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RESUMO 

 

 

O presente trabalho sugere um plano conceitual de transporte de passageiros sobre 
trilhos para os municípios no Núcleo Urbano Central – Região Metropolitana de 
Curitiba com previsão de implantação até o ano de 2040. O atual sistema de BRT tem 
sinais de saturação de demanda com o atual número de passageiros, inclusive com 
diversas reclamações dos mesmos. Para o futuro, a tendência do aumento 
populacional nas cidades do entorno da capital, deverá trazer a necessidade da 
ampliação do atendimento com transporte coletivo. Para a definição do plano foram 
descritas e comparadas as principais tecnologias de transporte sobre trilhos, bem 
como revisadas as propostas já apresentadas de implantação em Curitiba de 
transporte de passageiros sobre trilhos desde 1969 até 2014. O plano conceitual de 
mobilidade sobre trilhos foi elaborado considerando integração metropolitana, 
comparando-a com o atual sistema BRT baseado em ônibus do tipo 
articulado/biarticulado. Este trabalho está dividido em duas fases, a fase inicial, 
consistindo-se em uma pesquisa descritiva do tipo bibliográfica e a segunda fase é a 
concepção do plano conceitual através da análise de dados quantitativos, definição 
da tecnologia dos veículos (VLT, monotrilho, trens e metrô) e do traçado do provável 
itinerário, sendo realizada a comparação entre o sistema proposto e o atual sistema 
de transporte. As rotas das linhas propostas foram definidas em função da projeção 
de crescimento populacional dos municípios, resultados das pesquisas de 
origem/destino, analisando as características geométricas das vias sendo 
considerada a demanda atual, projetada para o ano de 2040 (cenários pessimista, 
normal e otimista), capacidade das linhas considerando o sistema proposto e 
extensões projetadas das linhas. Apenas alguns dos municípios do NUC – RMC 
atenderam aos critérios e seriam atendidos com esse sistema, sendo os municípios 
de Almirante Tamandaré, Curitiba, Colombo, Fazenda Rio Grande e Pinhais. A 
exceção é o atendimento à cidade de São José dos Pinhais, que em função da rota 
reduzida, grande taxa de crescimento populacional até 2040 e principalmente o de 
interligar o modal aeroviário ao sistema de transporte coletivo urbano. Em síntese, o 
sistema definido foi o VLT em função da sua capacidade de transporte e flexibilidade 
de inserção urbana, sendo planejadas nove linhas interligando a capital com cidades 
metropolitanas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: plano conceitual, sistema de transporte, VLT, BRT, Metrô  
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

O crescimento das cidades impõe às pessoas diversas dificuldades. E entre 

uma das principais está a de locomoção, pois as distâncias tornam-se maiores assim 

como o tempo necessário para os deslocamentos entre residência, local de trabalho 

e estudo. Diante deste fato, os sistemas de transporte tornam-se indispensáveis para 

a qualidade de vida dos indivíduos. 

A matriz de transporte utilizada pelos indivíduos em seus deslocamentos varia 

conforme a distância percorrida, sua renda e ainda de acordo com as opções 

disponíveis.  

Também deve ser considerado fator o ambiental quando se analisa a matriz de 

transporte utilizada nos deslocamentos, priorizando meios de transporte com menor 

consumo energético por passageiro transportado, assim como os movidos por 

combustíveis renováveis, principalmente em projetos novos. 

Uma grande quantidade de usuários do transporte coletivo mora distante do 

trabalho ou estudo e possuem baixa renda. Isso foi causado pela valorização dos 

terrenos nas áreas centrais de Curitiba, o que fez com que as pessoas buscassem 

imóveis em locais cada vez mais distantes, bairros periféricos ou cidades da região 

metropolitana, sendo que geralmente essas pessoas utilizam-se de transporte 

coletivo, aumentando a pressão sobre o sistema. Esse fato é observado nos terminais 

urbanos, onde os que possuem maior movimento são os localizados nos bairros com 

menor renda per capita da cidade, ou os terminais que atendem as cidades da RMC. 

