, favorecidos pela ocupação urbana de sua faixa de domínio, a 

exemplo do serviço de telégrafos e fornecimento de energia. A partir daí, as empresas 

exploradoras dos bondes elétricos passam a ter o monopólio não apenas dos transportes, 

mas também outros serviços urbanos. 

 

4.1.2 COEXISTÊNCIA E COMPETIÇÃO ENTRE TRILHOS E PNEUS (1930/1956) 

 

O sistema ferroviário brasileiro permaneceu em expansão até o final da segunda Guerra 

Mundial. Doravante, o setor privado começou a sair do negócio ferroviário, redirecionando 

seus investimentos para outros setores, em particular para os setores de geração e 

distribuição de energia, que se mostravam mais atrativos ao capital. Progressivamente, o 

Estado ia assumindo o controle direto das empresas ferroviárias. Esse processo de 

estatização das ferrovias já vinha acontecendo. Já em 1929, o Estado era dono de 67% das 

empresas ferroviárias e responsável pela administração de 41% da rede (CASTRO, 2000). 

Em 1940, existiam 51 ferrovias, totalizando 34.000 km de linhas. Desta extensão, 70% eram 

de responsabilidade do poder público e 30% de iniciativa privada (POPOUCHI, 1994). 
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Com o envolvimento do Brasil na Segunda Guerra Mundial, as estradas de ferro passaram a 

trabalhar em regime de sobrecarga. Ao término da guerra, a infra-estrutura e equipamentos 

ferroviários encontravam-se bem desgastados pelo uso intensivo e pela impossibilidade de 

manutenção adequada. Considerando que as concessionárias não teriam capacidade para 

se reequiparem sem a ajuda do poder público, o Governo Federal fez a opção definitiva de 

assumir o controle direto da atividade ferroviária. A opção do Governo foi facilitada pelo fato 

do Brasil contar, na época, com saldos favoráveis no Exterior, obtidos através de um 

balanço de pagamentos durante a Guerra. A Inglaterra, um dos principais devedores, 

congelara sua dívida externa, motivada pela situação de destruição em que se encontrava 

(POPOUCHI, 1994). O crédito foi utilizado para aquisição das empresas ferroviárias inglesas 

que operavam no Brasil, cessando a existência de capital estrangeiro aplicados no 

transporte ferroviário.  

 

Em 1951, fruto de um acordo entre o Governo do Brasil e o Banco Internacional para 

Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), foi instalada no País a Comissão Mista Brasil – 

Estados Unidos, com o objetivo de planejar o desenvolvimento nacional em seus principais 

setores, entre eles o setor ferroviário. Dos estudos procedidos pela Comissão resultaram 24 

projetos, direcionados para a recuperação das linhas existentes, além da sugestão de 

medidas de redirecionamento da política ferroviária, destacando-se: 

− Supressão de linhas deficitárias; 

− Interligação das ferrovias existentes com o objetivo de formar uma rede nacional; 

− Mudança organizacional das ferrovias para uma estrutura moderna e empresarial; 

− Instalação de novas linhas condicionada a estudos de viabilidade econômica; 

− Adaptação do sistema ferroviário para o transporte de massa, em função do quadro 

de extensa urbanização observada nas áreas atendida pelas ferrovias. 

 

Nas cidades, predominavam ainda os bondes elétricos. No entanto, já desde 1930, 

observava-se que a tecnologia ferroviária dos bondes começava perder espaço para a 

tecnologia rodoviária dos auto-ônibus. Nos anos 1950, ocorreu a extinção definitiva das 

linhas de bondes, permanecendo somente a linha de Santa Teresa, no Rio de Janeiro. A 

extinção dos bondes relacionou-se diretamente com o afastamento dos capitais privados da 

atividade, em face da dificuldade de manter a qualidade do serviço, das dificuldades para a 

importação de peças, equipamentos e material rodante, da impossibilidade de obter retorno 

do capital diretamente pela cobrança das tarifas em vista dessas serem fixadas pelo poder 

público em valores abaixo dos custos reais da empresa, impondo dessa forma restrições à 

operação do serviço. Assim, os investimentos privados se afastam dos serviços de 

transportes, e se dirigem para outras atividades, dentre elas as novas fontes de energia, 
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baseadas no petróleo, mais lucrativas, de apoio à industrialização, da qual fazem parte o 

transporte rodoviário e a rede viária urbana. 

 

4.2 OPÇÃO RODOVIÁRIA E DECLÍNIO FERROVIÁRIO (1956/1976)  

 

O segundo ciclo ferroviário, iniciado nos anos 1950, foi caracterizado por um processo de 

nacionalização das ferrovias. Em virtude do desinteresse do capital privado de investir ou de 

permanecer no setor ferroviário, as empresas concessionárias, controladas pelo capital 

privado internacional, foram objeto de encampação pelo Estado.  

 

Em 1957, esse processo de estatização se completou com a criação da Rede Ferroviária 

Federal Sociedade Anônima (RFFSA). Embora a criação da RFFSA se constituísse numa 

medida para reorganizar e padronizar a malha ferroviária do país, os objetivos só poderiam 

ser alcançados se houvesse decisão política e alocação dos recursos financeiros e técnicos 

necessários. Os projetos voltados para a recuperação do sistema ferroviário requeriam, 

todavia, um longo tempo de maturação (LIMA NETO et al, 2001), e os resultados positivos 

só ocorreriam em longo prazo. 

 

A partir de 1956, a política de industrialização adotada pelo governo do Presidente Juscelino 

Kubitschek, impulsionada pela indústria automobilística, refletiu-se no setor ferroviário. 

Nessa época, foi realizado um estudo completo da malha ferroviária brasileira, 

especialmente com relação ao equilíbrio financeiro e posteriormente foram adotadas 

medidas relacionadas abaixo, visando a reestruturação, racionalização e reaparelhamento 

da malha ferroviária (LIMA NETO et al, 2001a): 

− Elevação da capacidade do BNDE para investir na expansão do transporte 

ferroviário; 

− Elevação dos níveis de tributação sobre combustíveis e lubrificantes líquidos 

derivados de petróleo, extraindo daí os recursos destinados ao programa de melhoria 

das ferrovias viáveis economicamente e para substituição, por rodovias das vias 

férreas deficitárias; 

− Criação a RFFSA - Rede Ferroviária Federal, que se constituiu em uma “Holding” 

estatal que tinha como subsidiárias as empresas ferroviárias sob controle da União, 

originadas da encampação das concessões do setor privado. 

  

O Governo Federal, respaldado pela diretriz sugerida pela Comissão de Mudança 

organizacional das ferrovias para lhes impor uma estrutura moderna e empresarial, decidiu 

pela unificação administrativa das 18 estradas de ferro pertencentes à União, que 
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totalizavam 37.000 km de linhas, em uma só organização, com caráter de Sociedade 

Anônima. Assim, através da Lei 3.115, de 16 de março de 1957, foi criada a rede Ferroviária 

Federal S.A. - RFFSA, onde o Poder Federal detinha 87%, o Estadual 10,2% e o Municipal 

2,6%.  

 

A RFFSA, criada com a finalidade de administrar, explorar, conservar, reequipar, ampliar e 

melhorar o tráfego das estradas de ferro da União a ela incorporadas, constituiu-se em um 

importante marco para a consolidação desse ciclo. A RFFSA, servindo a maioria dos 

estados brasileiros, foi dividida, em termos administrativos, em superintendências regionais 

de acordo com as regiões Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Sul. Note-se que fora da 

RFFSA ficaram cinco ferrovias sob controle do Estado de São Paulo, das quais duas ainda 

tinham ações com participação do capital privado, além das ferrovias das Companhias 

mineradoras. A RFFSA ficou responsabilizada por promover o saneamento das perdas 

financeiras e do déficit público acumulado pelas empresas sob a administração pública sem, 

no entanto, ser dotada de uma política de desenvolvimento definida.  

 

O declínio das ferrovias brasileiras se tornou irreversível a partir dos anos 1960, devido às 

dificuldades de importação de equipamentos nos períodos pós-guerra, aos crescentes 

déficits financeiros, aos bloqueios de aumentos de tarifas e, também, pelas dificuldades das 

ferrovias estatizadas em acompanhar as mudanças da matriz produtiva do Brasil, que 

passava de uma economia agrária voltada para a exportação de produtos primários, para 

uma economia em rápido processo de industrialização, impulsionado pelo padrão 

“automobilístico rodoviário” (AGUNE; BRAGA, 1979), localizado no sudeste que concentrava 

a maior parte da indústria.  

 

Esse quadro era agravado pela configuração física das linhas ferroviárias que não 

integravam o território brasileiro em uma malha única, pois, além de não serem interligadas, 

possuíam uma grande variedade de bitolas. O sistema ferroviário precisaria ser 

reestruturado para atender a nova matriz produtiva do país. Isso requereria grandes 

investimentos. De acordo com Lima Neto et al (2001), no plano financeiro, o 

desenvolvimento do setor ferroviário requeria projetos de longa maturação.  

 

Nesse contexto, a opção pelo modo rodoviário foi fortalecida, pois além de necessitar de um 

menor prazo de construção e permitir a implantação por etapas, envolvia menor aporte de 

recursos e permitia sua delegação à iniciativa privada. De fato, apesar da política Nacional 

de Transportes prever a transformação de toda a estrutura herdada da fase anterior, 

incluindo aí o re-equipamento do sistema ferroviário, a ampliação e pavimentação das 



 

 

74 

rodovias e melhorias nos portos, a opção estratégica do setor visava atender as 

necessidades do complexo industrial em expansão. A opção política do Governo foi de dar 

prioridade ao setor rodoviário, em termos de recursos, de modo que a ampliação da fronteira 

agrícola passou a ser realizada pelas rodovias de penetração.  

 

Nesse contexto, a partir de 1960, o sistema ferroviário ingressou numa fase de acentuada 

de queda de produção, motivada pela crescente utilização do sistema rodoviário, gerando 

substanciais déficits financeiros. Em 1961, o governo adota uma política de erradicação de 

ramais ferroviários deficitários, como forma de reduzir os subsídios concedidos à RFFSA.  

Através do Grupo Executivo para a Substituição de Ferrovias e Ramais Antieconômicos 

(GESFRA), são erradicados 10.104 km de ferrovias. Em conseqüência, o Brasil passou a ter 

30 550 quilômetros de estradas de ferro, ocupando a quarta posição nas Américas e a 

segunda na América do Sul, em extensão (a Argentina possui cerca de 41 000 quilômetros 

de ferrovias). 

 

Em 1965, diante do quadro de crise em que se encontrava o setor ferroviário, o Banco 

Mundial foi chamado a colaborar na prestação de assistência técnica e financeira para a 

implantação de uma política de supressão de subsídios e realidade tarifária. As conclusões 

do estudo realizado em 1966, por uma empresa de consultoria norte-americana, seguiram a 

linha da Comissão mista de 1951, acrescida da recomendação ao governo de São Paulo de 

adquirir todas as ações das empresas ferroviárias do Estado que ainda estivessem em mãos 

de particulares. Dessa forma, em 1971, o Decreto-Lei 10.410 do Governo do Estado de São 

Paulo autoriza a criação da empresa estadual de economia mista, a Ferrovias Paulista S.A. 

(FEPASA), verificando-se, em seguida, a unificação das cinco estradas de ferro: 

Sorocabana, Paulista, Araraquara, Mogiana e São Paulo a Minas Gerais.  

 

Todo esse processo de declínio da ferrovia e crescente importância da rodovia vincula-se a 

um contexto de um crescimento econômico acelerado do país, conhecido como o "milagre 

econômico brasileiro". Entre os anos 1968 e 1973, a economia brasileira cresce a uma taxa 

de 10% ao ano. Esse crescimento é fundamentalmente obtido pelo dinamismo do setor 

industrial, notadamente o setor automobilístico. Em 1967, com o objetivo de possibilitar ao 

Governo Federal promover o desenvolvimento econômico, uma reforma fiscal é realizada, 

resultando daí uma tendência centralizadora, de concentração dos recursos públicos no 

governo federal e a correspondente diminuição de recursos para os governos estadual e 

municipal (BRASILEIRO,1994). Entre os anos de 1967 e 1971, a participação federal nas 

receitas fiscais aumenta de 45,8% para 56,4%, a dos estados cai de 49,4% para 40% e a 
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participação dos municípios, já bem reduzida, decresce ainda mais, passando de 4,8 para 

3,6% (OLIVEIRA, 1981; apud BRASILEIRO, 1994). 

 
Nesse período, são realizados maciços investimentos no setor de transportes, 

correspondendo a cerca de 6% do Produto Interno Bruto (PIB) como pode ser observado no 

quadro 7.   

 
Quadro 7 – % do PIB investido em Transportes 

ANO 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
% 5,6 6,7 5,9 5,2 5,6 5,7 6,0 5,8 6,0 5,9 
Fonte: Centro de Contas Nacionais – FGV/Conjuntura Econômica, vol 25, nº 9,1971. Ministério dos Transportes 
– Divisão estatística. Apud, Barat, jJ. 
 
A forte participação de investimentos federais na infra-estrutura de transportes rodoviários 

consolida a sua hegemonia no período (Quadro 8). Entre 1960 a 1969, 79% dos 

investimentos federais aplicados no setor de transportes foram destinados ao setor 

rodoviário.  

 
Quadro 8 – Distribuição percentual dos investimentos federais no setor de transportes 

Modo de transporte 1960-1964 1965-1969 1970-1974 1975-1978 

Rodoviário 78,7 80,5 77,0 72,2 
Ferroviário 9,0 8,2 8,7 13,0 
Marítimo 6,8 6,4 7,7 9,3 
Aéreo 4,2 3,4 5,0 2,7 

Oleodutos 1,3 1,5 1,6 2,8 

Total 100 100 100 100 
Fonte: Anuário Estatístico do GEIPOT Apud, Brasileiro, 1994. 
 

A concentração de investimentos no setor rodoviário promove o aumento considerável na 

frota de veículos particulares, que passa de 1.135.933, em 1964, para 4.833.629, em 1975, 

e 8.526.984, em 1981. Da mesma forma, a rede rodoviária nacional passa de 12.703 

quilômetros, em 1960, para 60.832, em 1975, e para 81.308 quilômetros, em 1981. 

Consolida-se, assim, o padrão “automobilístico rodoviário”13, expressão construída por 

Agune e Braga (1979). 

 

Em 1965, no seguimento das propostas do diagnóstico realizado pelo Banco Mundial, o 

Governo federal instalou um Grupo Executivo de Integração da Política de Transportes 

(GEIPOT) de caráter interministerial e subordinado ao Ministério de Viação e Obras 

Públicas, (MVOP), que marcou o início do planejamento dos transportes no Brasil. Nos anos 
                                                 
13 Agune & Braga, (1979) definem “padrão automobilístico rodoviário” na política nacional de 
transportes, como a dominância da indústria automobilística na produção de equipamentos – 
automóveis, caminhões e ônibus - acoplada à modalidade rodoviária para cargas e passageiros a 
nível nacional e que se impõe como solução derivada para o transporte urbano e suburbano. 
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seguintes, o GEIPOT instaura planos diretores rodoviários, ferroviários e portuários para 

vários estados do país. Em 1969, o GEIPOT é convertido em um organismo permanente 

subordinado ao Ministério dos Transportes. 

 
Para fazer face à crescente motorização das cidades, a política de transportes urbanos 

prioriza a construção da rede viária.  Entre 1964 e 1976, a aplicação de recursos federais 

viabilizam a construção de grandes obras civis, como viadutos e vias expressas nas 

cidades. A política de transporte urbano é, assim, marcada pela tendência a adaptar a 

cidade para a utilização de automóveis. Assim, nessa época, a política de transportes 

coletivos urbanos resulta na substituição definitiva dos bondes pelos ônibus.  

 

Nas cidades, os trens de subúrbio permaneceram geridos concomitantemente com o 

transporte de cargas, pela RFFSA. Durante toda a década de 1950, até meados dos anos 

1960, nas cidades, os bondes atravessaram um processo de crise e queda na qualidade dos 

serviços. Ao mesmo tempo, os investidores estrangeiros já não apresentavam tanto 

interesse em permanecer explorando o serviço de bondes e nem em investir na extensão 

das redes para atender ao crescimento urbano periférico. Para eles, o país oferecia outras 

oportunidades mais interessantes no campo da industrialização e do próprio transporte 

rodoviário (BRASILEIRO; HENRY, 1999).  

 

Diante desse quadro, gradativamente, as empresas entregam seus sistemas às prefeituras. 

Em alguns municípios, o processo de extinção dos bondes deu origem à criação de 

empresas públicas que posteriormente passaram a se responsabilizar pelo transporte 

urbano da cidade. Nas cidades de São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Salvador, Recife 

e Rio de Janeiro foram criadas empresas públicas. Nas demais cidades, a exemplo Belém, 

Curitiba e Fortaleza o mesmo não ocorreu e as linhas de bondes foram simplesmente 

extintas. 

 

Esse processo de extinção dos bondes ocorria em um contexto onde, nas cidades, 

observava-se uma mudança na configuração urbana caracterizada pela ocupação das áreas 

periféricas em decorrência do acelerado crescimento demográfico. Um novo elemento se 

impõe na prestação dos serviços de transporte: a mobilidade. Assim, os ônibus 

apresentavam certas vantagens em relação aos bondes, por possuírem maior flexibilidade 

para se adaptar às necessidades impostas pela nova configuração urbana. 

 

Assim, nas cidades, desde a segunda metade dos anos 1950, por toda a década de 1960 e 

até meados dos anos 1970, a política de transportes, influenciada pelo desenvolvimento da 
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indústria automobilística, adotou o automóvel como meio de transporte mais adequado às 

áreas urbanas. As cidades passam a se organizar para a utilização do automóvel e as ações 

do Governo Federal voltam-se para dotar o país de uma rede viária favorável à circulação 

do automóvel. O transporte coletivo passa a ocupar um lugar secundário na política nacional 

de transportes. Essa postura contribui para reforçar a má qualidade do serviço ofertado 

pelos bondes, em virtude do compartilhamento de sua infra-estrutura com os auto-ônibus e 

com os automóveis. Esse é o pano de fundo que explica, em síntese, a extinção do bonde. 

 
  

4.3 UMA POLÍTICA NACIONAL DE TRANSPORTES URBANOS 1976 / 1984  

 

Na década de 1970, Lima Neto et al (2001b), observa que as principais cidades brasileiras 

atingem o ápice de seu crescimento demográfico (Quadro 9), produzindo grandes 

aglomerações urbanas que extravasam os limites dos municípios núcleos. 

Quadro 9 – População das Regiões Metropolitanas, 1960-2000 

Taxa Média de Crescimento Anual (%) 
Regiões Metropolitanas 

1960-70 1970-80 1980-91 1991-2000 

São Paulo 5,4 4,1 2,0 1,3 

Rio de Janeiro 3,5 2,5 0,6 1,3 

Recife 3,7 2,7 1,8 1,4 

Belo Horizonte 6,1 4,7 2,8 3,4 

Porto Alegre 4,1 3,8 2,8 1,7 

Salvador 4,6 4,4 3,1 2,1 

Fortaleza 4,7 4,3 3,4 2,6 

Curitiba 4,8 5,8 2,9 2,6 

Belém 4,7 4,3 2,7 3,1 

Total RMs 4,5 3,7 2,0 1,8 

Fonte: IBGE: censos 1991 e 2000.  
 

O crescimento urbano provocou uma crescente demanda de transportes num contexto onde 

o automóvel e sua variante coletiva, o ônibus, se apresentavam como “os mais adequados” 

à promoção de maior mobilidade requerida pela massa urbana e dominavam os sistemas de 

transportes enquanto os bondes eram extintos e as ferrovias de subúrbio não eram 

contempladas com investimentos para a sua melhoria.  

 

A partir dos anos 70, as autoridades governamentais começaram a se preocupar com a 

ocupação desordenada dos centros urbanos e a rápida saturação das vias de circulação e a 

pensar em organização territorial da cidade com o intuito de planejar e ordenar seu 
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crescimento, surgindo daí a necessidade de se implantar um serviço de transporte de massa 

para as regiões metropolitanas. De fato, no início dos anos 1970, quando os problemas de 

congestionamento do tráfego e da poluição urbana demonstravam a irracionalidade das 

opções até então adotadas, a crise do petróleo veio confirmar que a solução brasileira para 

o deslocamento urbano haveria de se construir fundamentalmente sobre o transporte 

coletivo. A prioridade até então concedida ao automóvel, no sistema viário, deveria retornar 

ao transporte coletivo, além de dar preferência às tecnologias de tração elétrica.  

 

O período posterior ao ano de 1973 ficou bem caracterizado por uma opção, pelo Governo 

Federal, de uma política em favor do transporte coletivo, que se manifestou através da 

criação do Fundo Nacional de desenvolvimento Urbano (FNDU), através da Lei nº. 6.093, de 

29 de agosto de 1974. Em 1975, foi concebido o “Sistema Nacional de Transportes Urbanos 

(SNTU)”, criada a Empresa Brasileira de Transportes Urbanos (EBTU) pela Lei 6.261 de 14 

de novembro de 1975 o Fundo de desenvolvimento dos Transportes Urbanos (FDTU). A 

EBTU seria responsável por gerir o FDTU e por promover e coordenar a Política Nacional de 

Transportes Urbanos. Nesse contexto de formatação das políticas de circulação para as 

principais metrópoles do país, mister se faz ressaltar a institucionalização das Regiões 

Metropolitanas (Lei Complementar nº. 14, de 8 de junho de 1973), iniciando-se, assim, a 

discussão sobre uma coordenação mais integrada das políticas municipais de circulação 

nas principais áreas urbanas do país. Em algumas Regiões Metropolitanas, a exemplo de 

São Paulo e Recife, foram criadas Empresas Metropolitanas de Transportes Urbanos 

(EMTU) e nas capitais dos chamados Aglomerados Urbanos foram criadas as 

Superintendências de Transportes Urbanos (STU), a exemplo de Natal, Maceió, etc. 

 

Em setembro de 1979, como reflexo da crescente urbanização, da “crise" do petróleo e da 

necessidade de se reduzir as importações de petróleo do país, o Governo Federal, através 

do Ministério dos Transportes, lançou o Programa de Transportes Alternativos para 

Economia de Combustíveis”, dando ênfase especial ao transporte sobre trilhos – metrôs, 

pré-metrôs e trens metropolitanos - como instrumentos dos mais eficazes para a 

racionalização do consumo de combustíveis nos grandes centros urbanos. Era necessário, 

portanto, se ampliar as redes eletrificadas. No entanto, como destacado por Agune & Braga 

(1979), a “escassez de recursos imposta pela política econômica da época impôs que os 

investimentos se revertessem para a melhoria do transporte urbano de massa contribuindo 

assim,  marginalmente para a solução da crise energética ao mesmo tempo em que 

enfrentava um grande problema da área social”. Dessa forma, Governo Federal resolveu 

investir na modernização do transporte ferroviário urbano existente, levando em conta dois 

fatores, o aproveitamento dos corredores existentes e a separação física, operacional e 
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posteriormente institucional do transporte de cargas e de passageiros. Os investimentos se 

concentrariam no isolamento da faixa de domínio com eliminação das passagens em nível 

com o sistema rodoviário; a remodelação da via permanente, com a substituição de trilhos e 

dormentes; a construção de estações modernas e mais confortáveis; além de aquisição de 

novos trens.  

 

Em 1979, surgiu a primeira solução institucional para o transporte de passageiros nas áreas 

urbanas, com a criação, no âmbito da RFFSA, de uma Diretoria específica voltada 

exclusivamente para o transporte urbano ferroviário, denominada Diretoria de Transporte 

Metropolitano.  Posteriormente, com base em relatórios em meados da década de 1970 do 

Ministério dos Transportes, expondo a situação em que se encontrava o transporte de 

massa nas áreas urbanas das cinco maiores cidades do País: São Paulo, Rio de Janeiro, 

Belo Horizonte, Porto Alegre e Recife foi criada, em 1984, a CBTU - Companhia Brasileira 

de Trens Urbanos, vinculada à Secretaria Nacional de Transportes do Ministério dos 

Transportes e das Comunicações. 

 

Em 1984, os serviços de transporte ferroviário urbano começaram a ser separados da 

RFFSA, e reunidos na empresa recém criada, subsidiária, de economia mista, a Companhia 

Brasileira de Trens Urbanos (CBTU). A separação dos sistemas de carga e de passageiros 

urbanos teve por finalidade diferenciar o tratamento dado aos dois sistemas, que 

apresentavam natureza diversa do ponto de vista empresarial: O sistema ferroviário de 

cargas deveria estar apto a atender prioritariamente ao mercado enquanto o sistema 

ferroviário de passageiros teria no papel social de promoção do transporte o seu objetivo 

principal.  

 

A CBTU foi criada através do decreto 89.396, de 22 de fevereiro de 1984, e constituída em 

15 de março do mesmo ano, no Rio de Janeiro, com a finalidade de receber e melhorar os 

sistemas ferroviários de transporte urbano. A partir de então, a CBTU, com atribuições para 

desempenhar as funções de planejamento, implantação e operação dos serviços de 

transporte de pessoas, por trem de superfície nas Regiões Metropolitanas, cidades e 

aglomerados urbanos, passou a gerir os sistemas de transporte urbano ferroviário em 9 

capitais do país, Fortaleza, Natal, João Pessoa, Recife, Maceió, Salvador, Belo Horizonte, 

Rio de Janeiro e São Paulo (figura 17).  
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Figura 17: Distribuição geográfica das superintendências - mapa do Brasil 

 

A estrutura organizacional da CBTU constitui-se de Superintendências Regionais, voltadas 

para a operação dos sistemas locais e por uma Administração Central, localizada no Rio de 

Janeiro. Até 1994, suas redes locais eram assim classificadas: 

− Rio de Janeiro e São Paulo – Sistemas antigos, de grande porte, eletrificados. 

− Belo Horizonte – Sistema moderno, construído na década de 1980, em fase de 

consolidação operacional. 

− Recife – Composto por 2 sistemas: um Sistema moderno, construídos na década de 

1980, em fase de consolidação operacional e um sistema antigo, de pequeno porte, 

não eletrificado. 

− Salvador, Maceió, Natal, João Pessoa e Fortaleza – Sistemas antigos, de pequeno 

porte, não eletrificados, com operação precária. 