Curitiba criou o conceito de Bus Rapid Transit (BRT), um sistema de transporte 

coletivo baseado em linhas de ônibus expressas, com concentração de passageiros, 

através de terminais e corredores principais, e utilização de ônibus de maior 

capacidade, primeiro com ônibus articulado (década de 80) e depois com biarticulado 

(1992). Do sistema ferroviário, o projeto do BRT apropriou-se do conceito de estação 

(inclusive o nome), com cobrança antecipada e embarque em nível, consequência dos 

estudos realizados a partir de 1979 para implantação de bondes na cidade. 

Outro elemento importante no transporte coletivo de Curitiba foi a criação da 

Rede Integrada de Transporte (RIT) e as suas sucessivas expansões e integração 

metropolitana. Essa facilidade de transporte aliada ao preço de terrenos mais baratos 

produziu um crescimento mais acelerado destas cidades limítrofes a Curitiba. 
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Cidades de todos os continentes adotaram e aprimoraram os conceitos 

desenvolvidos inicialmente em Curitiba, mas algumas linhas do sistema atingiram o 

limite da capacidade de transporte. 

Contudo, o sistema de transporte coletivo de Curitiba não apresentou evolução 

significativa nos últimos anos e tem sucessivamente perdido passageiros por 

inúmeros fatores. Estes fatores são a superlotação, percursos longos e demorados, 

falta de conforto, custo e também outros fatores relacionados a mudanças de hábito 

do passageiro, optando por carro particular (facilidade de compra) ou aplicativos 

(baixo preço), entre outros. 

Entretanto o cenário local difere de outros, segundo NEVES (2016) enquanto 

no transporte coletivo de Curitiba está ocorrendo um acentuado declínio no número 

de passageiros, fenômeno inverso ao que está ocorrendo na cidade de São Paulo. Na 

capital paulista, há aumento progressivo no número de passageiros, que estão 

trocando o carro pelo transporte coletivo, pelo conforto; redução do tempo de 

deslocamento (ganho médio de meia hora), bilhetes de integração (inclusive com 

metro) com prazo de duas horas para uso, entre outros benefícios.  

Assim, pretende-se neste estudo propor um plano conceitual de um sistema de 

transporte de passageiros sobre trilhos, considerando a interligação metropolitana. 

Serão estudados os diversos sistemas de transportes, buscando identificar as 

características técnicas principais, custo de projetos já realizados e capacidade de 

transporte. Também será realizado estudo de projeção de crescimento populacional 

e de demanda, com definição dos traçados das linhas propostas. 

A implantação do sistema proposto deverá proporcionar um trânsito mais 

organizado, menos poluente, com mais conforto, rapidez e economia para o usuário, 

trazendo novamente para Curitiba a vanguarda no transporte coletivo. 

 

 

1.1. JUSTIFICATIVA  

 

Existe a necessidade de melhorar e incentivar o transporte coletivo, buscando 

satisfazer as necessidades dos usuários (tempo de deslocamento, conforto e preço), 

redução no uso de veículos individuais para reduzir a poluição e congestionamentos 

nos centros urbanos e melhorar a fluidez nas vias, são uma tendência mundial. O atual 

sistema não está conseguindo transportar com qualidade o volume de passageiros 
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que necessitam de transporte coletivo, existindo a necessidade de substituição do 

modal, com a troca do sistema baseado em ônibus biarticulado, por outro, com maior 

capacidade, velocidade e menor poluição. 

O plano de mobilidade em vigência para Curitiba, aprovado em 2008, previa, 

entre muitas ações, a implantação do metrô nos eixos norte e sul entre as Políticas 

Públicas para o Transporte Coletivo e Comercial de Passageiros, sendo uma das 

ações para promover a recuperação da prioridade e da atratividade do transporte 

coletivo sobre o individual. Entretanto o projeto de implantação teve licitação suspensa 

pelo TCE-PR em agosto de 2014, indicando diversos problemas de ordem jurídica no 

processo licitatório.  

Muitas outras ações relacionadas à mobilidade urbana também não foram 

realizadas, como construção de ciclovias, conclusão da linha verde, ampliação da 

integração metropolitana, entre outros.  

Conforme a lei 12.587 (2012), no seu artigo 24, item XI, o Plano de Mobilidade 

Urbana deve possuir uma sistemática de avaliação, revisão e atualização periódica 

em prazo não superior a 10 (dez) anos. Cabe neste momento apresentar propostas 

técnicas com alternativas para melhoria da mobilidade urbana. 

Neste caso, a implantação de um sistema de transporte sobre trilhos (metrô, 

VLT ou monotrilho) de alta capacidade e utilizando como combustível energia elétrica, 

em comparação com o BRT propicia maior conforto com composições maiores, maior 

velocidade para suprir percursos longos com menor tempo de viagem, o que poderia 

angariar novamente mais usuários ao sistema.  

 

 

1.2. OBJETIVOS 

 

1.2.1. Objetivo Geral 

 

O objetivo deste estudo é criar um plano conceitual1 de linhas férreas para 

transporte de passageiros de alta capacidade, com traçado preliminar e priorização 

                                                           
1 Segundo HUTCHINSON (1979) plano conceitual tem com o proposito estabelecer os objetivos do 
plano para a forma e função desejáveis da região e desenvolvimento do plano contendo as aplicações 
mais viáveis destes objetivos. O período do plano deve ser de 30-40 anos com um horizonte 
intermediário de 20 anos. 
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de execução visando o atendimento das principais cidades da Região Metropolitana 

de Curitiba.  

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 

Os objetivos específicos do trabalho são: 

● Descrever e comparar as principais tecnologias (capacidade e custos) de 

transporte sobre trilhos; 

● Revisar as propostas já apresentadas de implantação em Curitiba de transporte 

de passageiros sobre trilhos desde 1969 até 2014. 

● Elaborar o plano conceitual de mobilidade sobre trilhos, considerando 

integração metropolitana, comparando-a com o atual sistema BRT baseado em 

ônibus do tipo articulado/biarticulado; 

● Definir o itinerário das linhas em função do crescimento populacional dos 

municípios, resultados das pesquisas de origem/destino e considerando as 

características geométricas das vias (largura, faixa de domínio, entre outros). 

Essa proposta será concebida considerando: 

o Demanda atual; 

o Demanda projetada (2040) em diversos cenários (pessimista, normal e 

otimista); 

o Capacidade da linha considerando sistema proposto; 

o Extensão projetada das linhas. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

2.1. MOBILIDADE URBANA 

 

Segundo a Lei 12.587, mobilidade urbana é a condição em que se realizam os 

deslocamentos de pessoas e cargas no espaço urbano. (BRASIL, 2012). No sentido 

mais amplo, é possível acrescentar a palavra sustentável, isto é, mobilidade urbana 

sustentável, a qual pode ser definida como o conjunto dos esforços para realizar ações 

de melhoria no deslocamento das pessoas no perímetro urbano, minimizando os 

impactos ambientais como a poluição visual, sonora e do ar.  

Segundo MOTTA (2013) a evolução e criação de redes modais e de veículos 

de transporte revela um mundo que se desenvolve e procura se adaptar melhor às 

condições do meio. Com o demasiado crescimento da população mundial nas últimas 

décadas, e, por isso, há algum tempo, vem se iluminando questões acerca da 

economia dos recursos naturais, da qualidade dos serviços de transporte, da 

qualidade do ar, entre outras. 

O cenário atual da sociedade urbana no mundo em desenvolvimento, mais 

particularmente na América Latina e no Brasil, mostra um crescimento explosivo e 

desordenado das metrópoles, com uma grande parte das populações pobres vivendo 

nas periferias, excluídas das atividades econômicas e com uma baixíssima 

mobilidade, se comparada com os índices dos países ricos. (ALOUCHE, 2008).  

A Lei 12.587 (BRASIL, 2012) que descreve a Política Nacional de Mobilidade 

Urbana (PNMU), tem entre seus princípios e diretrizes principais, a integração entre 

os diferentes modos de transporte e a melhoria da acessibilidade e mobilidade das 

pessoas no território do Município, a promoção do desenvolvimento sustentável 

objetivando a diminuição dos custos ambientais e socioeconômicos dos 

deslocamentos de pessoas e cargas nas cidades, bem como a garantia da construção 

contínua do aprimoramento da mobilidade urbana, dentre outros. Dentro deste 

contexto, todas as cidades com mais de 20.000 habitantes devem possuir um Plano 

de Mobilidade Urbana. 