 

4.4 PROGRAMA DE DESESTATIZAÇÃO DAS FERROVIAS (1984 / HOJE) 

 

O quarto período, deflagrado a partir da crise do final dos anos 1980, determina uma nova 

fase do setor ferroviário com ênfase para a sua desestatização. Nesses anos, num cenário 

de crise financeira internacional e de crise fiscal, conforme visto no Capítulo 3, o Estado 

Provedor das infra-estruturas e das ferrovias, em particular, teve seu papel questionado. 
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Reformas regulatórias, institucionais e de financiamento ocorreram, expressas por políticas 

de concessão das infra-estruturas à iniciativa privada, pela criação das agências regulatórias 

e por processos de descentralização.   

 

No setor ferroviário, essas reformas aparecem, no caso da RFFSA, através de duas 

medidas que se destacam como marcos do processo de desestatização. Trata-se do 

Decreto 89.396 de 22 de fevereiro de 1984, que separa o transporte de passageiros do 

transporte de cargas e lança as bases para a criação da Companhia Brasileira de Trens 

Urbanos com o objetivo de assumir o transporte ferroviário de passageiros da RFFSA; e o 

Decreto-Lei 2.174 de 04 de dezembro de 1984, que transfere as dívidas da RFFSA para o 

Tesouro Nacional.  

 

No início dos anos 90, a RFFSA é incluída, através do Decreto 473, de 10 de março de 

1992, no Programa Nacional de Desestatização - PND, abrindo caminhos para a revisão do 

sistema ferroviário brasileiro e sua regulamentação. O PND foi instituído inicialmente pela 

Lei 8.031, de 12 de abril de 1990, e posteriormente pela Medida Provisória 2.161-35, de 23 

de agosto de 2001, com pequenas alterações em relação à redação original, tendo como 

objetivos básicos: - “reordenar a posição estratégica do Estado na economia, transferindo à 

iniciativa privada, atividades indevidamente exploradas pelo setor público”; - “permitir que a 

administração pública concentre seus esforços nas atividades em que a presença do Estado 

seja fundamental...”. Define, ainda, que também poderão sofrer desestatização os “serviços 

públicos objeto de concessão, permissão ou autorização”, tendo incluído como 

desestatização “a transferência para a iniciativa privada, da execução de serviços públicos 

explorados pela União, diretamente ou através de entidades controladas, bem como 

daqueles de sua responsabilidade” e que a desestatização dos serviços públicos “pressupõe 

a delegação, pelo Poder Público, de concessão ou permissão do serviço, objeto da 

exploração”. 

 

No caso do Brasil, no final da década de 1980 e início da década de 1990, com a redefinição 

das relações institucionais entre Município, Estado e União, com relação ao setor de 

transporte, estabelecida pela Constituição Federal de 1988, coube aos municípios a 

atribuição de “organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, 

os serviços públicos de interesse local, incluindo o de transporte coletivo, que tem caráter 

essencial” (art. 30, inciso V). Aos Estados, por sua vez, atribui-se o poder de “mediante lei 

complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, 

constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a organização, o 

planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum” (art. 25, §3º). À União, 
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foi atribuída a competência de instituir diretrizes gerais para os transportes urbanos, e 

“explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, os serviços de 

transporte ferroviário e aquaviário entre portos brasileiros e fronteiras nacionais ou que 

transponham os limites de estados” (art.21).  

 

Como pode ser observado, a partir da Constituição de 1988, ficou estabelecido que o 

transporte urbano sobre trilhos não é de competência da União. No entanto, é importante 

destacar que, mesmo na Constituição anterior, não estava previsto como atribuição da 

União a prestação de serviços de transportes coletivos urbanos. Assim, em virtude da 

introdução dessa nova estrutura político-administrativa no país, e no contexto da redefinição 

das relações entre o Estado e a Sociedade, com a passagem do Estado provedor para o 

Estado regulador, no setor de transporte, é iniciado o processo de privatização do transporte 

de cargas (caso da Companhia Vale do Rio Doce) e de concessão da malha da RFFSA à 

iniciativa privada; bem como inicia-se a  estadualização do transporte ferroviário de 

passageiros, isto é, a passagem da tutela da União para os Estados da federação, com 

vistas à sua posterior concessão à iniciativa privada.  

 

4.4.1 O PROCESSO DE REFORMA DAS FERROVIAS DE CARGA. 

A RFFSA e sua controlada Rede Federal de Armazéns Gerais Ferroviários - AGEF - foram 

incluídas no PND através do Decreto 473, de 10 de março de 1992. O processo de 

desestatização da RFFSA teve como gestor o Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social - BNDES que, nos termos do Decreto 1.024/94, elaborou a forma e as 

condições gerais para concessão das malhas da RFFSA, tendo sido realizado com base na 

Lei 8.987/95 (Lei das Concessões). Esta lei estabeleceu os direitos e obrigações para as 

partes envolvidas no processo de concessão, definindo ainda o princípio da manutenção do 

equilíbrio econômico e financeiro e os direitos dos usuários.  

O modelo de privatização definido para a RFFSA pelo CND, após estudos promovidos pelo 

BNDES, consistiu basicamente na divisão da RFFSA em cinco malhas regionais (Sul, 

Oeste, Leste, Nordeste e Sudeste) e o trecho isolado Tereza Cristina em Santa Catarina, 

com a transferência ao setor privado ocorrendo mediante leilão, da concessão dos serviços 

de transporte ferroviário e o arrendamento dos bens da RFFSA aos novos operadores.  

A implantação desse modelo foi iniciada em março de 1996, com o leilão da Malha Oeste 

(Bauru), seguida das Malhas Centro-Leste, em junho; Sudeste, em setembro; Teresa 

Cristina, em novembro e Sul, em dezembro de 1996; e, finalmente a Malha Nordeste, em 
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julho de 1997. Em fevereiro de 1998, a Malha Paulista, antiga FEPASA, foi incorporada à 

RFFSA através do Decreto nº 2.502 e leiloada em novembro do mesmo ano. 

A reestruturação da RFFSA foi organizada por linha de negócio de transporte de cargas 

monolítico, englobando todas as funções, com cada sistema privatizado em sua totalidade. 

O processo de privatização da RFFSA se deu através de processo licitatório de concessão, 

sob a modalidade de leilão, considerando o arrendamento dos bens operacionais (bens 

imóveis operacionais e de apoio) e a venda dos bens de pequeno valor vinculados a cada 

uma das malhas. Paralelamente, o setor de transportes de cargas e trens de longo percurso 

da FEPASA foi transferido para a União e posteriormente privatizado, com sua malha 

licitada de forma integrada. 

 

O processo de transferência do sistema ferroviário de carga da RFFSA para a iniciativa 

privada foi concluído em 1997, e o da FEPASA em 1998, originando sete concessionárias 

no transporte ferroviário de cargas (Quadro 10). 

 

Quadro 10 – Composição dos Concessionários Ferroviários 

Malha da RFFSA  

MRS Logística S.A. 1.674 km, bitola larga(1,6m) – Malha Sudeste – 
MG, RJ e SP. 

FCA - Ferrovia Centro-Atlântica S.A. 7.080 km, bitola métrica.- Malha Leste – MG, 
GO, DF, ES, RJ, BA e SE. 

FSA - Ferrovia Sul-Atlântico S.A. – 
atualmente – ALL-América Latina 
Logística S/A 

6.586 km, bitola métrica. – Malha Sul – PR, 
SC, RS. 

CFN - Cia. Ferroviária do Nordeste 4.535 km, bitola métrica. – Malha Nordeste – 
AL, PE, PB, RN, CE, PI e MA. 

Novoeste - Ferrovia Novoeste S.A. 1.621 km, bitola métrica. – Malha Oeste – 
SP e MS. 

Ferrovia Tereza Cristina S.A. 164 km de bitola métrica. – Trecho isolado, 
Ferrovia Tereza Cristina – SC. 

Malha da FEPASA  
Ferroban - Ferrovias Bandeirantes 
S.A. 

4.186 km de bitola larga, 2.427 km de bitola 
métrica e 296 km de bitola mista – SP, PR e 
MG. 

Fonte: RFFSA e BNDES 

 

Em 7 de dezembro de 1999, o Governo Federal assinou o Decreto n. 3.277,  que dissolve, 

liquida e extingue a Rede Ferroviária Federal S.A. - RFFSA com base na Resolução nº. 12 

do Conselho Nacional de Desestatização, datado de 11 de novembro de 1999. 
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4.4.2 O PROCESSO DE DESCENTRALIZAÇÃO  DAS FERROVIAS URBANAS  

 
Desde 1984, os sistemas ferroviários metropolitanos de passageiros de nove estados 

brasileiros são geridos pela CBTU. Paralelamente ao movimento de reestruturação do setor 

ferroviário de cargas, as coalizões políticas que se sucederam no poder central levaram a 

interpretação pragmática do princípio de competência municipal para os serviços de 

interesse local, e do Estado para os serviços de interesse comum, estabelecidos na 

Constituição de 1988, artigo 30, inciso 5 e artigo 25 § 3ª, já anteriormente citados fazendo 

com que a União resolvesse transferir para os Estados e Municípios a gestão dos sistemas 

metro-ferroviários.  

 

O objetivo da transferência de responsabilidade pelo transporte ferroviário urbano, do 

Governo Federal para os Governos Estaduais, era o de se obter um substancial impacto no 

financiamento e provisão dos serviços de transporte urbano. A razão para tal estratégia era 

que a transferência dos sistemas permitiria ao Governo local participação direta no seu 

planejamento e operação, melhor monitoração e integração com os demais modos de 

transporte urbano, sob a jurisdição das Regiões metropolitanas, podendo em decorrência 

levar a ganhos de custo e eficiência com a combinação de reformas políticas e tarifárias, 

melhoria do nível de serviço, vindo a produzir uma substancial redução no subsídio do 

Governo para o transporte ferroviário (WORLD BANK, 1992). A transferência dos sistemas 

para os Governos locais permitiria, também, sua posterior concessão ao setor privado, se 

fosse conveniente. A interpretação dada à Constituição de 1988, de competência estadual 

para os sistemas ferroviários metropolitanos seria um impeditivo para que o Governo 

Federal promovesse processos de privatização, a exemplo do ocorrido com o setor 

ferroviário de cargas. 

 

O processo de transferência dos sistemas de trens urbanos da CBTU para os Estados, 

usualmente chamado de “estadualização”, vem sendo promovido pela própria CBTU desde 

1990. Para possibilitar a transferência, a CBTU estabeleceu um Plano de Ação baseado em 

três linhas principais: Reorganização empresarial, destinada a preparar a companhia para o 

processo de transferência aos estados; Negociação política, visando a montagem de toda a 

estrutura jurídica  e institucional necessária à transferência nos níveis Federal, Estadual e 

Municipal; e,  abertura de novas fontes de financiamento, com a finalidade de melhorar o 

desempenho operacional e econômico dos serviços, de forma que a transferência fosse 

realizada com um mínimo de impacto nas estruturas administrativas dos futuros gestores 

(POPOUCHI, 1994). 
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Assim, em agosto de 1993, foi sancionada a Lei Federal 8.693/93 que trata especificamente 

da descentralização dos serviços de transporte ferroviário coletivo de passageiros, urbano e 

suburbano, da União para os Estados e Municípios. Segundo Popouchi, (1994), a Lei 

resultou de um amplo processo de negociação junto aos Estados, desenvolvido 

anteriormente à sua publicação. 

 

De fato, observa-se que a Lei 8.693/93, apesar de se reportar aos sistemas de trens 

Urbanos geridos pela União (CBTU e TRENSURB), em seu Artigo 7° a seguir transcrito, 

autoriza a União a envolver também os créditos relativos à Companhia do Metropolitano do 

Rio de Janeiro (metrô), uma empresa estadual. 

 

“Art. 7º - Fica a União autorizada a: 
I– adquirir, inclusive mediante compensação de créditos, permuta ou doação em 
pagamento, os créditos que as instituições financeiras por ela controladas tenham com a 
Companhia do Metropolitano do Rio de janeiro (Metrô), bem como contra o Estado do Rio 
de Janeiro e o Município do Rio de Janeiro, que tenham sido contraídos diretamente a 
favor do Metrô; 
II – capitalizar o montante de seus créditos, inclusive aqueles objeto do inciso anterior, 
mediante subscrição de aumento de capital do Metrô e integralização com esses créditos; 
III – alienar, a qualquer título, inclusive mediante doação, ao Estado do Rio de Janeiro e 
ao Município do Rio de Janeiro, a integralizada ou parte das ações que receber em 
decorrência da capitalização prevista no inciso anterior.” 

 

A Lei 8.693/93, com pode ser observado na transcrição de alguns de seus artigos 

apresentados abaixo, contempla a transferência pela RFFSA para a União das ações da 

CBTU e a cisão da CBTU para as empresas estaduais devidamente criadas nos Estados e 

Municípios para receber o sistema ferroviário de passageiros. 

 

“Art. 1º - A Rede Ferroviária Federal S. A. – RFFSA e a Rede Federal de Armazéns 
Gerais Ferroviários S. A. - AGEF transferirão à União atendidas as condições previstas 
nesta lei, a totalidade das ações de sua propriedade no capital da Companhia Brasileira 
de Trens Urbanos - CBTU e da Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S. A. – 
TRENSURB.” 
Art. 3º - Efetivada a transferência das ações a que se refere o art. 1º, fica autorizada a 
cisão da CBTU, mediante a criação de novas sociedades constituídas para esse fim, 
cujo objeto social será, em cada caso, a exploração de serviços de transporte ferroviário 
coletivo de passageiros, urbano e suburbano, respectivamente nos Estados e Municípios 
onde esses serviços são atualmente prestados. 
§ 1º - A cisão far-se-á com a versão, em cada caso, de parcelas do patrimônio da CBTU 
diretamente vinculado à exploração dos serviços de transporte de que trata o caput 
deste artigo.” 
................. 
§ 4º - As ações da União nas sociedades a serem constituídas poderão ser alienadas, a 
qualquer título, inclusive mediante doação, aos Estados e Municípios nos quais os 
serviços de transporte são prestados.  
§ 5º - As operações de cisão de que trata este artigo só serão realizadas mediante 
prévia aceitação, em cada caso, pelos respectivos Estados e Municípios, da doação 
prevista no parágrafo anterior.  
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§ 6º - A transferência da exploração de todos os serviços de transporte a cargo da CBTU 
implicará a sua extinção ou dissolução, aplicando-se, em quaisquer dos casos, o 
disposto nos art. 18, 20, 21 e 23, da Lei nº 8.029, de 12 de abril de 1990.  
Art. 4º - Efetivada a transferência das ações a que se refere o art. 1º desta lei, fica a 
União autorizada a alienar, a qualquer título, inclusive mediante doação, ao Estado do 
Rio Grande do Sul e ao Município de Porto Alegre, as ações de sua propriedade na 
Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S. A. (Trensurb). 
Parágrafo Único – As despesas decorrentes do disposto neste artigo correrão à conta de 
dotação específica.  
Art. 9º - Fica a Ministério dos Transportes autorizado a constituir Grupos de Trabalho, 
composto por representantes dos Governos Federal, Estadual e Municipal, bem como 
por representantes dos trabalhadores e usuários, com o objetivo de acompanhar os 
processos de transferências dos sistemas ferroviários de passageiros, de que trata esta 
lei.” 

 

De acordo com o documento “Staff Appraisal Report N.° 14264-BR” THE WORLD BANK 

GROUP (1995), os objetivos da CBTU com o Programa de Descentralização e 

Modernização eram: 

 

a) Transferir a responsabilidade dos sistemas ferroviários urbanos do Governo Federal 

para o Governo Local (Estadual ou Municipal); 

b) Garantir a integração dos sistemas ferroviários com os outros modos de transporte 

urbano, especialmente no que se refere ao gerenciamento financeiro;  

c) Garantir o acesso dos pobres às facilidades de empregos, saúde, e educação;  

d) Eliminar ou reduzir substancialmente a remessa de subsídios diretos para 

investimentos de capital e operacionais para a CBTU. 

 

Como previsto na Lei 8.693/93, a descentralização tem início com a cisão da CBTU, 

mediante a criação de novas empresas por localidade, autorizada a transferência das ações 

para os respectivos Estados e Municípios.  No entanto, para que a transferência de 

titularidade se efetivasse, era necessária a aceitação dos sistemas pelos Governos locais, e 

essa não era uma questão fácil.  A idéia de gerir seus próprios sistemas ferroviários urbanos 

não era, de fato, muito atraente para os Estados, pois além de se tratar de sistemas 

reconhecidamente deficitários cujos subsídios sempre foram assumidos pela União, na 

maioria dos casos não tinham significativo impacto no total dos deslocamentos urbanos. Os 

quadros 11 e 12 apresentam os dados da repartição modal nas Regiões Metropolitanas 

contempladas pelo Programa de Descentralização, tanto no ano 1990 época do início do 

Programa, quanto na oportunidade da elaboração dos respectivos documentos “Staff 

Appraisal Report” de cada sistema. 
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Quadro 11 – Distribuição Modal das viagens motorizadas nas Regiões 
Metropolitanas em 1990 (% do total de viagens motorizadas) 

Região Metropolitana Ônibus Taxi Trem Metrô 

Fortaleza 69,0 30,0 1,0 NP 

Recife 66,0 30,0 4,0 NP 

Belo horizonte 69,4 30,0 0,6 NP 

Rio de Janeiro 64,3 31,1 3,5 NP 

São Paulo 43,0 45,0 4,0 8,0 

Fonte: GEIPOT, CBTU e Metro/SP. Appud, Document of The World Bank – Staff Appraisal 
Report nº. 1002-BR/1992 

NP - Não possui. 
DI – Dado Indisponível 
 

 

Quadro 12 – Distribuição Modal das viagens motorizadas nas Regiões Metropolitanas 
na oportunidade da elaboração do acordo de empréstimo com o Banco 
Mundial (% do total de viagens motorizadas) 

 Automóvel 
(táxi, vans) 

 
Ônibus 

 

 
Metrô      Trem 

Metropolitano 
 

Trem de 
Subúrbio 

 

Troleybus 
 Barco        

 
Outros   

São Paulo 45,0 43,0 8,0 NP 4,0 NP NP ND 

Rio de janeiro 14,5 77,0 3,0 NP 4,0 NP 1,0 0,5 

Belo Horizonte DI 97,6 NP 2,4 NP NP NP DI 

Recife 34,0 59,4 NP 4,6 0,7 1,3 NP DI 

Fortaleza DI 92,1 NP 3,4 DI NP NP 4,5 

Fonte: Staff Appraisal Report N°./Ano - 1002-BR/1992,  14264/1995, 14265/1995, 20198/2001 
NP - Não possui. 
DI – Dado Indisponível 

 
 

Para facilitar a transferência, o Governo Federal decidiu acoplar a descentralização a um 

projeto de reabilitação física e reestruturação financeira dos sistemas, através do qual 

esperava melhorar o desempenho operacional e econômico dos serviços, de forma que a 

transferência fosse realizada com um mínimo de impacto nas estruturas administrativas dos 

futuros gestores. Para o financiamento desse projeto, o Governo Federal buscou uma 

aproximação com o Banco Mundial, com vistas a obter apoio técnico e financeiro.  

 

A exemplo do ocorrido em 1951, e posteriormente em 1965, o Governo Federal contou com 

a participação do Banco Mundial, que passou a financiar o Programa de Descentralização. A 

participação do banco Mundial como financiador de parte do Programa permitiu dessa forma 
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que fosse adotado o princípio de “construir e/ou recuperar para transferir”, dependendo das 

negociações dos sistemas pelos Estados. 

 

O modelo originalmente adotado para os sistemas de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo 

Horizonte, Recife e Fortaleza, geridos pela CBTU, considerou a inversão de recursos a 

“fundo perdido” pela União, como forma de viabilizar a recuperação e/ou complementação 

dos sistemas.  Neste sentido foram previstas, inicialmente, a recuperação dos sistemas de 

São Paulo e do Rio de Janeiro, e a complementação e recuperação dos sistemas de Belo 

Horizonte e Recife e, posteriormente, a completa modernização dos sistemas de Fortaleza e 

Salvador. Esses investimentos viabilizariam a passagem dos sistemas para os Estados. 

 

O primeiro processo de estadualização de Sistemas de Tens Urbanos da CBTU foi 

concluído em 1994, com a transferência do sistema de São Paulo, para a Companhia 

Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), seguido pela transferência do sistema do Rio de 

Janeiro para a FLUMITRENS em 1995 e pela transferência do sistema de Fortaleza para a 

METROFOR, em 2002. Neste ponto, cabe destacar a privatização da maior parte dos 

sistemas ferroviários de passageiros do Rio de Janeiro, a partir concessões orientadas por 

processos licitatórios, com a empresa OPPORTRANS assumindo a operação do Metrô do 

Rio de Janeiro, a partir de 12/1997, e a SUPERVIA Concessionária de Transporte 

Ferroviário S.A assumindo a partir de 07/1988 a operação de 199 Km dos 270 km originais 

da FLUMITRENS, a partir de processo licitatório na modalidade de Leilão. Já os sistemas de 

Belo Horizonte e Recife ainda não tiveram seus sistemas estadualizados, apesar de 

iniciados desde 1995, e o acordo com o Banco Mundial ter se encerrado no dia 31/07/2004. 

O caso do Recife será descrito no Capítulo seguinte. 

 

4.5 TÓPICOS CONCLUSIVOS 

 

Como conclusão do presente Capítulo, mostramos que as principais mudanças nas relações 

Estado e Sociedade, no que diz respeito à provisão das infra-estruturas em geral, 

acarretaram ou foram responsáveis pelas mudanças institucionais ocorridas no setor 

ferroviários de cargas e de passageiros. Ou seja, à medida que as relações entre os atores 

econômicos, políticos e sociais mudam, de uma conjuntura a outra, novos formatos 

institucionais, regulatórios e de financiamento das infra-estruturas emergem. É, pois, nesse 

contexto, que se insere a análise do Processo de estadualização dos trens metropolitanos. 

Esse processo será visto para o caso da aglomeração do Recife, no Capítulo seguinte.  
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5 EVOLUÇÃO INSTITUCIONAL DO SISTEMA METRO-FERROVIÁRIO DA 

 AGLOMERAÇÃO DO RECIFE  

  

Neste Capítulo, analisamos como as diversas fases da intervenção do Estado nas Infra-

estruturas ferroviárias, vistas no Capítulo anterior, ocorreram no caso concreto do Recife. 

Assim, este Capítulo tem por objetivo fornecer elementos para responder à questão relativa 

aos avanços e barreiras à posta em prática de uma política de prioridade ao transporte 

público, onde a ferrovia se constitua em eixo estruturador de uma rede metropolitana de 

transportes, cobrindo a aglomeração do Recife. Para isso, é necessário analisarmos a 

evolução institucional, mas também os aspectos culturais, jurídicos e técnico-operacionais 

da criação, desenvolvimento e atual processo de estadualização do Trem Metropolitano do 

Recife – METROREC.    

 

O Capítulo se estrutura em torno de quatro períodos – que seguem a mesma seqüência do 

Capítulo anterior - que compõem a história institucional do sistema metro-ferroviário do 

Recife. O primeiro período, de 1852 a 1956, caracteriza-se pela importância do transporte 

ferroviário na configuração urbana/metropolitana do Recife; dois sub-períodos são 

destacados; 1852/1930 – expansão e auge ferroviário dos bondes elétricos; 1930/1956 – 

coexistência e competição entre os bondes e os veículos rodoviários de pequeno porte 

(lotações e ônibus). O segundo período, de 1957 a 1976, caracteriza o declínio e extinção 

dos bondes, no contexto da política de adaptação da cidade ao automóvel. O terceiro 

período vai de 1976 a 1984, onde se afirma uma Política Metropolitana de Transportes 

Urbanos, com a criação da EMTU e realização dos estudos sobre a modernização dos trens 

de subúrbio. E, por último, de 1984 aos dias atuais, que envolve a criação do METROREC, 

e o processo de estadualização do sistema metro-ferroviário. 

 

5.1 CONFIGURAÇÃO URBANA DO RECIFE E PAPEL DOS TRILHOS (1852/1956) 

 
A história do transporte ferroviário urbano da RMR se confunde com a história das estradas 

de ferro de Pernambuco e começa, em 1858, com a inauguração e operação com trens 

diesel, da linha férrea da estação Cinco Pontas no Recife ao Cabo, trecho inicial da ferrovia 

“Recife & São Francisco railway Co”. Posteriormente a “Recife & São Francisco Railway Co” 

passa a integrar a “The Great Western Railway Co.”, depois a Rede Ferroviária do Nordeste 

e a Rede Ferroviária Federal (RFFSA) e,  hoje, integra a linha Sul da CBTU. A figura 18 

relaciona as linhas ferroviárias originalmente implantadas com o sistema de trens urbanos 

hoje existente na RMR. 



 

 

91 

 

Fonte: STU-REC 
Figura 18: Identificação da relação existente entre o atual Sistema Ferroviário 

    Metropolitano e o Sistema Ferroviário originalmente implantado. 
 

Desde 1852, havia sido concedido, aos irmãos Eduardo e Alfredo Mornay, o privilégio para 

construção de um caminho de ferro ligando Recife ao povoado de Água Preta, concedendo 

sua exploração por 80 anos e garantia de juros de 5% sobre o capital empregado bem como 

a possibilidade de prolongamento até o rio São Francisco. No ano seguinte, foi organizado 

em Londres a “The Recife and São Francisco Railway Co. Ltd.”. Em 1858, foi iniciada a 

construção e inaugurado o primeiro trecho, entre o Recife e a então Vila do Cabo. Nesse 
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trecho, com 31 km, que corresponde à atual Linha Sul do METROREC, estavam as 

estações de Cinco Pontas, Afogados, Boa Viagem, Prazeres, Ilha e Cabo.  

 

Seis anos depois, foi autorizada a construção de uma estrada de ferro entre Recife e 

Limoeiro, sendo a sua concessão entregue por concorrência pública a capitalistas ingleses, 

que, em Londres, incorporaram a “The Great Western of Brazil Railway Co. Ltd.”, com direito 

a construir e explorar a linha, além de estudar o prolongamento de Limoeiro a Brejo da 

Madre de Deus, assim como um ramal para Bom Jardim. O primeiro trecho, entre Recife e 

Pau d’Alho, foi inaugurado em 1881, com uma estação inicial no BRUM; o segundo, de Pau 

d’Alho a Limoeiro e o ramal de Nazaré no ano seguinte. Essa linha veio a ser erradicada no 

início da década de 1950. 