Segundo definição apresentada pelo MINISTÉRIO DAS CIDADES (2015): 

Os Planos de Mobilidade Urbana são instrumentos de internalização 
das diretrizes, dos objetivos e dos princípios gerais da PNMU. Sua 
finalidade é a de, por meio do planejamento de curto, médio e longo 
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prazos, traduzir os objetivos de melhoria da mobilidade urbana local 
em metas, ações estratégicas e recursos materiais e humanos, 
viabilizando os meios para a efetiva transformação desejada e, com 
isso, contribuindo com uma real promoção do desenvolvimento da 
cidade.  

Um Plano de Mobilidade Urbana Sustentável é um plano estratégico destinado 

a satisfazer as necessidades de mobilidade de pessoas e empresas nas cidades e 

seus arredores para uma melhor qualidade de vida. Baseia-se nas práticas de 

planejamento existentes e leva em consideração os princípios de integração, 

participação e avaliação. (ELTIS, 2015) 

A mobilidade urbana deve ser atrelada a sustentabilidade ambiental, pois os 

sistemas de transporte interferem tanto na poluição sonora quanto na ambiental, além 

da utilização de energia de fontes não renováveis, geração de acidentes de trânsito e 

saturação do trânsito mediante congestionamentos que dificultam a circulação urbana. 

(LOMBARDO et al, 2012) 

O objetivo fundamental de um plano de mobilidade urbana é conseguir que as 

pessoas voltem a caminhar para deslocamentos curtos e usem o transporte coletivo 

para deslocamentos mais longos (MAGALHÃES et al, 2012 apud HERCE, 20092) 

Em áreas com elevado grau de conurbação (regiões metropolitanas), as 

necessidades de circulação de pessoas e mercadorias não podem ser restritas aos 

limites dos municípios. Portanto, é necessário um planejamento em escala mais 

ampla, que oriente os investimentos e as ações operacionais dos diversos municípios, 

governo estadual e governo federal. Para isso, pode-se ter um Plano de Mobilidade 

Urbana Regional, incluindo capítulos ou anexos distintos para cada município, 

contendo ações específicas para a mobilidade urbana local. Dessa forma, um único 

plano de mobilidade trataria da questão metropolitana e de cada município da região. 

(MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2015) 

 

2.1.1. Transporte urbano 

 

Transporte urbano, segundo a definição da Lei nº 12.587 (BRASIL, 2012) é o 

conjunto dos modos e serviços de transporte público e privado utilizados para o 

                                                           
2 . Herce, M. Sobre la Movilidad en la ciudad. Barcelona: Editorial Reverté, 2009. 
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deslocamento de pessoas e cargas nas cidades integrantes da Política Nacional de 

Mobilidade Urbana. 

Segundo LIMA e PIAZZALUNGA (2015) o trânsito seguro é direito de todos os 

cidadãos brasileiros e dever dos órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito 

no âmbito da União, Estados e Municípios. Esta questão pode ser considerada 

indiretamente problema de saúde pública nacional (acompanhando a tendência 

mundial), em função do elevado número de vítimas fatais ou não e do grande volume 

de recursos despendidos pelos governos e por particulares em consequência dos 

eventos do trânsito. 

Conforme ALOUCHE (2008), no contexto de necessidade da mobilidade e 

diante das imensas dificuldades de um lado e ao direito de todos de se locomover, o 

transporte público se apresenta como um elemento essencial, capaz de solucionar a 

difícil equação para melhorar a qualidade de vida da sociedade urbana, mas é preciso 

que seja um transporte de fácil acesso, eficiente, seguro, rápido, confiável, confortável 

e limpo. Na cidade do futuro o crescimento vertiginoso do transporte individual deverá 

ser freado pela limitação intransponível do espaço físico, dando lugar ao transporte 

público, aberto e amigável para todos.  

 

2.1.2. Mobilidade urbana em Curitiba 

 

O primeiro sistema de transporte público coletivo em Curitiba era operado por 

bondes puxados a mula, que iniciaram sua operação em 1887 e foram operados até 

1952 por 65 anos. (PMC, 2004) 

Segundo POLLI, et al (2016) foi aprovado em 1966 o plano diretor urbano, 

conhecido como Plano Serete. O plano priorizava o crescimento linear em substituição 

ao Plano Agache, que priorizava crescimento circular. O arquiteto Jorge Wilheim 

concebeu um sistema em que o transporte coletivo orientasse o crescimento, 

concentrando a população onde houvesse também o sistema de transporte.  