 

Em 1871, não tendo a “The Recife and São Francisco Railway Co. Ltd.” apresentado os 

estudos para o prolongamento até o rio São Francisco, o Governo contratou a construção 

com a Companhia E. F. Conde d’Eu. No mesmo ano, a Companhia E. F. Conde d’Eu obteve 

autorização para construir uma outra estrada, entre o Recife e a Vila de Alagoas Grande, 

com ramais para Ingá e Independência. Em 1887, o contrato foi rescindido e, em 1889, a 

conclusão do ramal foi confiada a “The Great Westwern”. Em 1872, foi contratada a 

construção de uma estrada de ferro de Recife a Vitória. Caducando a concessão, a estrada 

passou a ser construída com o nome de Estrada de Ferro Central de Pernambuco, pelo 

empreiteiro da Estrada de Ferro Recife ao São Francisco.  

 

Em 1885, foi inaugurado o primeiro trecho da “Estrada de Ferro Central de Pernambuco”, 

hoje Linha Centro do METROREC, saindo do Recife, e iniciada a construção da estação 

Central no bairro de São José. Em 1888, a estação Central foi concluída e passou a abrigar 

o terminal de passageiros dos trens que atendiam ao subúrbio e a estação de Cinco Pontas 

passou a funcionar apenas como terminal de cargas.  Em 1906 foi concluída a ligação entre 

as linhas Central e Norte (Coqueiral - Camaragibe) e em 1910, a ligação entre as linhas Sul 

e Central (Boa Viagem - Edgard Werneck). Em 1928, ocorreu a ligação entre Cinco Pontas e 

o BRUM. 

 

Em 1901, o Governo da República assinou um contrato com a “The Great Western”, 

entregando-lhe um arrendamento de todas as estradas e mais a E. F. Natal a Nova Cruz do 

Rio Grande do Norte e a E. F. Paulo Afonso. Dessa forma, a “Great Western” passou a 

formar uma rede com cerca de 1200 quilômetros, pela incorporação sucessiva da São 

Francisco, da Sul de Pernambuco, da Conde D’Eu, da Paulo Afonso e da Central de 

Pernambuco. Em 1920 a “Great Western” entregou ao Governo as linhas de sua 
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propriedade, totalizando cerca de 350 quilômetros e as arrendou juntamente com as demais 

estradas que incorporava. Essa condição estava prevista para permanecer até o ano de 

1960 quando, terminado o contrato de arrendamento, as linhas reverteriam à propriedade da 

“Great Western”.  

 

Após a Segunda Guerra Mundial, observa-se uma queda significativa dos investimentos no 

setor ferroviário resultando num agravamento do quadro de estagnação em que este já se 

encontrava.  Nesse contexto, tanto o Estado como o setor privado direcionam seus 

investimentos para outros setores, notadamente o setor rodoviário. Observa-se, como visto 

no Capítulo anterior, uma grande alteração nos papéis do Estado e do Capital privado com 

relação às estradas de ferro do Nordeste: a encampação da “Great Western Railway 

Company em 1949 e a formação da Rede Ferroviária do Nordeste (RFN) para substituí-la. 

Com a encampação da “Great Western”, todas as linhas ferroviárias da região passaram 

para o controle do Governo Federal. 

 

A organização da RFN fazia parte de um processo de reformulação de todo o sistema 

ferroviário brasileiro, iniciado em 1944 e consolidado com o Plano Geral de 

Reaparelhamento ferroviário de 1946, o Plano SALTE14 de 1948 e os estudos da Comissão 

Mista Brasil-Estados Unidos para o desenvolvimento Econômico em 1950. Assim, o objetivo 

da nova empresa era imprimir um novo padrão ao sistema ferroviário onde a dinamização 

do sistema seria obtida a partir de seu reaparelhamento, da erradicação das linhas 

deficitárias, e da conclusão de trechos considerados importantes para a composição da rede 

nordestina. No entanto, a insuficiência de recursos e ausência de decisão política não 

permitiram que a RFN realizasse suas metas de crescimento, apesar de sua curta duração 

(8 anos) se constituísse em tempo suficiente para a realização das metas estabelecidas 

(CAMELO, 2000). Em conseqüência, o crescimento das ferrovias nordestinas, após a 

Segunda Guerra Mundial, foi muito lento, embora houvesse a previsão de construção de 

muitos ramais e prolongamentos. O que se observou na realidade foi apenas a erradicação 

das ferrovias consideradas deficitárias. Na Região Metropolitana do Recife, observou-se a 

erradicação da Linha Norte, constituída pelo ramal ferroviário ligando Recife a Limoeiro, 

originalmente explorada pela “The Great Western of Brazil Railway Co. Ltd”. 

 

A partir de 1955, o processo de estagnação do sistema ferroviário acentua o seu declínio e, 

com base nas recomendações da Comissão Mista, que indicava a reestruturação 

administrativa das ferrovias do Governo Federal, foi criada a Rede Ferroviária Federal 

                                                 
14 Plano SALTE – Conjunto de programas econômicos e sociais no campo da Saúde, Alimentação, 
Transportes e Energia. 
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Sociedade Anônima (RFFSA).  Em 1957, a RFN, juntamente com as demais redes 

brasileiras, foram integradas à RFFSA. 

 

5.1.1 OS BONDES ELÉTRICOS CONFIGURAM A CIDADE 

 

Paralelamente ao desenvolvimento do sistema ferroviário de longa distância (intermunicipal), 

que gradativamente assumia características de trem de subúrbio, verificou-se o surgimento 

e desenvolvimento do sistema ferroviário urbano. Em 1867, foram iniciados os serviços de 

trens de subúrbio da “Brazilian Street Railway Company”, denominados “maxabombas” que 

serviram a diversos arrabaldes (Dois Irmãos, Caxangá, Aflitos, Casa Amarela, Monteiro, 

Capunga e Várzea).  

 

De fato, a trajetória dos trilhos urbanos no Recife iniciou-se em 1863, com os trabalhos de 

implantação dos trilhos de Recife a Apipucos (STIEL, 1984). O contrato estipulava o 

percurso onde a ferrovia deveria ser implantada e o trecho seria subdividido em três seções 

para efeito da cobrança tarifária, ficando o preço da passagem definido de acordo com a 

distancia pré-estabelecida. O início das obras foi acompanhado de algumas dificuldades em 

função dos protestos da população tanto pelo medo do perigo de atropelamento de animais 

nas linhas quando dos que achavam que o sistema não atenderia a todos e, ainda, pela 

especulação imobiliária dos proprietários de terras que iriam ser desapropriadas para a 

instalação do leito da ferrovia. No dia 05 de Janeiro de 1867, realizou-se a viagem inaugural 

de Recife a Apipucos, cumprindo um percurso de 26 km numa ferrovia com bitola de 1,2m. 

Em seguida, a linha foi estendida de Apipucos para a Caxangá, viabilizado o acesso 

ferroviário aos bairros de Aflitos e Casa Amarela e Várzea e Dois Irmãos.  

 

Outras concessões se seguiram. No dia 24 de junho de 1870, começou a ser operada, com 

locomotivas a vapor, a linha ligando as cidades de Recife e Olinda, com quatro viagens 

diárias partindo da estação na rua da Aurora em Recife até a estação do Varadouro em 

Olinda. A construção da linha foi favorecida pelo Decreto n°. 1.846, de 06 de outubro de 

1870, que concedia isenção de impostos para importação de material e combustível. O 

empreendimento foi marcado pela ocorrência de desapropriações judiciais e por 

especulações imobiliárias por onde passaria o trem. A implantação dessa linha 

desencadeou um processo de ocupação urbana ao longo da via, bem como a valorização 

das áreas lindeiras. 

 

Já os bondes a tração animal, ou “bonde de burros”, começaram a funcionar a partir no dia 

22 de setembro de 1871. A Lei Provincial n°. 979 de 25 de junho de 1866 autorizou a 
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realização de concorrência pública para o estabelecimento de carris de ferro ligando Recife 

a seus subúrbios que ainda não fossem servidos por trilhos urbanos. Foi proposta a ligação 

do Arsenal da Marinha ao bairro da Madalena e a possibilidade de futuros ramais para as 

localidades de Afogados, Fernandes Vieira e Santo Amaro com ferrovia bitola 1,1m. 

Também nesse caso o empreendedor foi favorecido pela autorização oficial de isenção de 

impostos para importação de materiais, como carris, carros e acessórios, (STIEL,1984). 

 

A empresa inglesa “Pernambuco Street Railway”, sob o nome de “Ferro-Carril de 

Pernambuco”, teve seu funcionamento autorizado pelo Decreto n°. 5.281, de 19 de maio de 

1873, por um período de concessão por 50 anos. Os bondes de tração animal tiveram uma 

grande demanda e se apresentaram lucrativos até 1878. No entanto, a frota não 

acompanhava o crescimento da demanda. A superlotação, a baixa velocidade e o conflito 

com o transporte de carga, decorrentes dessa situação, eram responsabilizados pela 

morosidade do sistema e provocavam uma crescente insatisfação da população. Em 

conseqüência, em 1889, a reivindicação das pessoas por melhoria da qualidade de vida se 

refletiu nos sistemas de transportes num movimento de substituição dos bondes puxados a 

burro pelos bondes elétricos, por estes serem mais rápidos, mais amplos e mais 

confortáveis. 

 

No Recife, essa mudança demorou a acontecer. Só em 1912, o processo de eletrificação se 

concretizou, com uma concessão por 50 anos em favor da empresa Dodsworth & Company, 

que, posteriormente, repassou a concessão para “Pernambuco Tramways & Power 

Company Limited”. A eletrificação dos bondes permaneceu em evolução até 1928, quando 

foram inauguradas novas linhas para o Espinheiro e o farol de Olinda. Como conseqüência 

direta da expansão dos bondes elétricos, e de sua incontestável superioridade nos 

requisitos de rapidez, conforto e limpeza, bem como a prática de tarifas menores, ocorreu a 

extinção dos bondes a tração animal em 1912, e dos bondes a vapor em 1920. 

 

5.1.2. DO BONDE ELÉTRICO ÀS EMPRESAS DE ÔNIBUS  

 

Foi durante esse período de transição dos sistemas de bondes, mais precisamente em 

1901, que apareceu o primeiro automóvel na cidade do Recife. Em 1903 verificou-se a 

primeira adaptação do automóvel para ônibus para operar o trecho Recife-Goiana.  Mas 

somente a partir de 1927 os auto-ônibus passaram a trafegar regularmente. A partir daí o 

sistema de ônibus se instalou e se consolidou rapidamente, pois não precisaram “abrir vias” 

para trafegar. Para operar, simplesmente ocupavam as faixas abertas pelos bondes, 

passando a fazer uma concorrência direta com estes. Tinham assim a vantagem de 
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poderem praticar tarifas mais baratas em razão de não precisarem investir em infra-

estruturas, o que lhes proporcionava menores custos operacionais. Essa situação, de 

concorrência direta entre os dois sistemas, com evidente vantagem para os ônibus foi ainda 

fortalecida pela opção declarada da população e dirigentes públicos em favor dos ônibus. 

Wright (1988) apud Rios (2002) (p 42), ao tratar da evolução dos transportes nas cidades, 

fez o seguinte registro: “procurou-se adaptar as cidades para receber números cada vez 

maiores de automóveis. Isso exigia a retirada dos bondes para aliviar os fluxos de carros, e 

dos terminais de ônibus das áreas centrais”. Ainda segundo Rios (1995), apud Rios (2002), 

“o sistema tranviário foi extinto,..., como decorrência sobretudo do desinteresse político das 

elites nacionais em preserva-lo...”. Vale, pois, ressaltar o registro de STIEL, (1984) 

destacando a notícia veiculada no jornal “O Estado de São Paulo” dia 9 de dezembro de 

1927, evidenciando essa situação.  

 

“Recife – 7 O Governador do Estado, inteirado da situação anormal do tráfego dos 
bondes, determinado pela atitude da companhia em face ao movimento sempre 
crescente dos auto-ônibus, determinou ao fiscal do governo junto à referida companhia 
que tome providências urgentes, no sentido de não ser o tráfego de auto-ônibus, em 
linhas de grandes movimentos, prejudicado com um excesso injustificável de bondes 
exatamente no mesmo itinerário percorrido pelos auto-ônibus.” 

 
Nesse contexto, os bondes começaram a se degradar e foram gradativamente perdendo 

espaço para os automóveis e ônibus. As dificuldades de importação de peças de reposição, 

em função das duas grandes guerras, e a inexistência de indústrias ferroviárias nacionais, 

tornou necessário o “desmanche” das unidades mais comprometidas para utilização de suas 

peças na manutenção das demais unidades. Esse processo de manutenção, conhecido 

popularmente como “canibalização”, reduzia cada vez mais a disponibilidade do material 

rodante para operação. Essa rotina de manutenção resultou na superlotação dos bondes, 

reduzindo a qualidade dos serviços e aumentando a insatisfação da população.  

 

No entanto, a extinção do bonde não solucionou os problemas do trânsito. O ônibus diesel 

não foi capaz de transportar o mesmo volume de passageiros. Tendo como referência a 

experiência bem sucedida de São Paulo e Belo Horizonte, foi estudada a implantação de 

trólebus na cidade do Recife. No dia 15 de junho de 1960, os “Trólebus” começaram a 

trafegar, transportando os passageiros originalmente transportados pelo bonde. 

 
Favorecido pela situação, o transporte rodoviário, com pequenos operadores autônomos, 

apresenta um rápido crescimento e passa a desafiar o sistema de bonde instalado 

(BRASILEIRO e SANTOS, 1999). No período entre 1947 e 1954, Recife contou também 

com os serviços de uma empresa bem estruturada, a “Pernambuco Autoviária”, com 
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modernos padrões de controle operacional, cuja autorização para operar foi outorgada 

diretamente pelo Governo do Estado (LIMA NETO et al, 2001). 

 

5.2  FIM DO BONDE E ADAPTAÇÃO DA CIDADE AO AUTOMÓVEL (1956-1976) 

 

Embora a criação da RFFSA se constituísse numa medida para reorganizar e padronizar a 

malha ferroviária do país, os objetivos só poderiam ser alcançados se houvesse decisão 

política e alocação dos recursos financeiros e técnicos necessários. No entanto, como já foi 

dito no capítulo anterior, em virtude dos projetos para recuperação do sistema ferroviário 

requererem um longo tempo de maturação, onde os resultados positivos só seriam obtidos 

no longo prazo, a opção do governo se voltou para o setor rodoviário, pois este poderia ser 

rapidamente implantado, além de poder ser implantado por etapas e ter sua operação 

delegada à iniciativa privada (LIMA NETO, 2001b). 

 

A limitação de recursos para investimento no setor ferroviário, em virtude da clara 

priorização do setor rodoviário, foi determinante para que os objetivos de desenvolvimento 

para o sistema ferroviário nordestino, mesmo no modelo centralizado assumido com a 

criação da RFFSA, não fossem alcançados. Segundo Camelo (2000), no Nordeste entre as 

décadas de 1960 e 1970, a malha ferroviária foi reduzida em 30%. 

 

No que se refere às ferrovias urbanas, verifica-se que a sua inserção e importância na 

configuração espacial da aglomeração começou a experimentar mudanças, em decorrência 

do número de pessoas que se deslocavam da zona rural para a área urbana, em busca de 

empregos. A implantação da ligação entre as Linhas Sul e Central, na área denominada 

“Fernandinho” em 1956, a duplicação da linha Recife-Coqueiral, em 1958, e o isolamento da 

estação Central, para serviços exclusivos de transporte de passageiros, enquanto a de 

Cinco Pontas ficava restrita ao movimento dos trens de carga, refletem a preocupação com 

o transporte de passageiros ferroviários urbanos. Essa preocupação, no entanto, relaciona-

se tão somente com a lógica operacional ferroviária e com a necessidade de se solucionar 

dificuldades inerentes à convivência dos sistemas de cargas e de passageiros. 

Paralelamente a esse quadro, aparentemente otimista, observa-se que, para a extinção do 

ramal Recife-Limoeiro, na década de 1950, foi efetivada sob a lógica do governo federal de 

erradicação dos ramais deficitários, e essa era uma lógica ferroviária de cargas que não 

fazia qualquer consideração sobre o transporte de passageiros.  

 

Após a Segunda Guerra Mundial, os problemas de transportes urbanos começaram a se 

agravar, pelo fato da população da área Metropolitana começar a crescer em ritmo 



 

 

98 

acelerado, especialmente em função da migração das populações das áreas rurais para as 

áreas urbanas em busca de empregos, notadamente no nordeste brasileiro, em função dos 

freqüentes períodos de seca. Na RMR, até a década de 1960, a configuração territorial 

rádio-concêntrica do Recife, baseada nos eixos ferroviários e viários implantados a partir de 

meados do século XIX, promoveu um padrão linear de ocupação populacional ao longo 

desses eixos. Em conseqüência, ao longo das linhas férreas surgiram os principais núcleos 

populacionais. Esses núcleos, relativamente espaçados, tinham limitações bem definidas, 

constituindo-se em subúrbios, cada um deles com características sócio-econômicas 

próprias. O trem se constituía, até essa época, no elemento de ligação entre os subúrbios 

localizados na periferia da cidade do Recife e o centro urbano. 

 

Posteriormente, o crescimento da população urbana, aliado ao desenvolvimento da indústria 

automobilística e a conseqüente implantação de vias para circulação de veículos 

rodoviários, que apresentavam características de desempenho bem menos rígidas do que 

as do trem, permitiu uma rápida ocupação dos espaços intersubúrbios, ou seja, das áreas 

rurais situadas entre os eixos ferroviários, transformando os núcleos populacionais em um 

aglomerado praticamente único. Assim, a partir da década de 1960, o acelerado processo 

de desenvolvimento urbano do Recife e cidades vizinhas, verificado pelo aumento da 

população e o crescimento desordenado da cidade e da frota de veículos, particularmente 

dos automóveis, sem que houvesse a correspondente estruturação viária para dar suporte a 

essa urbanização, levaram a uma situação de deterioração dos transportes públicos. A crise 

afetava o sistema como um todo, mas em particular os transportes coletivos. A opção pelo 

conjunto automóvel-ônibus e o descuido com as ferrovias suburbanas, associada à ausência 

de planos e programas mais objetivos direcionados ao transporte urbano à altura dos 

problemas que se avolumavam, eram traduzidos pela redução na velocidade de locomoção 

da população e queda na qualidade de vida da população da Região Metropolitana Recife. 

 

Observa-se, ainda, que, nesse período, não existia uma política governamental específica 

para os transportes coletivos urbanos. Assim, o desenvolvimento do transporte urbano se 

deu subordinado às diretrizes gerais de transporte, ou seja, ao predomínio absoluto do 

rodoviarismo, tendo como conseqüência a presença do automóvel e do ônibus como modos 

dominantes nas cidades.  

 

A expansão do rodoviarismo foi favorecida tanto por suas características tecnológicas que 

permitem maior mobilidade, ou maior flexibilidade com relação a origem e destino, quanto 

pelo apoio instrumental das políticas governamentais, especialmente a partir de 1957, 

quando se verifica uma clara prioridade ao “padrão automobilístico-rodoviário” (AGUNE; 
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BRAGA, 1979) para o setor de transportes. Segundo Shoppa (1982), entre 1965 e 1974, 

investiu-se cerca de 90% de tudo o que foi feito em rodovias no país ao longo de sua 

história.  Inúmeros relatórios e documentos do governo, referentes aos sistemas de 

transportes, citam as empresas ferroviárias como responsáveis por déficits incalculáveis e 

não fazem qualquer referência ao sistema rodoviário, embora no cômputo de seus custos 

não sejam considerados os valores relativos às despesas com infra-estrutura (CAMELO, 

2000). 

 

5.3 AFIRMAÇÃO DE UMA POLÍTICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE PÚBLICO 

(1976-1984) 

 

A partir dos anos 1970, as autoridades governamentais começaram a se preocupar com a 

ocupação desordenada dos centros urbanos e a rápida saturação das vias de circulação e a 

pensar em uma organização territorial da cidade com o intuito de planejar e ordenar o 

crescimento, surgindo daí a necessidade de se implantar um serviço de transporte de massa 

na RMR. Dessa forma, em 1972, antes mesmo da eclosão dos problemas decorrentes da 

“crise do petróleo”, a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), 

verificando o acelerado processo de conurbação do Recife e cidades vizinhas, contratou os 

primeiros estudos para o planejamento adequado dos transportes para a área da futura 

região metropolitana, com o objetivo de planejar e ordenar seu crescimento. Foi, então, 

elaborado o trabalho “Estudo dos Transportes no Grande Recife”, com grandes perspectivas 

para a região, uma vez que proporcionava a possibilidade de se enfrentar os problemas da 

cidade sob o ponto de vista científica e metodológico, com a indicação de resolvê-los 

remontando às suas bases sócio econômicas.  Como resultado do estudo, foi proposta a 

ordenação da ocupação do espaço urbano através dos eixos de transporte Recife–Jaboatão 

e Recife–Cabo. O Recife era privilegiado, porque tinha aproximadamente uns 100km de 

ferrovia no espaço que, hoje, constitui a Região Metropolitana. A malha ferroviária era 

composta pela Linha Centro-Norte, para Carpina; a Linha Centro, para Caruaru e a Linha 

Sul, para o Cabo. Diante desse quadro, a equipe de consultores, coordenada por Wit-Olaf 

Prochnik, contratada pela SUDENE, ao fazer o estudo sobre a utilização da malha 

ferroviária para o transporte de massa, concluiu que a Linha Sul e a Linha Centro (Jaboatão) 

poderiam de imediato ser utilizadas para o transporte de passageiros para atender aos eixos 

de transporte Recife-Jaboatão e Recife – Cabo. Posteriormente, a Linha Norte também 

deveria se integrar ao transporte de massa (SUDENE, 1972). 

 

Como visto, só a partir dos anos 1970, quando se começou a pensar na organização 

territorial da cidade com o intuito de planejar e ordenar seu crescimento, foi quando surgiu a 
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necessidade de se implantar um serviço de transporte de massa na RMR. De fato, quando 

os problemas de congestionamento do tráfego e da poluição urbana demonstravam a 

irracionalidade das opções até então adotadas, a crise do petróleo veio confirmar que a 

solução brasileira para o deslocamento urbano haveria de se construir fundamentalmente 

sobre o transporte coletivo. A prioridade, até então concedida ao automóvel, no sistema 

viário, deveria retornar ao transporte coletivo, além de dar preferência às tecnologias de 

tração elétrica.  

 

Observa-se que, só após 1973, no plano nacional, tomam-se decisões no nível federal e 

elaboram-se planos e programas de fomento a melhorias no transporte público. A partir de 

1975, se intensifica a atuação do Governo Federal nos transportes urbanos com a atuação 

da Empresa Brasileira de Transportes Urbanos (EBTU) na coordenação da Política Nacional 

de Transportes Urbanos.  

 

Na RMR, em 1974, criaram-se os Conselhos Deliberativo e Consultivo e a Fundação de 

Desenvolvimento da Região Metropolitana do Recife (FIDEM), com as funções de coordenar 

o planejamento da RMR, inclusive planejar e disciplinar o uso do solo. Tais circunstâncias 

evidenciaram uma nova etapa no transporte coletivo, repercutindo no nível da Região 

Metropolitana do Recife (RMR), com a instituição do Sistema de Transporte Público de 

Passageiros (STPP) e a criação da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos 

(EMTU/Recife), através da Lei Estadual 8043 de 19 de novembro de 1979. À EMTU/Recife 

coube a função de gerir o STPP. 

 

Nesse contexto de afirmação de uma política de transporte públicos, em 1975, a Empresa 

Brasileira de Transportes (GEIPOT), com o objetivo principal de definir um Sistema 

Metropolitano de Transporte Urbano de Passageiros e um Plano Diretor de Transporte, 

iniciou os “Estudos de Transportes Urbanos da Região Metropolitana do Recife (ETURB-

RMR)”.  Entre 1977 e 1978, foram concluídos os trabalhos: “Estudos de Transportes 

Coletivos (TRANSCOL)”, relativo ao transporte coletivo por ônibus e o “TRENSURB/Recife”, 

esse último referido à implementação do Trem Metropolitano na Região Metropolitana do 

Recife, com vistas à recuperação do Sistema Ferroviário de Passageiros Urbanos. O 

TRENSURB/Recife enfatizou os corredores Recife - Cabo e Recife - Jaboatão.  

 

O Projeto TRENSURB/Recife foi uma conseqüência direta e imediata da política nacional de 

transportes urbanos vigente, que estava voltada para o fortalecimento do sistema de 

transporte público e restrição ao uso do automóvel nos deslocamentos casa-trabalho. O seu 

objetivo primordial foi o de definir um moderno sistema de transporte de massa em via fixa, 
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a ser implantado na RMR, com base nos corredores ferroviários existentes destinado a 

atender às necessidades dessa região até o horizonte do ano 2000. Assim, o projeto 

TRENSURB-Recife, compreendendo as ligações Recife-Coqueiral-Jaboatão e Coqueiral-

São Lourenço da Mata e Recife-Cabo, num total de 65 quilômetros, foi desenvolvido com o 

objetivo de recuperar o sistema ferroviário de passageiros urbanos para sua utilização em 

escala significativa para o transporte de massa, cujos deslocamentos eram realizados quase 

que exclusivamente por ônibus. 

 

Em 1981, em conseqüência da opção política de investir na modernização do transporte 

ferroviário urbano existente como forma de enfrentar os problemas decorrentes da crescente 

urbanização brasileira e da “crise" do petróleo, antes mesmo da conclusão dos estudos, o 

Governo Federal decidiu implantar o Trem Metropolitano do Recife.  

 

Na Região Metropolitana do Recife, a decisão estratégica de implantação do Trem 

metropolitano encontrou terreno propício para sua viabilização, pela existência de 

planejamento urbano que, direta ou indiretamente, levava em conta aqueles corredores. 