BITTENCOURT e BRIZON (2008b) citam que a única experiência bem-

sucedida do uso do chamado sistema trinário ou tripé integrado de planejamento 

urbano / planejamento do transporte / uso do solo, no Brasil, encontra-se na cidade 

de Curitiba, sendo implantado a partir do Plano Diretor de 1966. Este plano previa a 

transformação da expansão da cidade do sistema radial, existente até então, para o 

linear.  
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O sistema trinário é uma forma de Desenvolvimento Orientado para o 

Transporte Público (Transit Oriented Development – TOD), que corresponde a um tipo 

de desenvolvimento urbano no qual se promove o adensamento populacional e uma 

determinada mistura de usos (residenciais, comerciais, de serviços, etc.) à volta das 

estações de transporte público de média e alta capacidades – a uma distância que se 

possa percorrer a pé. (CNT, 2016) 

Segundo BERNARDES e FERREIRA (2016) quando bem planejadas, a 

infraestrutura de transporte público e a prestação de serviços não se limitam apenas 

a ganhos de acessibilidade e mobilidade, operando também como catalisadores do 

desenvolvimento de áreas urbanas, do crescimento econômico e da equidade social. 

A escolha de um modelo de transporte adequado permite qualidade dos serviços 

prestados (custos, conforto, segurança, confiabilidade), a integração com outros 

modais, redução dos problemas ambientais (congestionamentos, emissão de 

poluentes, redução dos acidentes de trânsito), além de promover ações sustentáveis 

para os espaços urbanos, bem como garantir uma melhoria na qualidade de vida da 

sociedade.  

Segundo URBS (2013) a Rede Integrada de Transporte Coletivo de Curitiba 

(RIT) permite ao usuário a utilização de mais de uma linha de ônibus com o pagamento 

de apenas uma tarifa, com integração ocorrendo a partir de terminais onde o cidadão 

pode desembarcar de uma linha e embarcar em qualquer outra dentro daquele espaço 

sem um novo pagamento. Também é possível, de maneira mais limitada a integração 

metropolitana, através do Sistema de Transporte Coletivo Metropolitano operado pela 

COMEC. 

A FIGURA 1 o mapa esquemático da Rede Integrada de Transporte Coletivo 

de Curitiba (RIT) adaptado a partir de URBS (2013).  
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FIGURA 1: Mapa esquemático da Rede Integrada de Transporte Coletivo de Curitiba (RIT). Fonte: 

Adaptado de URBS (2013) 

 

A FIGURA 2 apresenta a composição da frota que opera a RIT, distribuída em 

nove categorias de linhas, operando veículos com capacidade de 40 a 250 

passageiros por viagem. A frota total é de 1280 veículos distribuídos em 250 linhas 

diferentes. 
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FIGURA 2: Composição da Frota que opera o sistema de transporte de Curitiba. Fonte: URBS 

(2017a) 

 

Sem política que valorize o transporte público de alto rendimento e redes 

intermodais expressivas, o uso do transporte coletivo fica restrito a parcelas da 

população que não conseguem aceder à compra do automóvel. (MAGALHÃES et al, 

2012) 

As capitais brasileiras (São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte e 

Curitiba), estão com um fluxo de mais de 1 milhão de veículos circulando nas ruas, 
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causando quilômetros de congestionamento e aliado a esta problemática os 

transportes públicos existentes não estão suportando o fluxo da população causando 

grandes transtornos nas idas e vindas dos brasileiros. Visto a necessidade da 

ampliação do transporte deficitário para um transporte ágil, eficaz e de respeito para 

os usuários e a falta de espaços das cidades o monotrilho aéreo é a melhor solução 

para desafogar o trânsito caótico, a superlotação dos meios públicos e a falta de 

qualidade nas viagens para Belo Horizonte. (LIMA e PIAZZALUNGA, 2015) 

Segundo dados de MAGALHÃES et al, (2012) o custo pago pelo poder público 

para o transporte individual é 14 vezes maior do que para o transporte coletivo. Os 

custos somados da poluição e de acidentes no transporte individual são seis vezes 

maiores do que no transporte coletivo. 