Dessa forma, o projeto do TRENSURB, desenvolvido pelo GEIPOT e posteriormente 

denominado METROREC, foi desenvolvido com base no estudo preliminar do próprio 

GEIPOT, no período de 1975 a 1979, sendo compatível, em linhas gerais, com os principais 

estudos existentes na época, a saber: "Estudo de Transportes do Grande Recife", (ETURB - 

SUDENE/1972), "Plano de Desenvolvimento Integrado" (PDI) - FIDEM/1976, "Plano de 

Organização Territorial" (POT) - FIDEM/1980 e "Plano Diretor de Transportes Urbanos" 

(PDTU) - GEIPOT/1982, além dos programas e projetos em curso na Rede Ferroviária 

Federal (RFFSA). O Plano Diretor de Transportes Urbanos (PDTU), concluído em 1982, 

projetou para o Recife o fortalecimento dos eixos radiais pré-existentes, entre eles os 

corredores Centro-Oeste e Centro-Sul, a serem operados pelo modo ferroviário. O 

fortalecimento se daria exatamente através de sua melhoria gradativa e a implantação de 

vias paralelas, bem como a criação de perimetrais (1ª, 2ª, 3ª e 4ª) de interligação entre os 

municípios e os bairros, de forma a se evitar a passagem pelo centro nesses trajetos. 

 

5.3.1 O PDI E O SISTEMA FERROVIÁRIO URBANO 

 

Em 1976, a partir dos estudos já existentes para a área metropolitana, foi elaborado o Plano 

de Desenvolvimento Integrado (PDI) pela FIDEM. O PDI, cujas diretrizes de estruturação 

urbana determinavam um modelo polinuclear em oposição à extensa região caracterizada 

por um único núcleo, propôs soluções para as questões relativas ao transporte, a partir da 

divisão da Região Metropolitana em nucleações, que deveriam ter autonomia, sem 
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densificar os corredores internucleações. A macroestrutura espacial composta por grandes 

nucleações, em substituição à antiga e espontânea estrutura radial monocêntrica, visava 

descomprimir o núcleo central e fortalecer os centros locais e secundários. Caberia ao 

sistema de transportes a função de assegurar ligações rápidas entre os pólos (articulação 

entre as nucleações) e proporcionar as ligações internas dentro de cada nucleação 

(estruturação interna). Em seqüência às normas e aos planos de uso do solo, 

pormenorizando através de planos diretores as quatro nucleações citadas no PDI, foi 

desenvolvido o Plano de Organização Territorial (POT) que define a consolidação de quatro 

nucleações. O quadro 13 apresenta os principais tipos de ocupação previstos para cada 

nucleação na estratégia de organização territorial do PDI. 

Quadro 13 – Ocupações das nucleações 

Nucleação Centro  Especialização como pólo econômico-financeiro e centro de serviços 
de influência regional. É o principal pólo de atração de viagens. 

Nucleação Sul  Atividades produtivas e portuárias com o desenvolvimento do Distrito 
Industrial e Porto de Suape. 

Nucleação Oeste  Atividades relacionadas à administração pública, transporte e 
abastecimento. 

Nucleação Norte  Atividades produtivas dos setores secundário e terciário, 
assentamentos residenciais e exploração turística. 

Fonte: PDI  

Nessa época, a Rede Ferroviária Federal S/A (RFFSA), histórica e economicamente ligada 

ao transporte de cargas, mantinha na cidade do Recife alguns trens diários destinados ao 

transporte de passageiros do subúrbio, mas sem as condições mínimas que o 

caracterizassem como um serviço de transporte de massa. De fato, o sistema ferroviário não 

dispunha de estações voltadas ao transporte de passageiros, com áreas de circulação e 

espera e abrigos adequados. O sistema ferroviário estava sujeito a vários cruzamentos em 

nível com o sistema rodoviário, faixa invadida por edificações e ocorrência de travessias de 

pedestres ao longo de todo o trecho, em conseqüência do crescimento desordenado da 

área urbana.  A falta de regularidade e pontualidade do serviço ferroviário, bem como os 

freqüentes acidentes nas passagens de nível, em conseqüência do quadro de deterioração 

em que se encontrava o sistema ferroviário, além de promover um desgaste da imagem do 

trem perante a opinião pública impediam a sua consideração como um transporte de massa. 

Assim foi como o serviço prestado, com poucos trens diários, além de longo tempo de 

viagem, não oferecia atrativos aos passageiros, que preferiam os ônibus, que dispunham de 

uma maior oferta e melhor nível de serviço traduzido em maior conforto e menor tempo de 

viagem e com tarifas equivalentes. 
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À época em que eram iniciados oficialmente os estudos, POT e PDI, a situação veio a se 

agravar, em conseqüência da crise energética mundial, passando, os planos e programas, 

então, em fase ainda incipiente, a adquirir prioridade absoluta. Para compatibilizar as 

diretrizes básicas do PDI da RMR, foi modificado o seu escopo de trabalho, estabelecendo 

conceituações para a implantação de um sistema metropolitano de transportes de massa, 

em via fixa, abrangendo as linhas de Recife/Jaboatão, Recife/São Lourenço da Mata e 

Recife/Cabo. A linha Recife/São Lourenço da Mata faria a ligação entre as nucleações 

Centro e Oeste e a linha Recife/Cabo, a ligação entre as nucleações Centro e Sul (figura 

19).  A opção de se adotar um sistema de passageiros por via fixa para a ligação entre as 

nucleações Centro e Oeste e Centro e sul foi favorecida pela expectativa de demanda futura 

e pela existência de faixa de domínio e parte dos equipamentos necessários. 

 

Fonte: STU-REC 

Figura 19: As Nucleações e os Eixos Ferroviários do PDI 
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5.3.2 O PROJETO DO TREM METROPOLITANO 

 

A concepção do Projeto do Trem Metropolitano do Recife foi desenvolvida pelo GEIPOT e, 

depois, implantada em função de um financiamento externo, com pouca ou nenhuma 

participação dos organismos de planejamento da RMR. De acordo com o depoimento de 

alguns técnicos, a elaboração dos termos de referência para desenvolvimento do projeto do 

trem metropolitano foi compatibilizada com o PDI e a consolidação do II Pólo Metropolitano 

em Jaboatão. Já outros entrevistados afirmaram que “inicialmente a idéia era melhorar os 

trens da Linha sul, do Cabo” e só posteriormente, em vista das dificuldades para a 

eliminação das interferências com o sistema viário e os altos custos requeridos, é que o 

TRENSURB-Recife foi redirecionado para a Linha Centro. O fato é que uma das primeiras 

conclusões do estudo foi a de que o corredor da Linha Centro (Recife-Jaboatão), não 

poderia ser ocupado para o transporte de passageiros sem se desviar o transporte de 

cargas. Como resultado imediato dessa conclusão foi priorizado o estudo da variante 

Prazeres-Lacerda, com 18 km, para possibilitar o desvio do tráfego de cargas. O ramal 

Prazeres-Lacerda, integrando os eixos ferroviários Norte-Sul permitiria o seu funcionamento 

como uma ferrovia de contorno evitando o percurso desnecessário e, sob todos os 

aspectos, inconveniente, dos trens cargueiros em trânsito, pelo centro da cidade do Recife e 

pela estação Central, que não se constituía nem origem nem destino das cargas 

transportadas. Essa condição de imediato melhoraria a situação do transporte de cargas e 

resolveria a questão da separação física e operacional entre os dois sistemas, carga e 

passageiro. O projeto executivo da variante Prazeres-Lacerda e a concepção geral no nível 

de projeto básico referente à implantação do trem metropolitano da RMR foram concluídos 

em 1980. Os projetos executivos do trem metropolitano para a Linha Centro só foram 

concluídos em 1982. 

 

Atendendo às linhas Recife/Jaboatão e Recife/São Lourenço da Mata, o Projeto do Trem 

Metropolitano, como uma revisão do antigo projeto do GEIPOT, deu prioridade à 

implantação dos trechos Recife/Coqueiral – Jaboatão e Coqueiral – Terminal integrado de 

Passageiros (TIP), integrante do II Pólo Metropolitano. Observa-se que o TIP, construído no 

fim da década de 70, ainda não havia entrado em operação. Serviram como principais 

argumentos a esta decisão a situação do corredor rodoviário oeste (Avenida Jose Rufino), 

que já se encontrava estrangulado, a necessidade de descompressão do núcleo central do 

Recife com a implantação do II Pólo Metropolitano e a potencialidade da demanda do 

corredor para o ano 2000. Numa segunda etapa, implantaria-se o trecho TIP/TIMBI e, 

posteriormente, o trecho TIMBI/SÃO LOURENÇO, completando, assim, o sistema 

metroviário para a nucleação oeste.  
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Uma forte contribuição para a escolha do eixo a ser modernizado foi a atuação de parte do 

corpo técnico da RFFSA, respaldado pela força da entidade, e motivado pela oportunidade 

de associar o investimento destinado ao sistema de passageiros à melhoria da operação 

ferroviária de acesso do sistema ferroviário de cargas. O acesso do sistema ferroviário de 

cargas se realizava atravessando o centro da cidade do Recife, cujo percurso se encontrava 

bastante estrangulado pelas invasões da faixa de domínio e por 36 passagens de nível. De 

fato, pela Linha Centro, Jaboatão-Coqueiral-Fernandinho-Recife passavam todos os trens 

de subúrbio, passageiros e carga oriundos do Centro e do norte em direção à estação 

Central de Recife ou à estação de Cinco Pontas e à Linha Sul por Fernandinho. Esse 

estrangulamento, agravado pelo fato de que todo trem de carga tinha que passar por Cinco 

Pontas para recomposição, não permitia otimizar a operação comprometendo a velocidade 

dos trens e vagões. A construção do ramal Centro-oeste seria precedida pela construção da 

ferrovia de contorno, ou ramal Prazeres – Lacerda, com vistas à liberação da faixa 

ferroviária Centro-Oeste para o início das obras do trem metropolitano. Com a construção do 

segmento ferroviário Prazeres-Lacerda todos os trens, de carga ou passageiros que 

viessem do Norte e do Centro passariam por essa variante, em direção ao Sul e vice e 

versa, derivando ainda para Cinco Pontas, liberando, portanto, o corredor Jaboatão-Recife.   

 

Em contrapartida, no processo de decisão da implantação do metrô, o corredor sul 

(Recife/Cabo) contava com um sistema viário com capacidade bem superior ao corredor 

José Rufino/PE-7, além de atravessar uma área mais urbanizada, onde os custos 

requeridos para a desapropriação e eliminação das interferências com os serviços públicos 

e, em especial, com o sistema viário, notadamente nas passagens de nível seriam bem 

maiores. A avaliação comparativa dos custos para a eliminação das interferências também 

contribuiu para se definir a Linha Centro como prioritária para implantação de um sistema 

mais moderno e se postergar a implantação de um sistema mais sofisticado de imediato 

para a Linha Sul. Foram, então, efetuados alguns melhoramentos no sistema ferroviário 

Recife/Cabo, até Pontezinha, com a duplicação da via permanente e a reforma das estações 

e carros de passageiros e modernização das locomotivas, com o objetivo de atender a 

demanda e consolidar o transporte de passageiros e a separação física e operacional do 

transporte de cargas. 

 

Observa-se, no entanto, que essa filosofia não era compartilhada por todos os técnicos da 

área de transportes, ou mesmo da Rede Ferroviária Federal. Na própria RFFSA, como 

frisado por alguns de seus técnicos, “uma corrente de técnicos por entender que a Linha 
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Sul, Recife-Cabo, por seu potencial de demanda, deveria ser priorizado, ou receber igual 

tratamento, atuou no sentido de incluir a Linha Sul, sem, no entanto lograr êxito”. 

 

Das entrevistas, verifica-se também que a definição do ramal a ser priorizado foi resultado, 

em grande parte, de um trabalho permanente e insistente de um grupo de engenheiros, 

visionários e sonhadores que, em uma sala na sede da RFFSA, se ocupavam em pensar e 

articular com os órgãos de planejamento SUDENE, FIDEM, o transporte ferroviário urbano 

de passageiros para a RMR. A sala ocupada pelo grupo era conhecida no meio ferroviário 

como “Ilha da Fantasia”. A “Ilha da Fantasia era encabeçada por Dr José Dias Fernandes”, 

que ao ver de alguns, se mostrou “um verdadeiro Dom Quixote, merecedor de uma enorme 

placa nas estações do metrô...” 

 

No entanto, apesar de todo o esforço do grupo, que tinha uma grande capacidade e 

vontade de articulação com os outros organismos de planejamento e de transportes 

da RMR, o Projeto do metrô do Recife se desenvolveu praticamente no âmbito do 

Governo Federal sem muita participação dos técnicos e entidades locais, sejam 

municipais ou estaduais, apesar de seu projeto final, que foi posteriormente licitado, 

ter sido desenvolvido por empresa local. De acordo com o depoimento de um dos 

entrevistados, à exceção do GEIPOT, nenhum outro órgão, seja federal, estadual ou 

municipal se interessava pela idéia. Destaco a seguir palavras do entrevistado: “Era 

comum ouvir de técnicos da área: Olha esse pessoal está sonhando! Até mesmo na EMTU, cujo 

quadro era composto por muitos técnicos oriundos da RFFSA, a idéia de se implantar o trem 

metropolitano na Linha Centro não tinha respaldo. Era como se nunca fosse sair. Então de repente 

isso caiu de pára-quedas. Essa é a realidade”.  

 

5.3.3 A IMPLANTAÇÃO DO TREM METROPOLITANO 

 

Na época do TRENSURB 1, ou dos projetos TRENSURB financiados pelo Banco Mundial, 

não havia recursos para financiar a construção do ramal Prazeres-Lacerda. Nas 

negociações com o Banco Mundial tentou-se incluir a construção do ramal Prazeres–

Lacerda para viabilizar a Construção da Linha Centro, sem, no entanto, obter sucesso. De 

acordo com alguns entrevistados, os representantes da Missão do Banco Mundial foram 

categóricos ao afirmar que “vieram para tentar financiar o Metrô e não uma linha de carga”. 

“O Banco Mundial insistia em se implantar um terceiro trilho para carga, sob a alegação de 

que tanto a movimentação de cargas como de passageiros eram pequenas e poderiam 

conviver bem”. Não se chegou a um consenso e o Banco Mundial se retirou do Projeto 
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Trensurb-Recife e não financiou a implantação do projeto. A preocupação dos técnicos 

locais envolvidos no projeto não era simplesmente melhorar o sistema ferroviário de 

passageiros para adaptá-lo ao transporte de massa, mas sim associar ao projeto uma 

oportunidade de otimização da operação do sistema ferroviário de cargas e, 

conseqüentemente, promover uma melhoria na qualidade de vida dos bairros do centro do 

Recife, com a retirada da movimentação dos trens cargueiros do Centro. Assim, Recife 

perdeu o financiamento do Banco Mundial, mas evitou a permanência dos trens de carga no 

centro da Cidade. O projeto foi, então, executado com recursos oriundos de um 

financiamento de 425,7  milhões de dólares, obtidos pelo Governo Federal junto a bancos 

ingleses e alemães, e teve como executor federal um consórcio formado pela RFFSA e 

EBTU. 

 

Diante da necessidade da criação de um órgão que se responsabilizasse pela etapa de 

implantação do Metropolitano do Recife, o Ministro dos Transportes determinou que a EBTU 

e a RFFSA se consorciassem e, desta forma, em 09 de setembro de 1982, foi criado o 

Consórcio do Trem Metropolitano do Recife (METROREC), através do Contrato EBTU n°. 

140/82. À EBTU coube a responsabilidade de alocar recursos financeiros para a execução 

das atividades, ficando à cargo da RFFSA a cessão, para uso e administração do 

METROREC, das áreas de sua propriedade que fossem necessárias à implantação e de 

edificações, equipamentos, materiais e, ainda, a alocação de pessoal para consecução do 

objetivo. O Consórcio iniciou suas atividades no dia 03 de novembro de 1982 e as obras de 

construção do Metrô do Recife foram iniciadas no dia 17 de janeiro de 1983.  

 

A administração do METROREC era exercida por um Conselho Curador e por uma Diretoria 

Executiva. O Conselho Curador, composto por um representante do Ministério dos 

Transportes, um da EBTU, um da RFFSA e, posteriormente, um da CBTU, enquanto que a 

Diretoria Executiva era constituída por um Presidente e dois Diretores. A última reunião do 

Conselho Curador teve lugar no dia 18 de dezembro de 1984. O Consórcio METROREC 

encerrou suas atividades, mas a marca METROREC continuou acompanhando a história 

dos sistemas de trens urbanos da RMR, como “nome fantasia” do sistema. Com a criação 

da Companhia de Trens Urbanos (CBTU), em fevereiro de 1984, o Consórcio METROREC 

foi absorvido por ela, transformando-se na Superintendência de Trens Urbanos do Recife 

(STU-REC), a partir de 01 de janeiro de 1985, conforme Resolução n°. 211 do Diretor 

Presidente da CBTU. 

 

Havia uma clara determinação que o Sistema deveria ser inaugurado ainda no Governo do 

então Presidente Figueiredo, que se encerraria em março de 1985. Assim, para que o 
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cronograma de obras fosse cumprido, era necessário que as desapropriações da faixa 

destinada à implantação do ramal Prazeres-Lacerda fossem efetivadas antes mesmo da 

liberação dos recursos do empréstimo para a construção. Assim, garantidos os recursos 

para a construção, restava definir recursos para efetivar as desapropriações do ramal 

Prazeres – Lacerda, que deveriam anteceder as obras. As desapropriações para a 

construção do ramal Prazeres-Lacerda foram, então, realizadas com recursos do Projeto de 

melhoria da Linha Sul até o Cabo, que envolvia tanto os aspectos de construção quanto os 

de desapropriação necessários. De acordo com um dos entrevistados, apesar da Linha Sul 

não passar por Lacerda, o Termo de Referência para a realização dos serviços, após 

descrever todas as obras completava... “e todas as obras que por ventura existir entre 

Recife e Lacerda”. Dessa forma, foi viabilizada a execução das desapropriações para a 

construção do ramal. 

 

O metrô teve sua construção iniciada em janeiro de 1983. A operação comercial do metrô 

iniciou-se em março de 1985, no trecho entre as estações de Recife e Werneck, seguido em 

1986 pelo trecho Werneck/Coqueiral/TIP e concluído em dezembro de 1987, com a 

inauguração da estação de Engenho Velho, última a entrar em operação. Com o início da 

operação da estação Rodoviária do metrô, localizada anexa ao Terminal Rodoviário do 

Recife, ou Terminal Integrado de Passageiros (TIP), no Curado, iniciou-se, também, a 

integração entre os dois modos, metrô e ônibus interurbanos. 

 

A implantação da Linha Centro do Metrô do Recife ocasionou investimentos da ordem de 

US$ 425,7 milhões, alocados durante os exercícios de 1982 a 1986. Para o 

desenvolvimento das atividades foram firmados 07 contratos de financiamento, sendo 5 em 

moeda, para pagamento de atividades desenvolvidas no país, e dois do tipo crédito ao 

fornecedor (“Suppliers Credit”), para pagamento direto de bens adquiridos do exterior. 

 

a) Contratos em moeda 

Os três primeiros contratos, no valor de US$ 102 milhões, US$ 60 milhões e US$ 15 

milhões, foram firmados com um consórcio de bancos, tendo o Lloyds Bank International 

Limited como agente. O quarto contrato foi realizado com o WestLB International S.ª de 

Luxemburgo, sendo as remessas efetuadas na conta do credor no Westdeutsche 

Landesbank Girozentrale, no valor de DM 119.155.000 (cento e dezenove milhões, cento 

e cinqüenta e cinco mil marcos alemães). O quinto contrato em moeda, no valor de US$ 

75 milhões, foi firmado também com um consórcio de bancos, liderados pelo Lloyds 

bank International Limited, de Londres. 

b) Contratos do Tipo Crédito ao Fornecedor 
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Foram feitos dois contratos. Um, celebrado com o consórcio bancário, tendo como líder 

o Westdeutsche Landesbank Girozentrale, de Dusseldorf, para financiamento dos 

equipamentos de origem alemã, no valor de DM 103.828.661 (cento e três milhões 

oitocentos e trinta e oito mil seiscentos e sessenta e um marcos alemães). O outro 

contrato foi celebrado com o consórcio bancário tendo como líder o Lloyds Bank PLC, de 

Londres, para financiamento dos equipamentos de origem inglesa, no valor de Ł 

48.908.643 (quarenta e oito milhões, novecentos e oito mil seiscentos e quarenta e três 

libras esterlinas). 

c) Contrapartida Nacional 

A fim de complementar o montante de recursos, previsto para o empreendimento, foi 

estabelecida uma contrapartida nacional no valor de US$ 13,6 milhões. 

 

5.4  O PROCESSO DE ESTADUALIZAÇÃO DO SISTEMA METRO FERROVIÁRIO 

 

Como visto no capítulo anterior, com o objetivo de diferenciar o tratamento dado aos dois 

sistemas, carga e passageiros, em 1984 foi criada a Companhia Brasileira de Trens 

Urbanos (CBTU) para desempenhar as funções de planejamento, implantação e operação 

dos serviços de transporte de pessoas, por trem de superfície nas Regiões Metropolitanas, 

cidades e aglomerados urbanos. Em decorrência, no dia 1º de janeiro de 1985, o 

METROREC foi incorporado à CBTU e passou a constituir a Superintendência de Trens 

Urbanos do Recife - STU/ REC, responsável, então, pela operação do sistema metroviário 

da Linha Centro. O sistema de trens de subúrbio da Linha Sul, no entanto, permaneceu sob 

a responsabilidade da RFFSA até 1988. A partir de então, o METROREC passou por várias 

modificações, a mais significativa ocorreu em janeiro de 1988, quando a CBTU, através da 

Superintendência do Recife (STU-REC), absorveu os trens de subúrbio da RFFSA em 

Maceió (AL), João Pessoa (PB), Natal (RN) e Recife (PE). A vinculação dos sistemas de 

Maceió, João Pessoa e Natal à STU-REC, em vez de diretamente à Administração Central 

da CBTU (CBTU-AC), se verificou em virtude da proximidade dos sistemas e teve como 

objetivo facilitar o apoio técnico institucional pelo quadro de pessoal da STU-REC.  

 

Observa-se que a passagem dos trens de subúrbio da RFFSA para a CBTU coincide com o 

ano de promulgação da nova Constituição Federal, que diferencia a esfera de 

responsabilidade pela titularidade do transporte urbano em relação ao transporte de cargas 

e com um momento de redefinição da participação do Estado na provisão das infra-

estruturas. De fato, a tendência de transferência à iniciativa privada das atividades de infra-

estrutura exploradas pelo setor público se reflete no setor ferroviário de cargas com a 

inclusão da RFFSA no PND, em março de 1992.  
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5.4.1 PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO DOS TRENS DO RECIFE 

 

Em janeiro de 1995, com a consagração do princípio da municipalização para os transportes 

urbanos e de estadualização para os sistemas metropolitanos, os trens de subúrbio de 

Maceió, João Pessoa e Natal são desvinculados da STU-REC e passam a se subordinar 

diretamente à CBTU-AC, no Rio de Janeiro, a fim de permitir a inclusão da STU-REC 

(METROREC) no Programa de Descentralização pela CBTU. 

 

Como visto no capítulo anterior, para facilitar a transferência, o Governo Federal decidiu 

acoplar a descentralização a um projeto de reabilitação física e reestruturação financeira dos 

sistemas, através do qual esperava melhorar o desempenho operacional e econômico dos 

serviços, de forma que a transferência fosse realizada com um mínimo de impacto nas 

estruturas administrativas dos futuros gestores. Para financiamento desse projeto, o 

Governo Federal buscou uma aproximação com o Banco Mundial, com vistas a obter apoio 

técnico e financeiro.  

 

No caso da Região Metropolitana do Recife, entre 1991, época em que o primeiro convênio 

entre a União e o Estado foi assinado, e 1995, quando da assinatura do acordo de 

empréstimo com o Banco Mundial, a demanda do sistema ferroviário variava em torno de 

7,0% do total da demanda do STPP da RMR. Essa pequena participação fez com que, no 

caso do sistema de trens urbanos do Recife, o Programa de Descentralização passasse a 

se constituir um elemento de negociação entre os Governos Federal e Estadual, com vistas 

a dotá-lo de condições que propiciassem sua maior participação no STPP da RMR. Dessa 

forma, a aceitação do sistema pelo Estado ficou condicionada à sua Expansão e 

modernização com recursos federais. Os projetos de expansão e modernização foram, 

então, desenvolvidos pela STU-REC e aprovados pela Comissão de Financiamentos 

Externos (COFIEX) do Governo Federal no dia 02 de junho de 1993. Resultado dos 

primeiros contatos, em novembro de 1994, foi assinado o protocolo de intenções entre o 

Governo Brasileiro e o Banco Mundial, onde ficou estabelecido se conceder a máxima 

prioridade à realização dos projetos de Descentralização, nestes incluído o Programa de 

Descentralização do sistema de Recife. 

 

Dessa forma, como contrapartida no processo de Estadualização dos trens urbanos do 

Recife, o Governo Federal se comprometeu em apoiar financeiramente o Programa de 

Descentralização dos Trens Metropolitanos do Recife, que contempla a modernização da 

Linha Sul, a expansão da Linha Centro, no trecho TIP-TIMBI, bem como a revisão geral e 
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climatização dos trens, além de outros melhoramentos de menor vulto. Para tanto, no dia 26 

de maio de 1995, o Governo Federal e o BIRD, estabeleceram as bases definitivas do 

Acordo de Empréstimo, no valor equivalente a US$ 204 milhões de dólares, dos quais 50% 

foram financiados pelo Banco Mundial e 50% pela União, a título de contrapartida, e 

designando a CBTU como órgão executor do acordo de financiamento. O Relatório de 

Avaliação do Projeto (RAP) “Staff Appraisal Report” nº. 14264-BR, relativo à estadualização 

do sistema ferroviário metropolitano de Recife foi emitido pelo Banco Mundial no dia 05 de 

junho de 1995.  

 

Em prosseguimento ao estabelecido no Acordo de Empréstimo, no dia 01 de junho de 1995, 

o Governo Federal e o Governo do Estado de Pernambuco firmaram convênio 

estabelecendo as bases para a estadualização e transferência do controle do sistema 

ferroviário operado pela CBTU para uma nova empresa operadora estadual, que deveria ser 

especialmente criada para essa finalidade, podendo a mesma repassar no futuro a 

concessão da exploração, operação e manutenção do sistema para a iniciativa privada. 

Desse convênio resultou a criação da Companhia Pernambucana de Trens Metropolitanos 

(COPERTRENS) pelo Governo do Estado de Pernambuco, no dia 30 dezembro de 1996, 

com base na lei de autorização nº. 11.422 de 30 de dezembro de 1996. 

 

Em continuidade, no dia 03 de abril de 1996 foram assinados o “Acordo de Empréstimo”, 

entre a República Federativa do Brasil e o Banco Interamericano de Desenvolvimento 

(BIRD); o “Acordo de Projeto”, entre a CBTU e o BIRD; e o “Acordo de Acionista”, entre o 

Governo do Estado de Pernambuco e o BIRD. 

 

Conforme consta no RAP, o projeto de descentralização dos trens metropolitanos do Recife 

se constitui de três elementos diretamente inter-relacionados: 

(a) Equipamentos e infra-estrutura.  Correspondendo a 98,1% do custo total do projeto, 

compreende a extensão da Linha Centro (TIP-TIMBI) e modernização da ferrovia 

para novo tipo de tração (Linha Sul), com construção de novas estações para 

garantir a integração modal; terminais de transferência e acessos físicos, requeridos 

para a integração com ônibus, pedestres, automóveis e bicicletas. 

(b) Meio ambiente e segurança de tráfego. Correspondendo a 2% do custo total do 

projeto, para dar suporte a programa de inspeção e manutenção de veículos 

(emissão de gases e poluição sonora); Desenvolvimento de programa de 

gerenciamento e controle de segurança de tráfego, particularmente na área de 

influência do sistema metro-ferroviário. 

(c)  Desenvolvimento político e institucional. Correspondendo a 1,7% do custo total do 
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projeto para permitir: (i) fortalecimento da EMTU para a RMR; (ii) preparação de 

estratégia de gerenciamento de uma política de transporte integrado com o  uso do 

solo e  qualidade do ar para a RMR, para alcançar tanto uma melhoria na qualidade 

do ar e introduzir uma maior cobertura dos custos como políticas de regulação e 

subsídio; (iii) promover um plano de ação para garantir o gerenciamento financeiro 

da STU-REC. (iv) desenvolvimento de ambiente e instrumentos financeiros para 

permitir uma maior participação do setor privado no investimento e operação das 

agências operadoras. (v) Fortalecimento do planejamento e monitoração da 

qualidade do ar pelas emissões dos veículos. 

 

É importante destacar que, já nas primeiras missões, realizadas anteriores à assinatura do 

acordo de empréstimo, o Banco Mundial manifestava a preocupação de se garantir a 

formalização da EMTU como coordenação regional dos transportes urbanos, de forma a 

permitir a inclusão do sistema metro-ferroviário na Câmara de Compensação, após a sua 

estadualização. 

 

De acordo com o “Appraisal Report” nº. 14264-BR”, o envolvimento do Banco Mundial com o 

Programa de Descentralização dos Trens Urbanos do Recife tomou como base os 

elementos analisados pela equipe do Banco Mundial nas missões de identificação, 

diagnóstico e avaliação, ocorridas no início de 1994. Os relatórios dessas missões 

apontavam para a viabilidade do Governo do Estado de Pernambuco e o Município de 

Recife incorporarem, em sua estratégia de transportes, elementos que permitissem uma 

coordenação eficaz entre o Governo do Estado e os Governos Municipais da Região 

Metropolitana do Recife e mecanismos formais de financiamento que viabilizassem a 

sustentabilidade financeira em longo prazo dos sistemas urbanos de transporte da RMR. 

Ainda de acordo com o documento, “a efetiva participação de representantes do Governo do 

Estado na preparação das missões do Banco Mundial era um indicativo de que o projeto se 

constituía em prioridade para o Estado e para a RMR”. 

 

No caso específico do Projeto de Recife, os objetivos iniciais eram: 
 

− O desenvolvimento de um sistema integrado de transportes urbanos para a Região 

Metropolitana do Recife (RMR), sob a coordenação do órgão existente de 

coordenação regional de transportes, a EMTU, estabelecida para coordenar e 

orientar políticas comuns de custos, regulação, financiamento, avaliação e seleção 

de projetos; 

− A descentralização, ou seja, a transferência da propriedade e responsabilidade 
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operacional da STU-REC do nível federal para o nível estadual; 

− A redução dos impactos negativos (especialmente qualidade do ar e poluição 

sonora) sobre o meio ambiente da RMR, provenientes dos veículos motorizados 

sobre pneus, bem como a promoção dos modos de transporte não motorizados; 

− Desenvolvimento de estratégias especiais de ação para garantir a acessibilidade dos 

pobres aos centros de emprego, saúde e educação. 

 

Neste contexto, o cronograma estabelecido para a estadualização do METROREC, previa 

que a sua efetivação ocorresse durante o período de reestruturação de seu sistema, ou 

seja, no dia 31 de dezembro de 1996, ou quando o desembolso do Banco Mundial atingisse 

60% do montante por ele financiado. No entanto, apesar de previamente acordado, tanto no 

“Acordo de Empréstimo” firmado entre o Governo Federal e a União, quanto no Convênio 

firmado entre a União e o Estado, e o Acordo com o Banco Mundial ter se encerrado no dia 

31 de julho de 2004, após o desembolso de 100% do valor acordado, a estadualização 

ainda não se efetivou.  

 

Na realidade, por ocasião da Missão de Supervisão do Banco Mundial, realizada em 

dezembro de 1999, conforme consta nos registros da “Ajuda Memória”, nos arquivos da 

STU-REC, ficou acordado com o Governo do Estado que a transferência do Sistema seria 

efetivada por ocasião da conclusão das obras no trecho TIP-TIMBI (TIP-CAMARAGIBE), 

prevista inicialmente para acontecer em dezembro de 2000, quando os recursos 

desembolsados por intermédio do Acordo de Empréstimo estariam alcançando o montante 

equivalente a 60% do financiamento. Com os diversos atrasos no cronograma de 

desembolsos e de obras,  o trecho TIP-TIMBI só ficou concluído no início de 2002, quando o 

desembolso do Banco Mundial já ultrapassava o percentual originalmente acordado com o 

Banco. Em conseqüência, em novembro de 2001, o Banco adotou a postura de cobrar os 

prazos assumidos para a estadualização. Para tanto, emitiu três avisos de suspensão. O 

primeiro,  no dia 01 de novembro de 2001, com efeito a partir de 31 de janeiro de 2002; o 

segundo,  no dia 15 de março de 2002, com efeito a partir de 15 de maio de 2002; e o 

terceiro, no dia 06 de junho de 2002, com efeito até 31 de outubro de 2002. Após diversas 

negociações entre o Banco Mundial, o Governo Federal e o Governo Estadual, foi concedida 

a tolerância até o fim do ano de 2003, e mesmo assim a estadualização não aconteceu. 

 

Também as obras para Modernização e Expansão do Sistema não foram concluídas até a 

presente data (novembro/2004). Apenas o trecho Rodoviária / Camaragibe já está operando, 

se bem que ainda com algumas restrições, em função dos sistemas de comunicação e 

controle ainda não estarem completamente implantados. 
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Por outro lado, o próprio Banco Mundial considera que a estadualização da STU-REC por si 

só não garante o seu fortalecimento como transporte urbano no STPP da RMR e recomenda 

ações para mudar o ambiente no qual a STU-REC opera para facilitar a integração modal e 

a sustentabilidade requerida no longo prazo. Como subcomponentes básicos de ajuste no 

quadro político e institucional, o Banco Mundial (1994) aponta, em seu relatório de projeto, 

para as seguintes diretrizes: 

− Ajuste nas relações entre os Governos Estaduais e Municipais e uma definição clara 

das suas respectivas regras de financiamento e operação dos serviços de transporte 

urbano de acordo com a Constituição de 1988; 

− A transformação da EMTU numa entidade de coordenação regional de todos os 

modos de transporte, com poderes para planejar, coordenar e definir prioridades 

para novos investimentos e integração modal para toda a RMR; 

− Apropriada modificação dos regulamentos, incluindo a eliminação das barreiras 

regulatórias que possam impedir a livre entrada ou competição no mercado pela 

provisão dos serviços de transporte público. 

 

Nesse contexto, desenvolvem-se, paralelamente, as discussões para a constituição do 

consórcio gestor de transporte na RMR. Como parte desse processo já se encontra 

aprovada a Lei 12.496, de 12 de dezembro de 2003, que autoriza o Poder Executivo a 

constituir o Consórcio de Transportes da Região Metropolitana do Recife, criado sob a forma 

de empresa pública.  

 

Diante desse quadro, a proposta discutida no âmbito da Secretaria Estadual de Infra-

estruturas, como forma de atender aos objetivos do Projeto de Descentralização, mesmo 

sem a efetiva estadualização, prevê uma nova relação institucional entre a empresa 

operadora de transporte sobre trilhos, independe de seu vínculo (federal, estadual, regional 

ou privado) e a empresa gestora do consórcio metropolitano. Essa relação se efetivaria com 

base em dois modelos: convênio operacional, ou convênio de prestação de serviços.  

 

Com o início do novo Governo Federal em 2003 e o anúncio do retorno de sua atuação nas 

políticas de transporte público, o processo de estadualização entra em compasso de espera, 

adquirindo novos rumos, ante a possibilidade do Governo Federal não mais se retirar por 

completo de sua gestão, abrindo espaço para a discussão a respeito do envolvimento do 

estado e também dos municípios da RMR na gestão do sistema. Dessa forma, as novas 

diretrizes estabelecidas pelo Governo Federal sinalizam para a regionalização dos sistemas 
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de trens urbanos, no lugar de sua estadualização, conforme estabelecido no Programa de 

Descentralização. 

 

5.5 TÓPICOS CONCLUSIVOS 

 

Este Capítulo mostrou a evolução institucional do sistema metro-ferroviário ao longo de 

quatro grandes períodos. Como visto, a história urbana do Recife e de seus municípios 

limítrofes foi marcada pelos trilhos. Uma cultura ferroviária se construiu em torno dos 

inúmeros projetos, estudos e relatórios técnicos. Uma cultura de gestão metropolitana se 

formou, bem antes da criação EMTU, que se constituiu, até hoje, no mais bem sucedido 

exemplo de gestão metropolitana de transportes no Brasil. Recentemente, um ator essencial 

no processo, a capital, Recife, entra em cena com a criação da CTTU, que vem se dotando 

de recursos humanos importantes para a gestão dos transportes. Da mesma forma, cidades 

como Olinda, Camaragibe e Jaboatão, organizam-se para gerir seus transportes locais. Por 

fim, o acordo do Banco Mundial com o Governo brasileiro aponta, com propostas concretas, 

para o fortalecimento institucional metropolitano dos trens, integrado com os demais modos 

de transportes. Logo, condições básicas para o sucesso do projeto de estadualização do 

sistema metro-ferroviário foram dadas. Por que não aconteceu? Que barreiras existiram ou 

existem? Essa é a reflexão que faremos no Capítulo seguinte.  
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6 BARREIRAS E FACILITADORES AO PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO 

 

Conforme exposto no Capítulo introdutório, ao adaptar a metodologia de Williamson (2000) 

para os objetivos de nossa Dissertação, definimos que as dimensões – culturais, 

regulatórias, institucionais, operacionais/financeiras e urbanísticas – constituem as 

envoltórias em torno dos quais se configuram e se desenvolvem os sistemas de transportes. 

A questão central da Dissertação consiste, pois, em se verificar em que medida, ou de que 

forma, essas dimensões explicam ou se constituem em barreiras ou facilitadores para que 

uma política de transportes tenha maior ou menor êxito. A idéia de êxito, aqui, diz respeito 

ao estabelecimento de prioridades para os transportes públicos, tendo nos transportes sobre 

trilhos o elemento central de uma rede metropolitana de transportes, que atenda de forma 

satisfatória aos desejos de deslocamentos dos usuários. Na Dissertação, estamos tratando 

de uma política específica, o Programa Nacional de Descentralização dos sistemas metro-

ferroviários. E, no plano local, o seu correspondente, o Programa de Estadualização dos 

trens metropolitanos, sob a coordenação e operação do METROREC.   

 

As barreiras e os elementos facilitadores, identificados a partir dos dados e resultados 

coletados nos documentos técnicos gerados pelas entidades públicas relacionadas ao 

desenvolvimento do transporte urbano, bem como oriundos das entrevistas realizadas com 

os técnicos da área de transportes urbanos e autoridades envolvidas na gestão dos 

sistemas de Transportes da RMR e gestão do Programa de Desestatização, foram 

classificadas como dito acima, de acordo com o modelo de quatro níveis de análise social 

proposto por WILLIAMSON (2000).  

 

O capítulo se divide em duas seções. A primeira seção apresenta a identificação, 

classificação e análise das barreiras e facilitadores, e compõe-se de quatro subseções, onde 

cada uma se refere a um nível do modelo adotado. Assim, a primeira subseção se refere ao 

nível das culturas e tradições; a segunda, ao arcabouço jurídico legal; a terceira, ao 

arcabouço institucional e a quarta, aos aspectos tecnológicos, operacionais e de 

financiamento além dos aspectos urbanísticos relativos às relações entre configurações 

urbanas e transportes. A segunda seção apresenta as diretrizes assumidas pela direção da 

CBTU para serem incorporadas ao programa a partir de 2004. Essas diretrizes são aqui 

mencionadas, pois serão de grande importância para o futuro do Programa de 

Estadualização dos sistemas metro-ferroviários. 
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6.1 O PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÂO: BARREIRAS E FACILITADORES  

 

A análise do processo de estadualização do Trem Metropolitano do Recife, a partir dos 

relatórios de acompanhamento da CBTU, das entrevistas realizadas, bem como das opções 

específicas, a favor ou contra o programa de estadualização, assumidas pelos 

atores/governantes das instituições envolvidos no programa, reforça a idéia da existência de 

barreiras, que de certa forma vem se sobrepondo ao processo. Essas barreiras seriam 

responsáveis pelo retardamento do processo e não cumprimento dos prazos para a 

estadualização, e também pela futura dificuldade em se estabelecer a reestruturação do 

setor metro-ferroviário, a partir de sua plena integração ao sistema de transportes urbanos 

local, como estabelecido no Programa. Para efeito dessa análise só será considerado o 

período até dezembro de 2002, uma vez que a partir dessa data o programa foi reformulado 

em função de novas diretrizes relativas ao transporte público definidas pelo Governo 

Federal, que assumiu a condução do país em Janeiro de 2003. O novo modelo definido pela 

CBTU será objeto de consideração no item 6.2 deste capítulo 

 

Observa-se que, já no documento “STAFF APPRAISAL REPORT” (THE WORLD BANK 

GROUP, 1995) o Banco Mundial sinaliza para a existência de barreiras ao processo. O risco 

de atraso na transferência de propriedade da STU-REC para o Estado, a relutância política 

do Estado em promover a integração dos ônibus em função das resistências à integração 

postas pelas empresas operadoras de ônibus e o tempo requerido para a disponibilidade 

dos fundos de contrapartida (recursos do Governo Federal) são os principais riscos 

envolvidos no programa identificados pelo BM.  

 

6.1.1 ASPECTOS CULTURAIS 

 
Os aspectos culturais aqui analisados se manifestam, no momento inicial e seguinte à 

concepção e ao desenvolvimento do projeto do trem metropolitano, através da existência de 

três aspectos: i) uma cultura de transporte ferroviário de cargas por parte do Governo 

Federal (RFFSA), ii) a predominância de uma cultura rodoviária ao nível das políticas 

nacional e local de transportes; iii) um processo de decisão centralizado, resultante do 

momento político autoritário que se vivia na época. Esses três aspectos constituem as 

barreiras culturais ao Programa de Estadualização dos sistemas metro-ferroviários. Todavia, 

aspectos facilitadores ao sucesso do Programa foram identificados, que se manifestaram 

através do bom entendimento existente entre os técnicos locais, em torno de desenvolver 

uma cultura metropolitana de integração entre os modos dos transportes e de uma vontade 

de gerir de forma metropolitana os transportes.  
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Tradicionalmente, a cultura ferroviária de cargas se desenvolveu no âmbito federal. De fato, 

a decisão de implantar um transporte ferroviário de massa na cidade do Recife partiu do 

Governo Federal e esteve mais relacionada à solução de problemas na esfera econômica 

brasileira do que na solução do transporte público da RMR (LIMA NETO, 2001). O ambiente 

econômico da época caracterizava-se por um desequilíbrio crônico da balança de 

pagamentos e de fraca capacidade de financiamento com recursos nacionais. A estratégia 

econômica adotada pelo Governo Federal para solucionar o desequilíbrio da balança de 

pagamentos foi a de utilizar os grandes projetos de Trens Metropolitanos existentes para 

atrair o capital estrangeiro a investir no Brasil.  Assim, a construção do METROREC resultou 

de uma oportunidade obtida pelo Governo Federal junto aos bancos estrangeiros. 

  

Como destacou um entrevistado, “a grande questão do projeto era a questão econômica do 

Governo Federal, e um exemplo disso foi a determinação de se utilizar trens pesados no 

lugar do trem leve originalmente indicado no projeto TRENSURB, diante da necessidade, 

avaliada pelo governo federal, de reativar as fábricas e montadoras de material rodante 

brasileiras, para absorver a mão de obra desempregada na indústria nacional em função da 

crise do petróleo dos anos 80, e a pressão internacional em fornecer motores pesados”. 

Assim, o “trem” do projeto METROREC foi montado pela empresa brasileira Santa Matilde 

com motores da empresa alemã FERROSTAL. 

 

Por outro lado, a vinculação do transporte ferroviário de passageiros com o Governo Federal 

sempre se impôs, não por uma condição legal, mas por sua vinculação ao transporte 

ferroviário de cargas. A implantação do METROREC não fugiu a essa regra. O projeto 

TRENSURB, desenvolvido pelo GEIPOT e posteriormente denominado METROREC, 

embora tenha sido compatível em linhas gerais, com os estudos existentes no Governo do 

Estado, ("Estudo de Transportes do Grande Recife", (ETURB - SUDENE/1972), "Plano de 

Desenvolvimento Integrado" (PDI) - FIFEM/1976, "Plano de Organização Territorial" (POT) - 

FIDEM/1980) e com o "Plano Diretor de Transportes Urbanos" (PDTU) - GEIPOT/1982, teve 

origem na política nacional de implantar modernos sistemas de transporte de massa em via 

fixa, com base nos corredores ferroviários existentes, ou seja, corredores ferroviários 

originalmente implantados para atender o transporte de carga.  

 

Decorre daí, uma cultura ferroviária de passageiros desvinculada das questões que afetam 

o transporte urbano como um todo. De fato, a implantação do METROREC foi conduzida por 

técnicos oriundos da RFFSA, com cultura predominante de transporte de cargas, com 

suporte técnico da ENGEFER, empresa remanescente da construção da ferrovia do aço e 
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também com cultura própria de trem de carga e assessoria técnica da “Central do Brasil”, 

que apesar de ser uma empresa voltada para o transporte de passageiros também tinha sua 

“inteligência tecnológica oriunda da RFFSA”. E, nas palavras de um dos entrevistados, 

“Estávamos todos contaminados com a visão de carga, onde o transporte de passageiros 

era visto como um estorvo”. E ainda, “A preocupação era botar o trem para andar, se os 

passageiros iriam conseguir chegar até ele é uma questão que não dizia respeito a eles. Se 

o trem estiver andando para lá e para cá está ótimo. A velha mentalidade da RFFSA de 

transportar mercadoria, mas não absolutamente de ser inserido como um meio de transporte 

que necessita de passageiros e que esses necessitam de caminhos para chegar até a 

estação”.  

 

Todavia, é importante salientar que, na condução do processo de implantação do 

METROREC, havia também uma preocupação em se integrar o METROREC com o sistema 

sobre pneus, e, essa preocupação chegou a mobilizar um grupo muito grande, cerca de 30 

pessoas, representando o estado e os municípios da região metropolitana em algumas 

reuniões, com o objetivo de reestruturar o sistema de transportes da RMRF e promover a 

integração modal. Mas, conforme informações oriundas das entrevistas, “o grande objetivo 

era fazer com que o metrô entrasse em operação ainda no governo de Figueiredo”. “Havia 

uma preocupação que mudasse o governo e a obra não fosse concluída, a exemplo de 

inúmeras outras obras ferroviárias do país”. Por outro lado, não se observava muito 

interesse da parte do governo do estado: “era comum os representantes do estado só 

chegarem após as decisões relativas a integração entre os dois sistemas 

ferroviário/rodoviário já terem sido tomadas”. “Isso era um absurdo, considerando que o 

estado dispunha de uma empresa de transporte metropolitano exitosa e que efetivamente 

assumia o transporte urbano”. 

 

Das entrevistas realizadas, observou-se que tanto a elaboração dos projetos quanto a 

implantação do METROREC se desenvolveram alheios à comunidade técnica e política da 

RMR. Nas palavras de um entrevistado: “apesar de todo o esforço de Dr. José Dias, que 

gostava de articular, ninguém queria saber... E olha que na EMTU tinha muita gente da 

RFFSA...”.  O aspecto relativo à pouca ou nenhuma participação das Prefeituras, em 

particular a da cidade do Recife era visível: “ quando foram inaugurar o primeiro trecho do 

METROREC, em 1985, esqueceram de incluir o nome do prefeito na placa de inauguração. 

Tanto, que a placa ficou com uma emenda embaixo, porque esqueceram a Prefeitura da 

cidade do Recife na inauguração. Essa é uma questão simbólica, mas é o reflexo do que 

acontecia...”. 
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Para superar a cultura ferroviária de cargas e trazer a problemática do transporte de 

passageiros, procurou-se “abrir um pouco a cabeça trazendo técnicos de fora”. Primeiro, foi 

firmado um convênio com o metrô de São Paulo que tinha uma filosofia voltada para o 

usuário e o transporte de passageiros. Do convênio com o metrô de São Paulo, herdou-se 

ao mesmo tempo, “uma forte cultura de fluxos de atividades e procedimentos para garantir a 

qualidade e segurança dos serviços prestados, e em conseqüência um nível de organização 

muito grande”, favorecida pela condição de disponibilidade de recursos financeiros que o 

METROREC dispunha naquele momento e o “ar de superioridade com relação ao órgão 

gestor local”.  Essa condição deixava o corpo técnico do METROREC voltado basicamente 

para as questões técnicas que se relacionassem com o intramuros do sistema ferroviário, e 

“alheio às dificuldades enfrentadas pelo estado, e conseqüentemente pela EMTU, Essa 

condição contribuiu para a dificuldade do meio técnico ferroviário entender e compreender 

as particularidades do sistema de transportes local, e o “nível de complexidade que um 

sistema aberto, como o sistema de ônibus, gerido pela EMTU, produz, onde o intramuros da 

EMTU é a RMR”. “Então essa foi uma dificuldade de culturas e de entidades diferentes, uma 

era a empresa estadual EMTU e outra uma empresa Federal. Em alguns momentos tinha 

pessoas de ambos os lados de salto alto...” 

 

A cultura rodoviária predominante na época se manifesta pelo fato de que, após a extinção 

dos bondes, na década de 1950, o sistema ferroviário deixou de ser considerado pelos 

órgãos gestores de transporte estadual e municipais da RMR como um serviço de transporte 

urbano de passageiros, apesar de continuar realizando, ainda que timidamente, esse tipo de 

transporte nas áreas atravessadas pelas linhas da RFFSA. De fato, como já descrito nos 

Capítulos 4 e 5, os sucessivos planos viários elaborados com vistas à adoção de 

articulações radiais e perimetrais, concebidos para ampliar a eficiência da circulação dos 

automóveis, caracterizada por uma cultura “rodoviária automobilística”, contribuíram 

fortemente para que a circulação por transporte coletivo passasse a ter um papel secundário 

e para um enfraquecimento do transporte sobre trilhos no transporte urbano.  

 

Mesmo na década de 1980, quando se verifica uma retomada da prioridade ao transporte 

público, com a criação da EMTU-Recife, o transporte ferroviário não é levado em 

consideração apesar de, no espaço que hoje é chamado de Região Metropolitana existir, na 

época, cerca de 100km de linhas ferroviárias e se encontrar em desenvolvimento, no 

GEIPOT, o projeto do Trem Metropolitano do Recife. Observa-se que, apesar de ter sido 

conduzida por um competente técnico de transportes, o Coronel Engenheiro Stanley Fortes 

Batista, a criação da EMTU-Recife não incorporou na sua cultura o sistema ferroviário como 

transporte urbano. Nas palavras do Coronel, que, inclusive, já havia sido presidente da 
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RFFSA, “...eu tinha um acesso fácil ao pessoal da RFFSA, e eles também participaram na 

concepção da EMTU, só que o transporte de passageiros pela RFFSA era muito restrito..., 

... e apesar de já imaginarmos fazer composição com o trem, o trem naquela época não 

suportava esse tipo de ação...”. Por outro lado, o processo de criação da EMTU foi 

intensamente discutido com o meio dos empresários rodoviários de transporte urbano local, 

rodoviário. “Os empresários de ônibus se interessaram muito pelo problema e ajudaram 

muito nesse processo de criação da EMTU. A EMTU foi fruto de um trabalho de negociação 

muito grande. É claro, um queria mais uma coisa, outro outra, e cabia ao órgão tomar a 

decisão melhor para a população em benefício daquilo que o Estado pretendia”. Como 

resultado desse entrosamento, continua o Coronel, “na solenidade de criação da EMTU, 

realizada no Palácio do Governo fez parte um documento assinado por todos os 

empresários de ônibus se comprometendo a aceitar aquilo que a EMTU colocasse”.  

 

Como pode ser observado, na década de 1980 a RMR abrigou a implantação simultânea de 

duas entidades independentes, o METROREC vinculado ao Governo Federal, para 

implantar, construir e operar o sistema metro-ferroviário da RMR e a EMTU, vinculada ao 

Governo Estadual para gerir o sistema de transportes urbanos da RMR. Nesse contexto, foi 

criada uma barreira entre o METROREC e o órgão gestor, onde, nas palavras de um 

entrevistado, “de um lado estava o sistema metroviário que considerava o sistema ônibus 

desorganizado, de outro um órgão gestor, com uma cultura essencialmente rodoviarista que 

ignorava a importância do sistema metro-ferroviário para o STPP e achava aquele órgão 

fora da realidade”. 