MAGALHÃES et al (2012) faz uma comparação entre as grandes cidades dos 

países europeus e as brasileiras: 

Diferentemente das cidades grandes dos países europeus, que cresceram 
sob a estrutura do transporte sobre trilhos e que planejaram e construíram 
redes de metrô e de trens de alcance metropolitano após a retirada de serviço 
dos bondes em meados do século XX, as nossas cidades grandes, como 
sabemos, não investiram em um sistema de transporte público compatível, 
que ofereça conforto, confiabilidade e rapidez para os deslocamentos diários 
impositivos casa trabalho e casa-estudo. Assim, melhorar as condições do 
transporte coletivo e situá-lo em patamar de qualidade e conforto compatível 
com as condições político-econômicas do Brasil de hoje, este é importante 
desafio, talvez o mais relevante, a ser enfrentado pela mobilidade urbana.  

O sistema de transporte coletivo não tem atendido a população, pois a 

diferença de tempo de deslocamento entre ricos e pobres é muito maior em algumas 

áreas metropolitanas (Belo Horizonte, Curitiba e Distrito Federal), isso reflete que os 

mais pobres, que não podem utilizar transporte individual, gastam mais tempo para os 

deslocamentos casa/emprego. Essa situação em parte pode ser explicada pelo rigor 

da política e da regulação urbana de Curitiba que teria favorecido o encarecimento 

das áreas residenciais mais centrais e ao longo dos corredores de transporte, desta 

forma contribuindo para expulsão da população mais pobre para áreas mais distantes 

na periferia onde as condições de transporte costumam ser piores. (PEREIRA e 

SCHWANEN, 2013)  

Segundo VASCONCELLOS (2014) o consumo excessivo de tempo nos 

deslocamentos, ocorre principalmente com os usuários de transporte público nas 

grandes cidades do país e decorre de dois fatores principais: longas distâncias de 

viagem e longo tempo de percursos no transporte coletivo.  
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Em pesquisa sobre o tempo de deslocamento nas nove das maiores regiões 

metropolitanas do país além do Distrito Federal, o tempo médio de viagem nas áreas 

metropolitanas analisadas era de 38 minutos, 63% maior do que nas áreas não 

metropolitanas, 23,3 minutos. Curitiba aparece com a maior taxa de motorização (41,6 

veículos para cada 100 habitantes) e com uma das maiores desigualdades entre os 

tempos de deslocamentos entre ricos e pobres, relação esta causada pelo 

deslocamento para áreas periféricas ou nas cidades metropolitanas das pessoas de 

menor renda. (PEREIRA e SCHWANEN, 2013)  

MONTEIRO (2009) indica que em Curitiba que os carregamentos do transporte 

coletivo não ocorrem em pontos de alta densidade construída nos setores estruturais, 

como inicialmente previsto no planejamento, mas na região central e no final dos 

eixos, indicando a periferização do sistema. 

POLLI, et al, (2016) apresenta que o sistema de transporte coletivo da 

metrópole de Curitiba possui várias deficiências em termos de articulação, 

organização e transparência. Em Curitiba, apesar do BRT ser considerado uma 

inovação nos anos 1970, sua localização atualmente não coincide com os lugares 

onde a demanda por transporte é maior (região sul e algumas cidades da RMC) não 

atendendo a população residente, em termos quantitativos e qualitativos.  

O sistema de transporte coletivo principal de Curitiba baseado em linhas de 

BRT apresenta sinais claros de saturação, conforme dados de demanda dos 

corredores URBS (2016), soma-se a estes argumentos que a população demanda 

mais qualidade, pontualidade e sistema de transporte menos poluentes. (WEIDLICH, 

2017 e ULBRICH, 2017) 

A incapacidade de aumentar sua oferta de transporte com qualidade, face ao 

headway3 de 45 segundos no eixo Sul ou problemas operacionais com veículos com 

vida útil vencida, por exemplo, não sendo possíveis de serem alcançados com sistema 

baseado a motores a combustão. (PESCH, 2017) 

Outro exemplo de sucesso na implantação de sistema de ônibus expresso, 

Bogotá implantou o seu sistema de BRT baseado em Curitiba, porém, em maio de 

2018 irá iniciar obras para o metrô elevado, uma vez que o sistema atual de BRT não 

está atendendo de forma satisfatória aos usuários do transporte coletivo (LOBO, 2016) 