 

O depoimento de um dos entrevistados ressalta o tom rodoviarista da cultura de transportes 

local e da cultura da EMTU, quando destaca: “Não se considerava que a ferrovia fosse 

transporte urbano, senão o primeiro incômodo teria sido o trem. Se o sistema ferroviário 

fosse considerado urbano.... quando a EMTU começou tinha ido em cima do trem, porque 

existia o trem do Cabo...” . E como resultado... “Ainda hoje existe um ranço do ponto de vista 

institucional por conta de como o METROREC se inseriu, e do momento em que ele se 

inseriu no contexto do sistema de transportes da RMR”. Depois, foi aberto espaço para os 

técnicos locais envolvidos com transportes e alguns engenheiros oriundos da EMTU 

passaram a trabalhar no METROREC. Posteriormente, alguns técnicos do METROREC 

também foram trabalhar na EMTU. Esse movimento, o esforço das equipes técnicas da 

EMTU e do METROREC, com certeza contribuiu para minimizar essas diferenças culturais e 

promover um maior entrosamento entre os dois órgãos, tendo como resultado alguns 

avanços consideráveis na integração entre os dois sistemas sem, no entanto, resolvê-las.  
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Após 1988, quando começou a se falar em estadualização e no desenvolvimento do 

processo de descentralização, de novo essas diferenças culturais se manifestam. De um 

lado, o Governo Federal com a determinação de promover a descentralização e sem 

interesse em entender o que essa política representaria para o Estado de Pernambuco e 

para o sistema de transportes da RMR. O depoimento de um dos entrevistados representa 

muito bem essa situação: “enfrentamos dificuldades com o governo federal de ordens 

bastante grandes, de desprezo..., achavam que estavam dando, quando estávamos 

negociando inclusive essa transição...” De outro lado, o Governo Estadual sem estrutura 

para receber um sistema de tal porte, mas interessado em que a reabilitação dos sistemas 

se efetivasse.  

 

O início do processo de estadualização foi caracterizado, também, por uma forte 

centralização por parte do Governo Federal, observada pela sua resistência, desde o início 

em ceder o poder sobre a condução do programa de expansão do sistema associado ao 

programa de descentralização. A idéia inicial do programa do Banco Mundial era que o 

Estado conduzisse as obras de expansão e administrasse a aplicação dos recursos. De 

acordo com Rebelo (2003), havia interesse do Governo Estadual em gerenciar o Projeto de 

Expansão do sistema, mas o Governo Federal não aceitou. Na época foram avaliadas várias 

opções para que a coordenação das obras fosse local, chegando-se até a se iniciar uma 

mobilização para implantação de um escritório local que funcionaria no antigo prédio da 

RFFSA. Essa idéia foi logo descartada diante da determinação da CBTU/AC em conduzir 

todo o processo. 

 

Um outro aspecto significativo dessa tendência centralizadora da parte do Governo Federal 

é que, durante todo o processo, tanto a equipe de funcionários do METROREC quanto o 

sindicato foram mantidos alheios ao processo e sem informações claras sobre o seu 

andamento. O próprio corpo gerencial não teve parte ativa no processo. As discussões e 

decisões se desenvolviam entre o Governo Federal, Ministério e Administração Central da 

CBTU, o Governo do Estado e o Banco Mundial, e sem participação efetiva do quadro de 

pessoal do METROREC e do sindicato.  

 

Observa-se, ainda, que depois de iniciado o processo de estadualização houve uma maior 

centralização dos processos de rotina na CBTU/AC, levando a uma menor autonomia do 

METROREC. Como destacado por um dos entrevistados, “Quando a CBTU/AC vislumbrou 

que ia perder o papel se estadualizasse, ela, até por uma questão de sobrevivência voltou a 

centralizar mais as coisas”.  A centralização e conseqüente redução na autonomia do 

METROREC para resolver as questões do seu sistema, a exemplo de tarifas e horário de 
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funcionamento se refletiram diretamente na interface com o órgão gestor metropolitano e se 

constituíram elementos fortalecedores das barreiras pré-existentes. 

 

Esse alheamento do processo, aliado ao medo de uma futura privatização e ao 

corporativismo por parte dos funcionários e sindicato do METROREC, gerou uma situação 

de descontentamento e posicionamento contrário ao processo de estadualização por parte 

destes. De todo esse processo resultaram três culturas diferenciadas, a cultura 

centralizadora do Governo Federal, a cultura rodoviarista da EMTU e a cultura do 

METROREC, que nas palavras de um entrevistado, “independente... – a gente é 

independente, a gente é daqui!”  

 

Barreiras 

 

� Cultura ferroviária desvinculada do contexto de transportes urbanos. 

� Centralização de decisões nos planos hierárquicos superiores do governo federal. 

� Cultura local fortemente rodoviarista. 

� Desconhecimento das particularidades da gestão do STPP, por parte do sistema 

ferroviário. 

� Desconhecimento das particularidades do sistema ferroviário por parte do órgão gestor. 

 

Facilitadores 

 
� Excelente nível de relacionamento pessoal entre os técnicos do setor. 

� Cultura Metropolitana 

 

6.1.2 ARCABOUÇO JURÍDICO LEGAL 
 
Como já abordado no capítulo 3, nas últimas décadas, acompanhando uma tendência 

mundial, observa-se, no Brasil, o afastamento progressivo do Estado do exercício da 

atividade econômica (SANTOS, 2000). O Estado é orientado a assumir um novo papel: de 

estímulo, ajuda e subsídio à iniciativa privada (DI PIETRO,1999).  Decorrem daí os 

processos de reforma das ferrovias, o que resultou na privatização, a partir de concessões 

orientadas por processos licitatórios de todas as ferrovias de carga e da maior parte dos 

sistemas ferroviários do Rio de Janeiro.   

 

A partir da Constituição Federal de 1988, a competência para organizar e prestar os 

serviços de transportes coletivos urbanos e metropolitanos foi atribuída aos Municípios e 
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aos Estados, respectivamente. A partir daí, a interpretação de que o setor de transportes 

urbanos como um todo, aí incluídos os sistemas metro-ferroviários, seria de competência 

exclusiva dos estados e municípios e que, portanto, o Governo Federal deveria se afastar do 

setor passou a dominar e direcionar as ações e diretrizes para o setor.  Como resultado 

desse processo, é editada a Lei Nº. 8.693 de 3 de agosto de 1993  estabelecendo a 

transferência da administração dos transportes ferroviários urbanos e metropolitanos de 

passageiros operados pela CBTU e pela TRENSURB para os Estados e Municípios e a 

extinção da CBTU, após concluídos todos os processos. 

 

Para melhor compreensão do processo, e das barreiras impostas ao Programa de 

descentralização, e até da opção pela estadualização, no que se refere ao sistema metro-

ferroviário de Recife, é importante retomar o conceito de serviço público, e de como o 

transporte metro-ferroviário é abordado na Constituição Federal, seja na forma direta, como 

um modo de transporte, seja na sua condição de serviço público. 

 
A Constituição Federal não define o que é serviço público. DI PIETRO (1999) ressalta que a 

CF se limita a indicar alguns serviços públicos, ficando os demais casos a serem previstos 

em leis ordinárias. Segundo SOUTO (1999), considera-se serviço público a atividade cuja 

realização é assegurada, regulada e controlada pelo Estado, por sua essencialidade ao 

desenvolvimento da sociedade. ARAGÃO (1996) identifica como serviço público uma das 

formas do Estado intervir em atividades econômicas, visando o interesse comum 

(ARAGÃO,1996), decorrendo de uma necessidade pública. Em relação aos transportes 

públicos, não há dúvida que são constitucionalmente classificados como serviço público 

(AVALONE Fº., 2003). 

 

O Artigo 175 da Constituição Federal define como competência do poder público, na forma 

da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre mediante licitação, a 

prestação de serviços públicos. Segundo Passanezi Fº. (2001), a interpretação do 

dispositivo constitucional não é passível de questionamentos, pois é clara quando define 

que a exploração privada de serviço público somente se faz mediante instrumento de 

delegação, sendo ainda titular do serviço o poder que delega.  

 

Cretella Júnior (1999) identifica, segundo a repartição de competências previstas na CF, a 

existência de serviços públicos federais, estaduais, distritais, municipais e metropolitanos, 

na seguinte forma: 
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 União: competente para delegar a execução de serviços públicos comuns a todo 

território nacional e para delegar a execução de serviços públicos que transponham 

o âmbito do território nacional e/ou de um Estado-membro (ou do Distrito Federal); 

 Estado: membro competente para delegar a execução de serviços públicos que 

transponham o âmbito de um Município. Faculta-se também ao Estado, mediante lei 

complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e 

microrregiões;  

 Distrito Federal: competente para delegar a execução de serviços públicos de seu 

peculiar interesse, inclusive transporte público coletivo urbano; 

 Município: competente para delegar a execução de serviços públicos de seu peculiar 

interesse, inclusive transporte público coletivo urbano. 

 

O quadro 14 apresenta a distribuição de competências relaticionadas ao transporte público 

identificadas diretamente na Constituição Federal e legislação complementar.  
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Quadro 14 – Distribuição de Competências relativas ao Transporte Público 

UNIÃO 

Compete a União: 

Artigo 21, XX – instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, 
saneamento básico e transportes urbanos. 
Compete privativamente à União legislar sobre: 

Artigo 22, IX  – diretrizes da política nacional de transportes; 

Artigo 22, XI  – trânsito e transporte. 

ESTADOS 

Artigo 25 – Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que 
adotarem, observados os princípios desta Constituição. 

§ 1º – São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por 
esta Constituição. 

§ 3º – Os Estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões 
metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por agrupamentos 
de municípios limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a execução de 
funções públicas de interesse comum; 

Artigo 22, Parágrafo único - Lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar... 

MUNICÍPIOS 

Compete aos Municípios: 

Artigo 30, V – Organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou 
permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, 
que tem caráter essencial; 

Artigo 30, VIII – Promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante 
planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. 

Artigo 182 – A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público 
municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno 
desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus 
habitantes; 

§ 1º – O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com 
mais de 20mil habitantes, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de 
expansão urbana; 

⇒Lei Nº. 10.257, 10-07-2001, acrescenta obrigatoriedade de plano diretor para cidades 
que integrem regiões metropolitanas e aglomerações urbanas; de interesse turístico; de 
impacto ambiental, e, para cidades com mais de 500mil habitantes, plano de transporte 
urbano integrado;  

UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS 

É competência comum da União, dos Estados, do DF e dos Municípios: 

Artigo 23, I – zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e 
conservar o patrimônio público; 

Parágrafo único - Lei complementar fixará normas para a cooperação...; 
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Observa-se, que as competências atribuídas aos Estados não estão diretamente 

explicitadas na Constituição Federal. Resultam de um processo classificatório por exclusão. 

Ou seja, as atribuições dos Estados se referem às competências residuais ou 

remanescentes, das competências claramente definidas para a União e os Municípios. 

Decorre daí a interpretação de que o sistema metro-ferroviário de Recife, por extrapolar os 

limites municipais, e a exemplo dos sistemas do Rio de Janeiro e de São Paulo, seria de 

competência exclusiva do Estado. Dessa forma, segundo o artigo 175 da Constituição 

Federal, sendo os sistemas de trens urbanos de competência dos Estados não seria 

permitido à União realizar diretamente processos de privatização e concessão dos sistemas 

de trens urbanos, a exemplo do ocorrido com os sistemas ferroviários de carga. A 

Descentralização, com a transferência da tutela dos serviços para o Estado constituía, 

assim, condição essencial para uma futura privatização. Nesse contexto, a estadualização 

do sistema associada ao projeto de expansão e modernização do sistema metro-ferroviário 

garantiria o afastamento do governo federal.   

 

Segundo Valadares (2002), a atribuição do transporte metro-ferroviário como competência 

dos Estados é uma “interpretação equivocada”, pois o texto constitucional teria sido 

estabelecido em função do sistema ônibus que tem participação dominante no transporte 

coletivo brasileiro.  Equivocada ou não, o Programa de Descentralização foi formulado 

prevendo o completo afastamento da União da provisão dos transportes metro-ferroviários. 

 

A interpretação pragmática da Constituição Federal, com base de que as competências 

residuais seriam de competência dos Estados, excluiu a participação dos Municípios na 

gestão dos sistemas ferroviários urbanos. No entanto, apesar do METROREC estar inserido 

no STPP da RMR, através do Sistema Estrutural de Transportes (SEI), cuja gestão se 

concentra na esfera estadual, ele atravessa e atende diretamente a diversos municípios da 

RMR cuja administração dos transportes se dá no âmbito local.  

 

Com relação às Regiões Metropolitanas indicadas no artigo 25, parágrafo 3 da Constituição 

Federal, ALVES (2003) destaca que nas situações de multiplicidade institucional, ou seja, 

situações em que se verifique a participação de mais de um município, as funções públicas 

de interesse comum são de competência conjunta dos municípios e do Estado, com 

representantes participando do gerenciamento, não podendo haver qualquer impedimento, 

preservando-se a autonomia municipal. No entanto, apesar do caráter metropolitano do 

sistema metro-ferroviário, o programa foi formulado de forma centralizada pelo governo 

federal com pouca participação do Estado e nenhum dos municípios por ele atravessados. 

Segundo o depoimento de um entrevistado que compunha o Governo Estadual na 
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oportunidade, não havia muito espaço para negociação. “ – O Governo Federal não 

conversava nem com o setor de transportes urbanos do próprio Estado, que dirá dos 

municípios, que estavam fora do processo...”. “...Quando a EMTU entrou no processo já 

havia um convênio assinado entre a União e o Governador do Estado da gestão anterior em 

torno da estadualização...”. O melhor que se podia fazer era “...correr atrás do prejuízo...”, 

tentar obter algo em troca que contribuísse para melhorar o transporte público da Região 

Metropolitana do Recife. 

 

Como já foi dito nos capítulos anteriores, ao Programa de Descentralização foi associado o 

Projeto de Expansão e Modernização do sistema existente. Essas intervenções garantiriam 

a sustentabilidade financeira do sistema e possibilitariam assim a captação de participação 

privada para o setor. Destaca-se, no entanto, que essa decisão não foi precedida dos 

estudos pertinentes à decisão, a exemplo dos já citados estudos e considerações com 

relação à circulação no entorno do sistema com o objetivo de incorporá-lo ao tecido urbano 

e à dinâmica da cidade, e integrá-lo efetivamente aos diversos pólos geradores de tráfego já 

existentes em sua área de influência, estudos sobre o potencial de negócios imobiliários que 

o Projeto de Expansão, por envolver um sistema estrutural de transportes de qualidade, 

poderia catalisar, entre outros. O programa também não foi precedido, nem acompanhado 

de uma estratégia de reestruturação para os diversos planos: os bens (ativo), as obrigações 

(passivo), a força de trabalho, o gerenciamento e o foco estratégico, definidos por Kopicki e 

Thompson (1997), nem tampouco de um diagnóstico realista do sistema e de sua empresa 

gerenciadora STU-REC.  

  

Assim, já com o processo em andamento, os estudos realizados pela Procenge (2003), com 

o objetivo de “Avaliar Alternativas de Modelos Institucionais Considerando a Parceria com a 

Iniciativa Privada para o Trem Metropolitano do Recife” demonstraram que a viabilidade da 

participação privada estaria condicionada à completa reestruturação do STPP e de seu 

modelo de financiamento. A racionalização física e operacional do STPP permitiria a 

recuperação da demanda e redução dos custos do STPP (PROCENGE, 2003). No entanto, 

essa não era uma ação prevista no Programa. Observa-se, pois, que o Programa de 

Descentralização tomou como referência uma situação de sustentabilidade irreal que exclui 

a possibilidade de um equilíbrio privado sem a permanência de subsídios. A lógica do setor 

privado toma como base a maximização do lucro. Assim, a situação mais favorável para o 

equilíbrio privado pode não coincidir com a situação que proporcione uma maior demanda 

para o sistema, e levar a exclusão e redução da mobilidade de uma parcela da população. 
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Também no que se refere ao financiamento do setor metro-ferroviário o Programa de 

Descentralização observa barreiras no processo.  Segundo o Artigo 167, IV da Constituição 

Federal, são vedados: a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, 

ressalvadas... saúde... ensino... prestação de garantias às operações de crédito...”, ou seja, 

a única fonte de financiamento dos transportes urbanos é o orçamento geral da União. Com 

a estadualização, o sistema não poderia mais contar diretamente com estes recursos. 

 

O Programa de Descentralização estabeleceu que a transferência de propriedade e de 

gestão ocorreria no meio do processo de expansão e modernização do sistema metro-

ferroviário. No entanto, uma das premissas básicas de se incorporar ao Programa de 

Descentralização um projeto de reabilitação física e reestruturação financeira do sistema era 

justamente dotá-lo de condições para promover uma melhoria no desempenho operacional 

e redução de seus custos com o objetivo de promover sustentabilidade econômica.  Assim, 

a transferência no meio do processo, impediria o sistema metro-ferroviário de receber 

recursos da União, ao mesmo tempo em que não estaria apto para promover uma melhoria 

no seu desempenho operacional. Segundo alguns dos entrevistados, esse foi um dos 

pontos mais importantes no retardamento do processo. O tema foi alvo de muitas 

negociações entre o Estado e a União. Alguns parâmetros intermediários surgiram no 

processo, fruto da negociação, a exemplo da disposição da União em assumir o pagamento 

da folha de pessoal até o fim das obras de expansão, sem, no entanto, viabilizar a 

efetivação do processo. Com efeito, a questão do financiamento do sistema metro-

ferroviário, como será visto nos itens 6.1.3 e 6.1.4 compõe uma das principais barreiras ao 

processo. 

 

Barreiras 

 
� Governo Federal deveria se afastar totalmente do setor, passou a dominar e direcionar 

as ações e diretrizes para o setor. 

� As condições para a transferência foram impostas pelo Governo Federal. 

� Não envolveu o Estado na contrapartida do empréstimo, tornando-o pouco 

comprometido com o seu sucesso. 

� Excluiu a participação dos Municípios. 

� Não foi precedido, nem acompanhado de uma estratégia de reestruturação. 

� Desenhou uma sustentabilidade que não é alcançada. 

� O PD estabeleceu que a transferência de propriedade e de gestão do sistema ocorreria 

no meio do processo de expansão e modernização do sistema metro-ferroviário. 
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Facilitadores 

 
� Complementação e Modernização do Sistema. 

 

6.1.3 ARCABOUÇO INSTITUCIONAL 
 

As barreiras institucionais são compostas pelos elementos e ações que interferiram 

diretamente no Processo de Descentralização e concorreram para as permanentes 

postergações na data para a estadualização e pelos elementos e ações que de certa forma 

dificultam o estabelecimento de uma reestruturação do setor metro-ferroviário a partir de sua 

plena integração no sistema de transportes urbanos local, como estabelecido no Programa. 

 
Embora prevendo o afastamento da União numa situação “futura”, ou “desejada”, o 

Programa de Descentralização foi formulado num contexto centralizador, onde o acesso às 

informações e os limites para negociação não favoreciam a participação do Governo do 

Estado. As palavras de um dos entrevistados traduzem com bastante clareza a forma como 

se iniciou o processo: “Não houve muito espaço para negociação. Ou o Governo estadual 

aceitava as condições da estadualização ou perdia a oportunidade de obter recursos para a 

complementação e modernização do sistema”. 

 
O relatório de avaliação do Banco Mundial (1994), que antecedeu a assinatura do acordo de 

empréstimo, avalia de forma positiva o interesse do governo estadual em promover uma 

maior participação do sistema metro-ferroviário no contexto metropolitano. No entanto, o 

acordo de Empréstimo para o Programa de Descentralização não contou com a participação 

direta do Estado, ou seja, não envolveu o Estado na contrapartida do empréstimo, tornando-

o pouco comprometido com o seu sucesso. O acordo foi firmado entre o Governo Federal e 

o Banco Mundial, com base em um convênio de transferência previamente assinado entre o 

Governo do Estado e o Governo Federal, onde o Governo Estadual manifesta a sua 

concordância em aceitar o sistema.  

 

O que se observou, ao longo do processo, foi que Governo estadual não se mostrou muito 

interessado em acelerar o processo de estadualização, previsto para acontecer no decorrer 

do Projeto de Expansão e modernização do sistema metro-ferroviário, mas precisamente 

quando o desembolso dos recursos do BM atingisse 60%, e nem em criar um ambiente 

favorável para o seu sucesso. Pelo contrário, durante o andamento do Programa, o Governo 

Estadual promoveu uma adaptação em sua organização e transferiu a EMTU, empresa 

responsável pela gestão dos transportes urbanos da RMR, da Secretaria de Infra-estrutura 

(SEIN), então responsável pelo acompanhamento do Programa de Descentralização, para a 
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Secretaria de Desenvolvimento Urbano de Pernambuco (SEDUPE).  A mudança inclui no 

processo mais um ator institucional e, de certa forma, provocou uma superposição de 

competências, pois enquanto se discutia na SEIN o processo de estadualização e as 

alternativas para viabilizar a maior participação do sistema metro-ferroviário no STPP, em 

um primeiro momento a EMTU, alheia ao processo, voltava-se para a solução dos 

problemas cotidianos mais diretamente ligados ao sistema ônibus, afastando-se do 

processo de estadualização. Nesse contexto, como afirmou um dos entrevistados, “a 

implantação do SEI nos últimos tempos tem enfrentado dificuldade, - é muita linha doida de 

ônibus sendo criada, isso enfraquece a integração....”, ou segundo outro depoimento “ficou 

difícil para a EMTU segurar a criação de novas linhas diretas subúrbio/cidade no sistema 

ônibus, em função de uma possível integração após a expansão...” Nesse contexto, a 

integração saiu enfraquecida e o sistema metro-ferroviário também. 

 

Ainda em conseqüência da adaptação administrativa realizada pelo Governo Estadual, a 

empresa estadual – COPERTRENS, criada para receber o sistema metro-ferroviário do 

Recife permaneceu vinculada a SEIN enquanto à EMTU, órgão responsável pela gestão dos 

sistemas de Transportes da RMR, no qual o sistema metro-ferroviário se insere, passou a 

ser vinculada à SEDUPE. Ressalta-se que um dos pontos positivos relacionados ao 

Programa de Descentralização - PD, que, segundo Rebello, (2003) era um atrativo a que o 

estado recebesse desejasse a estadualização, era justamente facilitar a solução das 

questões surgidas na interface da gestão e operação do sistema metro-ferroviário com o 

sistema de ônibus e o STPP, facilitando a sua gestão de forma mais racional.  

 

O PD pressupõe o estabelecimento de uma Comissão Regional de Coordenação dos 

Transportes. Para a RMR, a proposta do “Appraisal” era de que a EMTU fosse transformada 

em uma entidade de coordenação regional dos transportes representantes dos três níveis 

de governo, operadores e usuários. Isto até o momento não aconteceu. O que se observa 

no âmbito da RMR é uma discussão desencadeada pela Prefeitura da cidade do Recife e 

pelo Governo do Estado, em torno da criação de um Consórcio Metropolitano (CM). O 

consórcio, até o momento não implantado, prevê a participação majoritária do Governo 

Estadual e participação dos demais municípios da RMR, por adesão, sem a participação do 

governo federal. Nas palavras de um entrevistado “nesse consórcio mais uma vez está fora 

o metrô...”, e ainda, “Se de fato existe a possibilidade de que o metrô seja, de alguma forma 

gerenciado pelo Estado, no nível local, ele deveria estar incorporado nesse processo...” 

 

Com o início do PD, em 1995, verificou-se também o início das primeiras integrações do 

Sistema metro-ferroviário no SEI, com a inauguração dos Terminais fechados de integração 
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Joana Bezerra, Afogados e Barro em 1997, que foram construídos em convênio com a 

EMTU e com recursos do Projeto de Descentralização. A rede de integração, que seria 

efetivada após a conclusão das obras de expansão, foi desenhada a partir de um trabalho 

conjunto EMTU-STU-REC. Observa-se, no entanto, que apesar de todo o planejamento da 

integração ter se originado de um trabalho conjunto, do SEI de certa forma já ter adquirido 

uma boa aceitação da população, segundo as pesquisas da STU-REC, e decorridos sete 

anos15 da entrada do sistema metro-ferroviário no SEI, a imagem conjunta e única da 

integração Metrô x ônibus ainda não está consolidada na RMR. Existe uma imagem do 

Metrô, uma do Sistema de ônibus e outra do SEI.  

 

Observa-se, portanto, a ausência de uma estratégia do Poder Público para elaboração de 

um Plano de desenvolvimento urbano global para toda a área de influência da linha sul, 

envolvendo as instituições de transportes e planejamento urbano da RMR, e dos municípios 

e comunidades diretamente atendidos pelo sistema metro-ferroviário.  

 

Barreiras 

 
� Contexto centralizador, no que o acesso às informações e os limites para negociação 

não favorece a participação dos Municípios. 

� O Programa de Descentralização não contou com a participação direta do Estado - não 

envolveu o Estado na contrapartida do empréstimo, nem nas tomadas de decisões. 

� Desinteresse ou falta de sensibilidade do Governo estadual em articular uma estrutura 

institucional receptiva à entrada do sistema metro SEDU-EMTU x SEIN-COPERTRENS. 

� A EMTU não foi trabalhada para se transformar em uma entidade de coordenação 

regional dos transportes urbanos, incluindo o sistema metro-ferroviário, com 

representantes dos três níveis de governo, operadores e usuários como sugerido no PD. 

� O METROREC não foi incorporado ao processo de discussão da formação do CM. 

� A imagem conjunta e única do STPP, Metrô - ônibus - SEI ainda não está consolidada 

na RMR. Existe uma imagem do Metrô, uma do Sistema de ônibus e outra do SEI.  

 

Facilitadores 

 

� O interesse do governo estadual em promover uma maior participação do sistema metro-

ferroviário no contexto metropolitano. 

                                                 
15

 As obras civis de expansão e complementação do sistema metro-ferroviário foram iniciadas em 
abril de 1998 
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� Consciência metropolitana. 

� Transporte da RMR foi planejado para ser Metropolitano. 

� Prevê a transformação da EMTU em uma entidade de coordenação regional dos 

transportes representantes dos três níveis de governo, operadores e usuários.  

� Imagem do SEI consolidada. 

 

6.1.4 ASPECTOS TECNOLÓGIC0S, OPERACIONAIS, DE FINANCIAMENTO E 

URBANÍSTICOS. 

 

É importante observar que a implantação do Programa foi e está sendo marcada por 

atrasos, tanto no processo de transferência de propriedade da STU-REC para o Estado, 

quanto na conclusão dos serviços para expansão e modernização do sistema e revisão 

geral e modernização dos trens. Ao analisar o processo, observa-se que diversos fatores 

poderiam ser listados como responsáveis pelos atrasos na sua efetivação. REBELLO (2003) 

apresenta e analisa as “lições apreendidas” com o Programa de Descentralização brasileiro 

de acordo com duas categorias de classificação: tecnológicas e institucionais (as barreiras 

institucionais foram analisadas na secção anterior). 

 

Por barreiras tecnológicas entendem-se todas àquelas relacionadas os principais 

componentes técnicos e de engenharia, destacando-se as que influíram diretamente no 

atraso do cronograma das obras de expansão: a falta de previsão de compra de novos 

Trens; a discrepância entre o prazo estimado e o prazo exeqüível para recuperação geral e 

modernização (instalação de ar condicionado) nos trens; a definição do “appraisal” com 

base em um projeto básico de engenharia para a expansão e modernização do sistema 

levando a uma realidade com custos substancialmente superiores após o desenvolvimento 

do projeto executivo. Acréscimo significativo do número de imóveis a serem desapropriados 

e de famílias a serem reassentadas, após o início das obras civis; entre outros de menor 

significado.  

 

Destacam-se ainda outros elementos, aqui denominados de operacionais que, apesar de 

não interferirem no cronograma de implantação do projeto de expansão, também se 

constituem em barreiras porque, de certa forma, interferem na futura participação do sistema 

metro-ferroviário no Sistema de Transportes da RMR. Como exemplo, citamos a ausência 

de estudos e considerações no projeto executivo, com relação à circulação no entorno do 

sistema, com o objetivo de incorporá-lo ao tecido urbano e integrá-lo efetivamente aos 

diversos pólos geradores de tráfego já existentes em sua área de influência, embora alguns 

estudos pontuais, como as ligações conectando o edifício garagem do Aeroporto da cidade 
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do Recife com a estação Aeroporto e o “Shopping Center Recife” com a estação Shopping, 

tenham surgido durante o processo. Também não foram realizados estudos sobre o 

potencial de negócios imobiliários que o Projeto de Expansão, por envolver um sistema 

estrutural de transportes de qualidade, poderia catalisar, nem, tampouco, previstos 

empreendimentos associados no espaço aéreo ou entorno das estações. Algumas ações 

isoladas, surgidas durante o processo, como um estudo para a construção de um hotel no 

espaço aéreo da estação Recife e um edifício comercial no espaço aéreo da estação 

Aeroporto, foram descartados por demandarem o aporte de recursos adicionais para se 

dotar a estrutura das estações de capacidade para incorporar futuras edificações. 

 

Vale salientar que o trem metropolitano do Recife constitui um sistema altamente 

dependente da integração física e operacional no SEI. Segundo os dados da STU-REC, a 

demanda integrada representou em 2003 cerca de 62% da demanda total, o que 

corresponde a cerca de 68% da demanda pagante. Do total da demanda integrada, 72% 

correspondeu à integração pelo SEI. Com a conclusão das obras de expansão o percentual 

integrado pelo SEI deverá aumentar substancialmente, uma vez que na Linha Sul só está 

previsto integração pelo SEI. Na realidade, o projeto da Linha Sul já foi desenvolvido 

segundo o princípio, assumido conjuntamente pela CBTU/STU-REC e EMTU16, de 

fortalecimento do SEI. Assim, cada vez mais o sistema metro-ferroviário estará dependente 

das linhas alimentadoras e de sua integração com o modo ônibus no SEI. 

 

Não há dúvida que Recife é um excelente exemplo de integração ônibus-metrô no SEI. A 

lógica, a técnica, o planejamento é consenso no meio técnico e gerencial..., ressalta um 

entrevistado. No entanto, o Governo estadual não conseguiu manter as condições 

favoráveis à implantação da rede integrada para a linha sul, originalmente planejada 

conjuntamente pela EMTU e Metrô. Durante o período de implantação do PD, foram criadas 

diversas linhas de ônibus diretas Subúrbio/ Centro, ou “linhas diretas para a Conde da Boa 

Vista”, nas palavras de um técnico do setor. Ou, ainda, como já citado anteriormente, “é 

muita linha doida de ônibus sendo criada...”, “linhas com itinerários longos e tortuosos...”, 

“são criados verdadeiros monstrengos..., ...que de certa forma contribuem para o déficit 

sistemático do STPP”. Nesse contexto, mesmo partindo do pressuposto que o SEI já está de 

certa forma consolidado, como acreditam muitos do setor, esta atitude não deixa de ser 

danosa ao sistema integrado, e, especialmente, a futura integração da Linha Sul, pois as 

vantagens do SEI por si só pode não ser capaz de mudar o quadro.  

                                                 
16 A rede projetada para ser implantada com a Linha Sul foi definida por uma equipe técnica 
composta por técnicos da EMTU e da STU-REC. Na época foi assumido o compromisso de 
priorização do SEI. 
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A crença de que basta aumentar a eficiência que os passageiros migram para o sistema é 

uma simplificação da realidade, pois as pessoas criam hábitos difíceis de serem mudados 

sem que percebam vantagens significantes. Também os ônibus só modificarão suas rotas 

para integrar se forem forçados a isso ou perceberem vantagens financeiras para fazê-lo, 

especialmente porque o modelo de gestão do sistema ônibus, de certa forma favorece o 

aumento da quilometragem percorrida, pois esse é um item que pesa em sua remuneração. 

O Projeto Metrópole Estratégica, FIDEM (2002), ao fazer o diagnóstico do sistema de 

transportes identifica que “a existência de uma rede ultrapassada, ineficiente e de difícil 

racionalização” resulta “da estrutura atual de exploração por empresas privadas, que não 

permitem a alteração do “status quo” e trabalham na ótica de quanto maior o custo do 

sistema melhor”, gerando um grave problema de déficit sistemático no STPP da RMR. 

 

Ressalta-se ainda que as empresas operadoras de ônibus mantêm um forte vínculo com as 

comunidades. Elas têm o poder para persuadir as comunidades na solicitação de novas 

linhas, novas rotas diretas para o centro, onde antes estava prevista a integração 

(REBELLO, 2003). Essa idéia é confirmada na visão dos técnicos locais da área de 

transportes em alguns depoimentos: “aí o empresário vai lá na comunidade e estimula a 

reivindicação de linhas diretas ou a se posicionar contrário a supressão de outras linhas...” 

“...a comunidade não tem uma visão clara de que um sistema mais racional poderia reduzir 

os custos e conseqüentemente o valor da passagem...”.   

 

Por outro lado, as empresas operadoras de ônibus, por serem responsáveis pela maior 

parte da demanda, têm um grande poder político na medida em que qualquer paralisação 

pode provocar o caos (REBELLO, 2003). E aí, como destacado por um entrevistado, 

“dependendo da correlação de forças de cada momento o empresariado pode ter 

predominância sobre as decisões...” do Conselho Metropolitano de Transportes. Cabe, 

portanto, registrar que o SEI, embora tenha sido concebido em 1985, só começou a tomar 

força a partir de 1997, quando se iniciou a construção dos primeiros terminais integrados, 

viabilizados pelo Programa de Descentralização. Observa-se que uma das causas se 

constituiu exatamente na resistência dos empresários rodoviários em aderir à nova idéia. 

 

A ausência de um “fórum de articulação institucional” que favoreça a participação dos 

diversos setores, inclusive das comunidades, contribui sobremaneira para a situação 

descrita acima. A fraca participação dos usuários no processo, através de associações, é 

danosa. Por não perceberem a realidade do PD, a importância do sistema metro-ferroviário 
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e da consolidação do SEI, não se incorporam ao objetivo do projeto e tornam-se reféns de 

quem se coloca mais perto: os empresários de ônibus. 

 

Já do ponto de vista de integração tarifária, o sistema integrado da RMR é muito fraco. O 

Governo federal assume o subsídio do déficit do sistema metro-ferroviário integralmente. 

Essa é uma condição cômoda para o Governo estadual e faz com que ele não tenha 

interesse em solucionar os impasses da partição tarifária, bem como agilizar o processo de 

integração tarifária, nem no momento atual nem após uma possível estadualização. Note-se 

que a COPERTRENS, empresa estadual criada para receber o sistema de trens urbanos, 

está situada numa secretaria distinta da EMTU.  

 

O governo estadual, ao longo de todo o processo, tem reafirmado o seu posicionamento 

inicial de que não possui condições financeiras de arcar com o déficit operacional do 

sistema metro-ferroviário. Também não atuou no sentido de tentar solucionar as questões 

relativas ao financiamento do sistema metro-ferroviário, que, em virtude do alto percentual 

de integração, permeiam a interface com o sistema ônibus. Um exemplo é ausência de 

ações efetivas para o equacionamento da remuneração relativa ao “usuário cruzado”, 

permanentemente indicado pela STU-REC e pelo Banco Mundial, como inadequada e 

injusta. A esse respeito, em que pese a STU-REC já ter realizado algumas pesquisas por 

conta própria para a avaliação da demanda do “usuário cruzado”, só agora, em novembro 

de 2004, foi possível viabilizar a participação da EMTU no processo, disponibilizando mão 

de obra para compor a equipe de campo, que atuou sob a coordenação de uma empresa 

contratada pela STU-REC. 

 

Por outro lado, a definição das tarifas do sistema metro-ferroviário, que sempre estiveram 

sob a competência do Governo Federal, nos últimos anos não tem acompanhado os valores 

definidos pela a EMTU para o STPP. O sistema metro-ferroviário tem mantido sua tarifa 

aquém dos valores estabelecidos pela EMTU, mesmo operando em um regime deficitário. 

Essa situação, com certeza, contribui para reforçar a falta de interesse do Governo estadual, 

pois passa a encarar a situação como um subsídio do Governo Federal. Assim diz o 

depoimento de um entrevistado: “Por que o governo estadual teria interesse na 

estadualização? O metrô é o primo rico... que pode cobrar tarifas abaixo da tarifa 

estabelecida pelo órgão gestor...”. 

 

Outras questões, ainda ligadas aos aspectos operacionais de definição e implantação do 

PD, também constituem barreiras à solução de questões que dificultam uma maior 

participação do sistema metro-ferroviário no STPP. Assim, destacamos ainda: 
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− A inexistência de estudo de circulação na área de influência que efetivamente 

integrasse os pólos geradores de viagens com o sistema. 

− A falta de clareza com relação aos déficits e custos do sistema metro-ferroviário, 

impossibilitando uma avaliação real dos impactos, em função de uma possível 

inclusão do sistema metro-ferroviário na CCT.  

− A falta de clareza com relação às vantagens e possíveis reduções no custo global do 

STPP com a consolidação de uma política integrada com o fortalecimento do modo 

ferroviário, provavelmente com reflexos positivos inclusive para o modo ônibus, em 

função da possibilidade de se obter uma maior racionalidade da rede. 

− A demora na elaboração do Plano Diretor de Transportes Urbanos (PDTU), previsto 

para dar suporte/estabelecer para a RMR, a estratégia de transporte urbano com 

integração modal e integrada com o uso do solo e qualidade do ar ainda só foi 

iniciada em setembro de 200417, ou seja, após o encerramento do Convênio de 

empréstimo com o banco Mundial. 

 

A terceira dimensão aqui analisada, relativa aos aspectos de financiamento, aponta para 

as descontinuidades do modelo de financiamento do PD, caracterizado pelos permanentes 

atrasos na liberação da contrapartida do empréstimo pelo governo federal, tendo se 

constituído, basicamente, em um dos principais18 fatores responsáveis pelo atraso das obras 

de expansão, causando impactos negativos de grande escala no andamento do Programa e 

influenciando diretamente o prazo para inauguração da linha Sul. Indiretamente, essas 

descontinuidades favoreceram a falta de compromisso da EMTU com a manutenção das 

condições favoráveis à implantação da rede integrada originalmente projetada para a área 

atendida pela Linha Sul do METROREC.  

 

A União, embora tenha maior capacidade de financiamento que Estados e Municípios, 

jamais conseguiu evitar a degradação dos trens urbanos (RFFSA/CBTU), por falta de fluxo 

estável de recursos para custeio, reposição e expansão da oferta frente ao crescimento 

explosivo da demanda (urbanização pós Segunda Guerra Mundial) (CBTU, 2003). Um claro 

exemplo dessa situação ocorre no sistema metro-ferroviário do Recife, onde, a Linha 

Centro, em operação comercial há quase vinte anos, embora já apresente sinais de 

deterioração em sua infra-estrutura, especialmente das estações e terminais integrados, não 

                                                 
17 A licitação foi realizada em 2000 e o contrato só foi assinado em 2004, com o segundo colocado 
em virtude de algumas questões de ordem técnica e legal ocorridas durante e o processo. 
18 Um outro fator que interferiu diretamente na dilatação do prazo para a implantação da expansão e 
modernização do sistema se originou das pendências legais e judiciais que envolveram alguns 
processos licitatórios. A complementação das obras civis da Linha Sul só se iniciou em 2004 após a 
realização de uma segunda licitação. A primeira licitação, iniciada em 2001 foi revogada em 2003. 
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foi contemplada com recursos do PD para a sua recuperação. Por outro lado, também não 

foram garantidos os recursos a partir de outras fontes federais ao longo do período em que 

o PD vem se processando. A situação se agrava quando se verifica que não foram 

propostos/introduzidos mecanismos de financiamento para garantir a sustentabilidade 

financeira no longo prazo no PD, a exemplo da implantação de empreendimentos 

catalizadores de demanda no entorno das estações. 

 

A quarta dimensão, relativa aos aspectos urbanísticos, diz respeito ao fato de que Recife é 

uma cidade tipicamente metropolitana. O crescimento geográfico da cidade se deu ao longo 

das linhas férreas, nas direções sul e oeste, atingindo diversos municípios, a exemplo de 

Jaboatão, Cabo, Camaragibe, São Lourenço. Ademais, as cidades da Região Metropolitana 

cresceram mais rapidamente do que Recife, nas últimas décadas, conforme vimos no 

Capítulo 2. Essa dimensão metropolitana pode ser bem visualizada pelo fato de que os 

deslocamentos por ônibus, das cidades periféricas ao Recife são percentualmente maiores 

que aqueles realizados no interior da cidade do Recife, conforme vimos no Capítulo 2. 

 

Aqui, a barreira consiste na inexistência, na época e mesmo hoje, de mecanismos 

institucionais que favoreçam o processo de negociação entre os municípios e o Governo do 

Estado, para que ambos possam assumir o Projeto de prioridade ao sistema sobre trilhos 

como um plano de desenvolvimento urbano global para toda a área de influência do sistema 

metro-ferroviário em conjunto com instituições de transportes e planejamento urbano dos 

municípios da RMR, notadamente nos municípios atravessados pelo sistema (Recife, 

Jaboatão e Camaragibe). 

 

O elemento facilitador está no fato de que, por conta da histórica metropolização fortemente 

ancorada nos sistemas de transportes, sobre trilhos em particular, há uma cultura de 

planejamento e de integração metropolitana que pode muito bem ser mais potencializada 

com vistas a completar o SEI e consolidar sua configuração multimodal metropolitana.   

 

Barreiras 

 
� Atrasos na liberação da contrapartida do empréstimo pelo Governo Federal, ao longo da 

implantação, atrasaram o cronograma das obras de expansão. 

� Falta de clareza com relação aos déficits e custos do sistema metro-ferroviário. 

� O projeto de expansão e modernização do sistema metro-ferroviário de Recife não 

contemplou a recuperação da Linha Centro implantada, que já apresentava sinais 

deterioração. 
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� A Elaboração do Plano Diretor de Transportes Urbanos (PDTU) só foi iniciada após o 

encerramento do Convênio de empréstimo com o Banco Mundial. 

� Não foram propostos/introduzidos mecanismos de financiamento para garantir a 

sustentabilidade financeira no longo prazo; Não foram previstos empreendimentos 

associados no entorno das estações. 

� Não foi previsto estudo de circulação na área de influência do projeto de expansão que 

efetivamente integrasse os pólos geradores de viagens em sua área de influência. 

� A empresa METROREC não foi reestruturada para se tornar mais competitiva. 

� Grande poder político das empresas operadoras de ônibus.  

� Grande poder de persuasão junto às comunidades das empresas operadoras de ônibus. 

� O Governo estadual não conseguiu manter as condições favoráveis à implantação da 

rede integrada para a linha sul originalmente planejada conjuntamente pela EMTU - 

Metrô.  

� O sistema integrado da RMR é muito fraco do ponto de vista de integração tarifária.  

� A fraca participação dos usuários no processo, através de associações.  

� Não existiu um trabalho conjunto EMTU/CBTU para firmar a imagem do sistema metro-

ferroviário no STPP da RMR. 

� Ausência de acordo entre os três níveis de governo para a integração modal e tarifária. 

� Inexistência, de mecanismos institucionais que favoreçam o processo de negociação 

entre os municípios e o Governo do Estado. 

� Ausência de uma estratégia do Poder Público para elaboração de um Plano de 

desenvolvimento urbano global para toda a área de influência do sistema metro-

ferroviário.  

 

Facilitadores 

 
� Elaboração do Plano Diretor de Transportes Urbanos (PDTU). 

� Cultura de planejamento e de integração metropolitana. 

� O Projeto de Expansão incorporou processos de desapropriação e reassentamento. 

 

6.2 ANÁLISE DAS BARREIRAS E FACILITADORES 

 

O quadro 15 apresenta a síntese dos fatores pautados pelas dinâmicas culturais, jurídicas, 

institucionais e de financiamento que se constituem os aspectos facilitadores e barreiras 

identificadas, relacionados a realização dos objetivos específicos estabelecidos no 

Programa de Estadualização,  classificados segundo os níveis de análise propostos por 

Williamson (2000).  
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QUADRO 15 - SÍNTESE DAS BARREIRAS E FACILITADORES 

NÍVEL BARREIRAS FACILITADORES 

Cultura ferroviária desvinculada do contexto de transportes 
urbanos da RMR. 

Excelente nível de relacionamento pessoal entre os 
técnicos do setor. 

Centralização de decisões nos planos hierárquicos superiores do 
governo federal. 

 

Corporativismo dos empregados da CBTU e do sindicato.  

Cultura local fortemente rodoviarista.  

Desconhecimento das particularidades da gestão do STPP, por 
parte do sistema ferroviário.  

 

 

 

 

 

Desconhecimento das particularidades do sistema ferroviário por 
parte do órgão gestor de transportes. 
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QUADRO 15 - SÍNTESE DAS BARREIRAS E FACILITADORES (continuação) 

NÍVEL BARREIRAS FACILITADORES 

O PD excluiu a participação dos Municípios. Complementação e Modernização do Sistema.   

Governo Federal deveria se afastar totalmente do setor passou a 
dominar e direcionar as ações e diretrizes para o setor.  

 

 O PD desenhou uma sustentabilidade que não é alcançada.   

 O PD estabeleceu que a transferência de propriedade e de 
gestão do sistema ocorreria no meio do processo de expansão e 
modernização do sistema metro-ferroviário. 

 

 O PD não envolveu o Estado na contrapartida do empréstimo, 
tornando-o pouco comprometido com o seu sucesso.  

 

As condições para a transferência foram impostas pelo Governo 
Federal. 

  

O PD não foi precedido nem acompanhado de uma estratégia de 
reestruturação da empresa METROREC 
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QUADRO 15 - SÍNTESE DAS BARREIRAS E FACILITADORES (continuação) 

NÍVEL BARREIRAS FACILITADORES 

Contexto centralizador, no que o acesso às informações e os limites para 
negociação não favorece a participação do Estado e dos Municípios.  

O interesse do governo estadual em promover uma maior participação do 
sistema metro-ferroviário no contexto metropolitano.  

O Programa de Descentralização não contou com a participação direta do 
Estado, ou seja, não envolveu o Estado na contrapartida do empréstimo, nem 
nas tomadas de decisões. 

Consciência metropolitana. 

 

Desinteresse ou falta de sensibilidade do Governo estadual em articular uma 
estrutura institucional receptiva à entrada do sistema metro SEDU-EMTU x 
SEIN-COPERTRENS. 

Transporte da RMR foi planejado para ser Metropolitano. 

A EMTU não foi trabalhada para se transformar em uma entidade de 
coordenação regional dos transportes urbanos, incluindo o sistema metro-
ferroviário, com representantes dos três níveis de governo, operadores e 
usuários como sugerido no PD. 

Prevê a transformação da EMTU em uma entidade de coordenação regional 
dos transportes representantes dos três níveis de governo, operadores e 
usuários.  

O METROREC não foi incorporado ao processo de discussão da formação do 
Consórcio Metropolitano. 

Imagem do SEI consolidada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A imagem conjunta e única do STPP, Metrô - ônibus - SEI ainda não está 
consolidada na RMR. Existe uma imagem do Metrô, uma do Sistema de ônibus 
e outra do SEI.  
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QUADRO 15 - SÍNTESE DAS BARREIRAS E FACILITADORES (continuação) 

NÍVEL BARREIRAS FACILITADORES 

Atrasos na liberação da contrapartida do empréstimo pelo Governo 
Federal.  

 

Falta clareza com relação aos déficits e custos do sistema metro-
ferroviário. 

Elaboração do Plano Diretor de Transportes Urbanos (PDTU). 

O projeto de expansão e modernização do sistema metro-ferroviário de 
Recife não contemplou a recuperação da Linha Centro implantada que já 
apresentava sinais deterioração. 

 

A Elaboração do Plano Diretor de Transportes Urbanos (PDTU) só foi 
iniciada após o encerramento do Convênio de empréstimo com o Banco 
Mundial. 

 

Não foram propostos/introduzidos mecanismos de financiamento para 
garantir a sustentabilidade financeira no longo prazo 

 

Não foram previstos empreendimentos associados no entorno das 
estações. 

 

Não foi previsto estudo de circulação na área de influência do projeto de 
expansão que efetivamente integrasse os pólos geradores de viagens em 
sua área de influência. 

 

A empresa METROREC não foi reestruturada para se tornar mais 
competitiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grande poder político das empresas operadoras de ônibus.   
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QUADRO 15 - SÍNTESE DAS BARREIRAS E FACILITADORES (continuação) 

NÍVEL BARREIRAS FACILITADORES 

 Grande poder de persuasão junto as comunidades das empresas 
operadoras de ônibus. 

 

 O Governo estadual não conseguiu manter as condições favoráveis à 
implantação da rede integrada para a linha sul originalmente planejada 
conjuntamente pela EMTU - Metrô.  

 

O sistema integrado da RMR é muito fraco do ponto de vista de 
integração tarifária.  

 

O sistema integrado da RMR é muito fraco do ponto de vista de 
integração tarifária.  

 

Faca participação dos usuários no processo, através de associações.   

Inexistência ação para firmar a imagem do sistema metro-ferroviário no 
STPP da RMR. 

 

 

Ausência de acordo entre os três níveis de governo para a integração 
modal e tarifária. 

 

 Inexistência de mecanismos institucionais que favoreçam o processo de 
negociação entre os municípios e o Governo do Estado. 

 

 Ausência de uma estratégia do Poder Público para elaboração de um 
Plano de desenvolvimento urbano global para toda a área de influência 
do sistema metro-ferroviário. 
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No Modelo de Williamson, cada nível mais alto impõe limitações, restrições no próximo 

nível, ao mesmo tempo em que recebem o “feedback” em função das alterações ocorridas 

nos níveis inferiores. Esse movimento, resultado da maior ou menor interconexão do 

sistema podem promover, no longo prazo, um movimento de adaptação das instituições. 

Novos arranjos podem ser adotados ou adaptados e outros permanecerem, e outros ainda 

podem desaparecer. Assim, emendas, correções e aprendizados têm lugar nos diversos 

níveis e através do processo de retro-alimentação podem levar a uma evolução no 

processo. 

 
Com relação à reestruturação dos sistemas de trens urbanos brasileiros observa-se essa 

interconexão e movimento de adaptação das instituições levou a um amadurecimento no 

processo de Descentralização. Como resultado desse processo destaca-se a proposta de 

um novo modelo19 de descentralização para os sistemas de trens metropolitanos pelo 

Governo Federal. O novo modelo, na realidade, decorre principalmente de uma mudança na 

leitura sobre as responsabilidades e competências sobre o transporte público em 

conseqüência da postura atual do Governo Federal que optou por assumir/retomar o papel 

de elaboração de diretrizes e políticas para o setor.  

 

Observa-se, portanto, que a mudança originada no nível 1, ou seja, no nível cultural, pela 

mudança de conceito no papel do Governo Federal com relação ao transporte urbano, 

refletiu-se diretamente sobre o nível 2, no que se refere à interpretação sobre a distribuição 

das responsabilidades e competências sobre o transporte público. Observa-se que a 

Constituição Federal de 1988 permaneceu inalterada, ou seja, o documento legal não se 

alterou, mas a sua interpretação sim. Como conseqüência direta dessa mudança, verifica-se 

que o novo modelo formulado pela CBTU propõe mudanças significativas no arcabouço 

institucional e no regime contratual, situados nos níveis 3 e 4 do modelo de Williamson,  

como forma de viabilizar a descentralização dos sistemas ferroviários urbanos.  

 

Com a introdução da nova concepção, a competência para a gestão do Sistema 

METROREC pode ser descentralizada da Administração Central para uma empresa regional 

em vez de uma estadual. Em conseqüência, um novo tipo de organização deve ser 

desenvolvido, não somente para descentralizar a gestão do sistema sobre trilhos, mas 

também para renovar, modificar as competências e as relações entre as autoridades de 

transporte. Isso de certa forma já começou a acontecer com a proposta de formação do 

Consórcio Metropolitano e a Regionalização do METROREC.  

 

                                                 
19

 O novo modelo de Descentralização é apresentado no item 6.3. 
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6.3 A EVOLUÇÃO DO MODELO DE DESCENTRALIZAÇÃO E A ESTRUTURA 

INSTITUCIONAL DA RMR 

 

Como previsto na Lei 8.693/93, a descentralização tem início com a cisão da CBTU 

mediante a criação de novas empresas por localidade, autorizada a transferência das ações 

para os respectivos Estados e Municípios. O novo modelo de descentralização proposto 

pela CBTU (CBTU, 2003) e apresentada por seu presidente em palestra proferida no 

SENADO FEDERAL, assume que: 

“1. A transferência será progressiva, nos termos do Acordo de Acionistas, e a 
subvenção federal, vinculada a Contrato de Gestão, em que desempenho e integração 
regional à rede de transportes são requisitos essenciais. 