                                                           
3 Headway é o intervalo de tempo entre a passagem de composições de um sistema em determinado 
ponto, também pode ser definido como o inverso da frequência. 
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Desse modo, no encaminhamento que a principal experiência brasileira no 

modal de ônibus rápido está promovendo, o sistema de BRT teria a função 

intermediária de permitir melhor e mais clara estruturação urbana o que, no futuro, 

conduziria à ocupação mais densa do território, consolidada pelo metrô. 

(MAGALHÃES et al, 2012) 

Atualmente, as autoridades locais consideram que o sistema de transporte 

alcançou o seu limite máximo em termos de carregamento pelo sistema de ônibus 

biarticulado (BRT) e vem pleiteando sua substituição por um sistema de metrô 

subterrâneo no trecho mais carregado entre Santa Cândida e CIC Sul, onde os 

carregamentos já alcançam 26 mil passageiros / hora / sentido, com velocidade média 

da ordem de 17 km/h. (BITTENCOURT e BRIZON, 2008b) 

Ainda de acordo com MAGALHÃES et al (2012), ocorreria com substituição de 

tecnologia do ônibus para o metrô, uma economia (estimada) de 1,5 bilhão de litros 

de diesel. O atual leito de ônibus seria transformado em parque linear e ciclovia. 

Segundo BITTENCOURT e BRIZON (2008b) apud UITP (20014) em um 

levantamento envolvendo 100 cidades no mundo, constatou que o segmento de 

transporte coletivo consome 3 vezes menos energia por passageiro transportado que 

o transporte individual no Canadá, 3,7 vezes menos na Europa e 10 vezes menos no 

Japão. O desempenho deste último país é explicado pela utilização mais intensa de 

sistemas metro-ferroviários em Tóquio e Osaka.  

Segundo ALOUCHE (2008) a opção entre ônibus e trilho é muito importante, 

porque influência diretamente no papel do transporte na cidade e no entorno urbano. 

Tem impacto direto na vida e na evolução da cidade. Assim, a escolha de um modal 

tem também um forte teor político. A participação direta da população na decisão é 

importante porque é ela que deve determinar a cidade futura que ela quer.  

Mesmo considerando um cenário brasileiro, em cinco anos, de 2011 a 2015, o 

número de entradas de passageiros no sistema metroferroviário brasileiro, em dias 

úteis, aumentou 37,4%. Houve ampliação de 76 km da extensão dos sistemas nesse 

período (de 931 km, em 2011, para 1.007 km em 2015). (CNT, 2016) 

Pelo que já foi citado, pode-se afirmar que as cidades cujos sistemas de 

transporte coletivo estão bem estruturados possuem amplas vantagens em termos de 

desenvolvimento urbano sustentável. Nesse contexto, observa-se também que a 

                                                           
4 . UITP. Millennium Cities Database for Sustainable Transport. International Association of Public 
Transport (UITP). 2001 



25 
 

 

maior participação do modal sobre trilhos fornece ambientes mais favoráveis do que 

quando o sistema é baseado exclusivamente sobre pneus para o desenvolvimento 

socioeconômico, constituindo-se no modo de transporte mais eficientes em termos de 

consumo de energia e de emissão de poluentes. (BITTENCOURT e BRIZON, 2008b) 

Segundo BITTENCOURT e BRIZON (2008a) a implantação de um metrô em 

Curitiba traria os seguintes benefícios: 

● Economia do tempo de viagem; 

● Economia do custo operacional do sistema ônibus; 

● Reduções do custo da poluição do ar; 

● Redução do custo dos acidentes; 

● Redução do custo de gerenciamento do sistema. 

Entretanto apesar dos inúmeros benefícios previstos, a construção do metrô de 

Curitiba (Linha azul) teve a licitação suspensa em agosto de 2014 (TCE-PR, 2014) 

não sendo retomada até o momento. 

 

2.2. SISTEMAS DE TRANSPORTE – INFRAESTRUTURA E 

CARACTERÍSTICAS 

 

A seguir serão apresentados de maneira abreviada os diversos tipos de 

infraestrutura (técnicas construtivas e características das vias) utilizadas para 

execução de sistemas de transporte sobre trilhos e de BRTs. Também serão 

apresentadas características dos diversos sistemas estudados. 