2. A União, através da CBTU, responderá pelos investimentos de modernização e 
expansão dos sistemas e pela subvenção à operação (*), nos limites e termos do 
contrato de gestão. 

(*) a subvenção será calculada por passageiro transportado.   

3. Preconiza-se o novo modelo em dois estágios distintos: 

1º - Substitui-se o subsídio via custeio da mão de obra por prazo determinado, pela 
subvenção econômica associada ao contrato de gestão; 

2º - Substitui-se a subvenção econômica da União pelo financiamento da jurisdição 
fiscal ao seu próprio sistema de transporte urbano. 

4. A União permanece como acionista da empresa, com participação no controle 
acionário proporcional à participação da subvenção no custo de operação, inclusive 
depreciação, até assunção plena da jurisdição fiscal. 

5. A concessão do serviço, quando adotada, deve estar precedida de garantias 
institucionais da integração multimodal e se estabelecerá em função de metas de 
desempenho - passageiros transportados, nível de serviço e regularidade - e 
subvenção mínima (concessão negativa). 

6. O programa de descentralização dos trens urbanos se transforma no piloto do novo 
modelo de financiamento, gestão e operação para os transportes urbanos no Brasil”. 

 

Segundo Dias (2003), a necessidade de reformulação do modelo tem como base as 

seguintes críticas ao Modelo da Lei 8.693/93. 

“1. O Transporte público, como serviço essencial à economia urbana, pelo princípio da 
universalização, não admite a exclusão social. Cabe aos governos criar mecanismos que 
assegurem o acesso a este serviço a todo cidadão.  

2. A União, embora tenha maior capacidade de financiamento que Estados e Municípios, 
jamais conseguiu evitar a degradação dos trens urbanos (RFFSA/CBTU), por falta de fluxo 
estável de recursos para custeio, para reposição e para expansão da oferta frente ao 
crescimento explosivo da demanda (urbanização pós Segunda Guerra Mundial)  

3. Os projetos de modernização e/ou ampliação dos sistemas, com financia-mentos externos, 
como estratégia de persuasão junto aos governos locais, desenharam uma sustentabilidade 
que não é alcançada e a busca de um equilíbrio privado, como tal, excludente. 
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4. O equilíbrio privado, mesmo quando alcançado, é ineficaz, excluindo contingentes 
significativos de pessoas, propiciando redução da mobilidade e a indução de modos de 
transporte menos eficientes, inclusive deslocamentos a pé.” 

 

Observa-se, portanto, que, com o início do novo governo federal em 2003 e o anúncio do 

retorno de sua atuação nas políticas de transporte público, o Programa de Descentralização, 

até então entendido como um processo de estadualização das linhas da STU-REC, entra 

em “compasso de espera”, adquirindo novos rumos, ante a possibilidade do governo federal 

não mais se retirar por completo de sua gestão, abrindo espaço para discutir o envolvimento 

do estado e também dos municípios da RMR na gestão do sistema, ou seja, a 

regionalização do metrô do Recife. 

 

Ao Programa de Descentralização passa a ser associada a idéia de regionalização no lugar 

da estadualização. A proposta de regionalização do METROREC prevê mudanças 

Institucionais, Operacionais e Financeiras na gestão do sistema metro-ferroviário. As 

mudanças propostas estão no quadro 16. 

 

Quadro 16 - Regionalização do METROREC 

Institucional O Estado e a União são acionistas do METROREC 

Operacional Os serviços do METROREC são contratados pelo Consórcio 
Metropolitano. 

Financeiro O financiamento do sistema se efetiva a partir de duas fontes 
distintas: 

- Remuneração dos Serviços Prestados segundo regras 
determinadas pelo Consórcio 

- Subsídio decrescente do Governo Federal. 

Fonte: CBTU, (2003) 
 
 
6.4 TENDÊNCIAS DE MUDANÇAS: O CONSÓRCIO METROPOLITANO 
 
Essas mudanças caminham paralelamente a um quadro de mudanças, baseadas nos atores 

locais, verificada pela elaboração da proposta de criação de um Consórcio Metropolitano 

para a RMR. As discussões para a constituição do consórcio gestor dos transportes da RMR 

ocorrem num contexto de possibilidade de fortalecimento institucional dada ao município de 

Recife, em função das condições estabelecidas pelo novo Código de Trânsito Brasileiro de 

reivindicar sua atuação, na gestão do trânsito. Assim, a partir de 2003 o município do Recife 

assumiu a gestão do trânsito, função até então realizada pelo Governo Estadual. 
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De fato, o fortalecimento político dos municípios, como agentes gestores da circulação, 

conferido por lei federal por meio do novo Código de Trânsito Brasileiro, e a crise do 

transporte público, criada pela desarticulação das redes de ônibus ameaçadas pelo 

transporte clandestino (peruas, moto-taxi etc.), criou condições para os municípios se 

aproximarem dos órgãos estaduais (EMTU, Polícia Militar), a fim de definirem estratégias 

conjuntas visando o fortalecimento institucional do sistema de transporte coletivo na Região 

Metropolitana, onde o município do Recife ocupa a maior participação. 

 

Nesse contexto, desenvolvem-se as discussões para a formação do Consórcio 

Metropolitano de Transportes Urbanos. O processo foi iniciado e já se encontra aprovada 

pela Assembléia Legislativa do Estado de Pernambuco, a Lei 12.496, de 12 de dezembro de 

2003, que autoriza o Poder Executivo a constituir o Consórcio de Transportes da RMR, 

criado sob forma de empresa pública. 

 

A percepção de que a situação de esgotamento que o sistema de transportes público 

enfrentava, visivelmente caracterizada pelo crescimento descontrolado dos provedores 

“artesanais’, ou ditos ”informais”, exigia uma profunda reformatação do sistema de 

transporte público, inclusive das relações institucionais, o poder executivo da cidade do 

Recife apontou como ponto de partida a gestão compartilhada entre o estado e os 

municípios. Com isso, passa a ser possível formalizar a criação do Consórcio Metropolitano, 

onde os municípios da RMR e o governo estadual seriam acionistas. A Prefeitura do Recife 

propôs, então, que o Governo de Pernambuco e o Município do Recife tenham participação 

majoritária juntos, no consórcio, e que os demais municípios tenham um percentual de 

ações definido em função de sua participação no sistema de transporte metropolitano, 

acrescida de sua capacidade financeira. A reestruturação continuaria com a revisão 

operacional da rede, a modernização da rede do SEI, com a adoção de uma nova relação 

contratual, com as empresas operadoras e com a reavaliação da política tarifária vigente até 

o momento.  

 

Atualmente, o relacionamento institucional entre o METROREC e a EMTU se dá por meio 

de um convênio operacional. Diante do novo quadro institucional em formação, que prevê a 

criação de uma nova empresa, cindida da CBTU, para operar o sistema sobre trilhos, bem 

como a instituição de uma nova empresa pública para assumir a gestão do Consórcio 

Metropolitano de Transportes da RMR, encontra-se em discussão uma nova proposta de 

relação operacional entre a empresa operadora sobre trilhos e a empresa gestora do 

Consórcio Metropolitano. A proposta em discussão, formulada pela Secretaria de Infra-

estrutura (SEIN), prevê a sua efetivação através de dois modelos: convênio operacional (em 
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fase anterior à licitação das linhas de transporte público) ou convênio de prestação de 

serviço, após a licitação das linhas do Sistema de Transporte Público. 

 

Diante desse quadro, pode-se afirmar que o processo de constituição de um novo modelo 

gestor da rede de transportes coletivos da RMR constitui uma evolução natural do modelo 

instituído a partir de 1980, com a criação da EMTU, associada à constituição de uma visão 

metropolitana do corpo técnico local na busca de uma solução para o transporte coletivo, a 

partir de sua realidade regional. Como toda evolução natural, o processo de formação do 

consórcio se desenvolveu num ambiente institucional já estabelecido, valendo-se de uma 

prática já consolidada através da interlocução entre as equipes técnicas dos órgãos 

estaduais e municipais, sem, no entanto, incorporar ao processo a participação de outros 

atores sociais, políticos e econômicos, a exemplo das demais. 

 

Como resultado, ao se analisar os princípios e diretrizes básicos do Consórcio, descritos no 

quadro 17, não se observa com muita clareza o comprometimento dessa nova forma de 

organização com o fortalecimento de uma rede de transportes coletivo que seja, de fato, 

estruturadora do desenvolvimento urbano da RMR. Os objetivos e diretrizes básicos do 

Consórcio não explicitam sua vinculação com os planos e instrumentos de ocupação urbana 

e territorial dos municípios da RMR nem, tampouco, com as atividades de concepção, 

implantação e manutenção da infra-estrutura viária, para atender tanto ao sistema sobre 

rodas como o sistema sobre trilhos, além de não considerar outras formas de mobilidade 

(veículos particulares, táxis, motos, bicicletas, animais e a marcha a pé) que se relacionam 

diretamente com o transporte coletivo. 

 

Quadro 17 - Objetivos e Diretrizes básicos do Consórcio Metropolitano. 

− Permitir uma maior inclusão social, aumentando a mobilidade urbana e acessibilidade 
aos transportes, melhorando a qualidade de vida da população. 

− Aumentar a integração metropolitana, compatibilizando os serviços municipais e 
intermunicipais, permitindo uma universalização dos deslocamentos entre os municípios 
da RMR. 

− Induzir o desenvolvimento urbano por meio de uma gestão eficiente do transporte 
público. 

− Assegurar a sustentabilidade do STPP da RMR. 

Fonte: SEIN 

 

Está claro que a nova formatação institucional, ao envolver o Estado e os Municípios para 

dividir poderes e responsabilidades na administração do sistema, tem como objetivo superar 

as diversas barreiras existentes na gestão do SEI, de forma a garantir sua expansão e 
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modernização.  No entanto, observa-se que o processo de discussão para elaboração da 

proposta de formação do Consórcio se restringiu ao âmbito do governo do estado e do 

município do Recife, excluindo os demais municípios da RMR. A participação da União ficou 

restrita à elaboração de um contrato de gestão para garantir o repasse de recursos ao 

METROREC regionalizado, com base em índices de desempenho previamente definidos 

pelo Consórcio, apesar de inúmeras ações de competência inequívoca do Governo Federal 

serem diretamente responsáveis por impactos expressivos nos transportes urbanos. É o 

caso do preço dos combustíveis e da energia elétrica, das condições de financiamento e 

tributação de veículos, da admissão de empresas estrangeiras no setor, da política 

industrial, além da legislação de trânsito e transporte e da regulamentação do vale-

transporte, atualmente responsável por aproximadamente 50% das viagens de transporte 

coletivo.  

 

Registra-se, ainda, a ausência de um debate mais amplo, especialmente no que se refere às 

áreas relacionadas com desenvolvimento urbano, uso do solo, circulação e gestão do 

trânsito, com vistas a assegurar o comprometimento de todas as esferas de governo 

(federal, estadual e municipal), com a expansão e o fortalecimento do SEI, bem como com a 

formulação e efetivação de uma política de desenvolvimento urbano que reveja o papel 

estruturador do sistema de transporte público e priorize a ocupação e adensamento ao 

longo dos eixos do SEI, e, em particular, dos eixos ferroviários, e defina o uso e ocupação 

do solo na área de influência do METROREC.  

 

6.5 TÓPICOS CONCLUSIVOS 

 

A análise das barreiras e aspectos facilitadores revela a importância das dimensões cultural, 

jurídica e institucional para o sucesso de implantação de políticas públicas, de transporte em 

particular. 

 

Observa-se ainda que, de certa forma, todos os aspectos analisados são permeados pelas 

barreiras institucionais, que por sua vez são influenciadas pelas culturas e pelo 

comportamento das autoridades e das instituições. Esta relação sugere a importância de se 

garantir que as autoridades/instituições estejam de fato integradas e envolvidas no sentido 

de garantir uma aliança onde o principal objetivo seja a colaboração entre os três níveis de 

governo e sociedade civil em torno de programas e estratégias tendo como base a 

reestruturação do sistema de transportes. Em decorrência, o programa de descentralização 

e o estabelecimento da nova autoridade de transporte, no caso da RMR, o CTRM, devem se 

ajustar em torno de um objetivo comum estabelecidos pela aliança. 
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7 CONCLUSÕES 

 

Este capítulo tem o objetivo de apresentar de forma integrada as conclusões obtidas ao 

longo da dissertação para, em seguida, apresentar alguns elementos básicos concernentes 

à composição de um novo arcabouço institucional que viabilize a aplicação do Programa de 

Descentralização e o fortalecimento do sistema metro-ferroviário e do sistema de 

transportes públicos da RMR. 

 

A pobreza urbana é um fenômeno multidimensional que envolve a carência dos meios 

sociais, culturais e econômicos, necessários à garantia do acesso ao emprego; aos serviços 

sociais, proteção social; à saúde, à educação e à segurança pessoal que impedem a 

garantia de participar da vida cotidiana da sociedade, e assegurar a reprodução econômica 

e social (THE WORLD BANK GROUP, 2001). A incapacidade de acesso dos pobres aos 

centros de empregos, serviços, saúde, educação e lazer constitui, pois, um importante 

elemento de exclusão social que define a pobreza urbana. Assim, a deterioração das 

condições de transporte urbano impacta, com particular gravidade, sobre a população 

pobre. Por outro lado, a promoção de um sistema de transporte que promova um aumento 

de mobilidade e proporcione o acesso amplo e democrático ao espaço urbano com certeza 

constitui um importante fator de inclusão social e alívio da pobreza. 

 

Observa-se, no entanto, que as cidades brasileiras, notadamente as capitais são hoje 

marcadas por congestionamentos crônicos e queda de mobilidade e acessibilidade. Essa 

situação, resultante do processo de desenvolvimento que privilegiou a opção pelo transporte 

individual em detrimento do transporte público e a crescente dependência dos veículos 

privados é, portanto, um dos fatores essenciais da exclusão social.  Emerge daí a 

necessidade de se garantir uma rede social básica de transportes que se situe numa política 

integrada de desenvolvimento urbano e inclusão social para permitir o acesso amplo e 

democrático ao espaço urbano.  

 

Nesse contexto, destaca-se a importância da participação do Estado no setor de transportes 

pela essencialidade de se garantir o amplo e democrático acesso ao espaço urbano como 

ferramenta na promoção de uma maior inclusão social.  

 

A questão chave, pois, para que o setor de transportes cumpra o seu papel social no sentido 

de contribuir para uma maior inclusão social e alívio da pobreza, se situa na definição de 

políticas de transporte, onde a associação de aspectos como investimentos na infra-

estrrutura, o planejamento dos serviços de transporte público e as estratégias de subsídio e 
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tarifas financiadas para o setor de transporte urbano sejam orientadas no sentido de garantir 

uma maior mobilidade e acessibilidade urbana, bem como assegurar o acesso de todo 

cidadão ao serviço.   

 

Uma vez que foi delegada aos municípios e aos Estados a competência pela gestão do 

transporte público, cabe ao Governo Federal a discussão das políticas de fomento, 

capacitação e desenvolvimento institucional, ou seja, a formulação de diretrizes nacionais, 

incentivo ao transporte público. Assim, é de fundamental importância que a União participe, 

em parceria com os municípios e os estados e com os gestores locais de transporte público, 

do desenvolvimento e implantação das políticas de financiamento do sistema em torno de 

uma Política Nacional de Transportes Públicos. 

 

Cabe à União garantir o cumprimento dos objetivos sociais ou objetivos de uma política 

social que assegure a eficiência da política de transportes e intervenções, no sentido de que 

as instituições de transporte tenham capacidade de promover a sustentabilidade da infra-

estrutura e dos serviços de transporte.  Assim, a participação da União nas políticas de 

transporte urbano é essencial, na medida em que aspectos como investimentos na infra-

estrrutura, o planejamento dos serviços de transporte público e as estratégias de subsídio e 

tarifas financiadas para o transporte urbano podem contribuir fortemente para promoção da 

inclusão social. 

 

Com relação aos sistemas de transportes sobre trilhos, destaca-se que mesmo a União, 

embora tenha maior capacidade de financiamento que Estados e Municípios, jamais 

conseguiu evitar a degradação dos trens urbanos (RFFSA/CBTU), por falta de fluxo estável 

de recursos para custeio, para reposição de peças e equipamentos e para expansão da 

oferta (DIAS, 2003). O desenvolvimento do Programa de Descentralização de Trens 

Urbanos do Recife não fugiu a regra. Segundo os dados constantes nos relatórios de 

acompanhamento do PD (CBTU/AC, 2003), a dificuldade de se assegurar os recursos 

necessários foi uma constante ao longo do seu desenvolvimento. Torna-se, portanto, 

indispensável a participação federal, dando apoio técnico e financeiro.  Assim, para a RMR, 

é essencial a permanência da participação do Governo Federal na gestão dos sistemas, 

pela sua condição de subsidiar o sistema de transporte através do subsídio ao sistema 

ferroviário metropolitano.  

 

É fato que as políticas públicas urbanas têm grande importância na mudança do quadro de 

crise no transporte urbano. A política de transporte urbano é essencial para garantir 

melhores condições de deslocamento de pessoas e mercadorias, à medida que podem 
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associar recursos institucionais, técnicos e econômicos para capacitar os sistemas de 

transportes das cidades brasileiras a atingir um novo patamar de eficiência e garantir 

melhores condições de deslocamento e acessibilidade das pessoas ao espaço urbano, a 

partir de uma distribuição modal equilibrada e integrada. 

 

Assim, a simples implantação de políticas destinadas à redução da presença do Governo 

Federal na economia, sem a associação de recursos institucionais, técnicos e econômicos, 

não garante uma melhoria no quadro do transporte urbano. Da mesma forma, o Programa 

de Descentralização, tendo como premissa básica a estadualização, ou seja, a eliminação 

da intervenção do Governo Federal, sem a definição de um arcabouço institucional que 

garanta a efetividade de seus objetivos básicos, não contribuirá para o fortalecimento do 

sistema metro-ferroviário nem tampouco com a melhoria do sistema de transportes públicos. 

Assim, a Descentralização não pode deixar de vir acompanhada de uma reestruturação 

institucional do setor, que articule os três níveis de poder (federal, estadual e municipal), e 

com fonte de recursos estável que permita superar as barreiras existentes e assegurar a 

sustentabilidade dos sistemas de trens urbanos após a transferência para os estados e 

municípios. 

 

Por outro lado, no que concerne às questões técnicas, as estratégias de desenvolvimento 

urbano na redistribuição da acessibilidade ocorre através da reestruturação do sistema de 

transporte, direcionada pelo princípio de prioridade ao transporte público e racionalização de 

sua rede com base em um sistema multimodal, onde as vantagens e características de cada 

modo sejam exploradas no sentido de promover uma maior racionalidade ao sistema e, em 

conseqüência, maior inclusão, tanto no que se refere aos aspectos urbanos como sociais. 

 

No caso da RMR, encontra-se em elaboração o Plano Diretor de Transportes Urbanos, com 

recursos do Governo Federal, associado ao Programa de Descentralização. Observa-se, no 

entanto, que, apesar de extremamente importante para a reestruturação do sistema, 

especialmente em função da necessidade de se promover uma maior participação do modo 

ferroviário o seu desenvolvimento não estava previsto para ser contratado originalmente 

com recursos oriundos do PD. A sua realização, apesar de já constar como uma 

recomendação nos documentos20 que embasaram a realização do empréstimo para o 

Programa de Decentralização só se verificou posteriormente em virtude de uma ação 

                                                 
20 THE WORLD BANK GROUP (1995) – O documento “Staff Appraisal Report” recomenda a 

realização de estudo para atualizar o Plano Diretor de Transporte para a Região Metropolitana do 

Recife, com ênfase na racionalização das linhas e integração modal e tarifária.  
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conjunta dos níveis federal e estadual, através de suas entidades CBTU/STU-REC e EMTU, 

respectivamente.  

 

No entanto, a formulação de um projeto não é suficiente. É necessário um compromisso 

efetivo dos gestores públicos, bem como uma articulação em torno de sua implantação para 

não se incorrer no risco de se investir em um “projeto de prateleira”.  Também com relação a 

se estabelecer um quadro favorável em relação à estadualização dos trens urbanos e a uma 

maior participação do setor ferroviário, a realização de acordo entre os diversos atores é 

essencial. No entanto, isso só acontecerá se as autoridades realmente quiserem realizar 

esse propósito. Assim, é importante que esses também sejam os objetivos das autoridades 

de transporte e das autoridades de todas as instituições envolvidas. Há que haver um ajuste 

entre os propósitos do Programa e os propósitos das autoridades e instituições de 

transporte da RMR. 

 

Abstraindo-se as demais barreiras observadas no capítulo 6, destaca-se a importância de se 

garantir que as autoridades/instituições estejam de fato integradas e desejem realizar ou 

resolver o problema. Assim, o programa de descentralização e o estabelecimento da nova 

autoridade de transporte - no caso da RMR, o Consórcio Metropolitano em formação - 

devem se ajustar em torno de um objetivo comum.  

 

Uma forma de se garantir ou de se construir o alinhamento de objetivos e o envolvimento 

com os objetivos da estadualização do sistema de trens urbanos se constitui exatamente na 

forma ou no processo de formação e consolidação do novo arcabouço institucional.  

 

Verifica-se, portanto, a necessidade de promover uma aliança para um desenvolvimento 

inclusivo, onde o principal objetivo seja promover a colaboração entre os três níveis de 

governo e sociedade civil, para que os programas e estratégias formulados em torno do 

cumprimento das aspirações e dos direitos de todas as pessoas na promoção de uma maior 

inclusão social, a partir da reestruturação do sistema de transportes. 

 

No caso da RMR, a formação do Consórcio Metropolitano, que se encontra em andamento, 

segue a tendência mundial de consorciamento de cidades, a qual reconhece o papel líder 

das cidades-centro ou cidades-capitais, acompanhadas de um chamamento, a participação 

e intervenção de outros atores a partir da formalização de contratos de gestão e negociação 

entre atores, sem, no entanto, considerar a participação da população e demais atores 

sociais.  
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Brasileiro et all (2000), ao avaliar os riscos identificados por Jouvre e Lefèbre21, de não se 

considerar a participação de todos os atores nessa nova prática de gestão destaca que “é 

de fundamental importância, sobretudo em países como o Brasil, dotados de grandes 

desigualdades sociais, que se coloque a questão da democracia, de acessibilidade de todos 

aos serviços urbanos e da participação da população na definição e acompanhamento das 

políticas públicas, bem como no seu financiamento.”.  

 

Por outro lado, pelo quadro desenvolvido para as barreiras aos objetivos do programa de 

Descentralização, concluí-se que existe uma diversidade de barreiras, de maior ou menor 

importância. As entrevistas, relatórios e documentos analisados sugerem que ajuste de 

subsídios e custos do sistema de transportes e, em especial, para o sistema metro-

ferroviário, reconhecidamente deficitário, é a barreira “de fato” mais importante. Em 

conseqüência, a sustentabilidade em longo prazo das companhias estaduais ou regionais de 

transporte metro-ferroviário está diretamente relacionada ao equacionamento das questões 

tarifárias e mecanismos de financiamento e integração. Da mesma forma, sabe-se que as 

tarifas para as viagens casa-trabalho têm um peso muito grande para as classes com menor 

renda. Para prevenir a exclusão social com altas tarifas, subsídios, particularmente 

subsídios cruzados, autorizações e mecanismos necessitam ser trabalhados entre o 

Governo Federal e as autoridades locais para prover esses subsídios quando à Região 

Metropolitana forem atribuídas todas as cláusulas relatadas para a coordenação regional do 

transporte e integração modal. 

 

No entanto, a superação da barreira “factual” econômica se relaciona diretamente com as 

barreiras institucionais que, por sua vez, estão diretamente relacionadas ao comportamento 

das autoridades e das instituições. Por outro lado, a questão da gestão do transporte público 

metropolitano ainda não está solucionada e as questões relativas à descentralização do 

sistema metro-ferroviário ainda não foram definidas. Assim, o primeiro problema a ser 

resolvido na questão do transporte público metropolitano e do sistema metro-ferroviário é a 

questão institucional. É essencial que as questões relativas à sustentabilidade do sistema de 

trens metropolitanos e do sistema de transportes em geral sejam definidas 

institucionalmente e conjuntamente  antes da efetivação da estadualização e da 

consolidação do Consórcio Metropolitano. A solução dessas questões é crucial para a 

operação dos sistemas. Aspectos importantes como alívio do congestionamento do tráfego, 

                                                 
21

 BRASILEIRO, 2000 – “Jouvre e Lefèvre mostram que estes projetos (...) levados a cabo 
por uma “tecnocracia esclarecida” privilegiam as interações entre os atores econômicos, em 
detrimento da população, que é mantida sempre à distância”. 
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impacto ambiental e capacidade de pagamento do usuário também devem ser considerados 

na análise da sustentabilidade do sistema, especialmente por se tratar de um sistema que 

atende diretamente a uma população de baixa renda. Mas, é importante garantir que o 

operador (seja ele federal, estadual ou privado) seja devidamente compensado para estar 

capaz de manter adequadamente os equipamentos e um nível de serviço adequado às 

necessidades da população. De outra forma, o círculo vicioso de degradação do sistema 

não será quebrado.  

 

Sintetizando, conclui-se que as questões econômicas, que tão fortemente interferem na 

sustentabilidade do sistema, e as questões institucionais não podem ser tratadas de forma 

independente.  A consistência e o fortalecimento de sistemas complexos, como é o caso do 

STPP da RMR, onde coexistem todos os modos de transportes – marcha-a-pé, bicicleta, 

veículos de pequeno porte (Vans) regulamentados recentemente, ônibus convencionais e 

articulados, trem de subúrbio e trem metropolitano (metrô) depende diretamente de ajustes 

entre os objetivos estratégicos, o arcabouço regulatório e ambiente institucional. Assim, é 

importante que as questões relacionadas ao sistema de transporte público da RMR, 

notadamente a descentralização dos sistemas metro-ferroviários do Recife, sejam 

consideradas como um problema coletivo no quais as regras da hierarquia já não servem e 

onde é necessário estabelecer mecanismos de coordenação e de co-responsabilidade com 

os agentes e atores sociais presentes. 
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