Os diversos sistemas de transporte sobre trilhos que se caracterizam 

principalmente pela capacidade de transporte, grau de segregação (direito de 

passagem) e custos de implantação. Do ponto de vista ambiental geralmente sistemas 

de alta capacidade operaram com alimentação elétrica, sendo que somente sistemas 

metropolitanos operam com motores a combustão, fato este que também se repete 

no Brasil.  

Segundo VUCHIC (2007) os sistemas de transportes podem ser classificados 

pelo seu direito de passagem ou right-of-way (ROW) em três categorias: 

● Categoria A: Totalmente controlada sem cruzamentos de nível (ou com 
totalmente protegido) ou qualquer acesso legal por outros veículos ou pessoas. 
Também chamado “separado”, “privado” ou “exclusivo”. Os sistemas de Metrô, 
Metrô Leve, monotrilho e geralmente os metropolitanos de alta capacidade 
estão nesta categoria. 
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● Categoria B: São separadas longitudinalmente (por bordos, barreiras, 
separação de nível, etc.) de outros trânsitos, mas com cruzamentos de nível 
para veículos e pedestres, incluindo interseções de rua regulares. Geralmente 
são classificados nesta categoria os sistemas de VLT ou tramway e geralmente 
os sistemas de BRT. 

● Categoria C: Caracteriza-se por tráfego misto entre transporte coletivo e 
individual. O transporte coletivo pode ter um tratamento preferencial, como 
percursos reservados, mas não fisicamente separados, ou pode viajar em vias 
de circulação geral. Os sistemas de transporte baseado em ônibus e os antigos 
sistemas de bonde. 
 

Segundo CNT (2016) no Brasil existem oito regiões metropolitanas com 

sistema de transporte metro-ferroviário (metro, metropolitano ou monotrilho) de 

passageiros com tração elétrica, sendo as regiões metropolitanas do Rio de Janeiro, 

São Paulo, Brasília, Recife, Fortaleza, Salvador, Santos e Porto Alegre. Esses 

sistemas caracterizando-se por maior capacidade de transporte, se comparados aos 

sistemas que utilizam tração como motor a combustão (diesel). A TABELA 1 será 

detalhada a composição de cada sistema: 

TABELA 1: Sistemas metro-ferroviários com tração elétrica brasileiros. 

Região 

metropolitana 
Operador Sistema 

Nº de 

Linhas 

Nº de 

Estações 

Extensão 

total 

Belo Horizonte Metrô BH (CBTU) Metrô 1 19 28,1 

Brasília Metrô DF Metrô 2 24 39,1 

Rio de Janeiro 

Metrô Rio Metrô 3 41 58,1 

VLT Carioca VLT 3 31 21,7 

Supervia Metropolitano 6 102 220 

Fortaleza Metrofor Metrô 1 18 24,1 

Porto Alegre Trensurb Metrô 1 22 42,9 

Recife Metro Recife (CBTU) Metrô 3 19 37,7 

Salvador 
Metro de Salvador Metrô 2 15 19,6 

Trens Urbanos de Salvador Metropolitano 1 10 13,5 

Santos VLT de Santos (EMTU) VLT 1 15 11,5 

São Paulo 

Metrô SP Metrô 5 61 68,5 

ViaQuatro Metrô 1 7 8,9 

CPTM Metropolitano 6 91 257,5 

Fonte: atualizado a partir de CNT (2016) 

 

2.2.1. Metrô 

 

O metrô pode ter a sua infraestrutura construída em três formas distintas: 

subterrâneo, elevado e de superfície. Cada situação é analisada quanto aos diversos 

fatores que influenciam na sua escolha, como por exemplo: o custo de implantação, 
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características físicas da região, adensamento populacional, entre outros. 

Normalmente, ao longo da extensão da linha, é utilizada uma combinação entre os 

sistemas construtivos, devido à especificidade de cada situação. 

VUCHIC (2007) demonstra sua preferência pelo metrô face à grande 

capacidade de transporte e à velocidade operacional, uma vez que na maioria das 

vezes o sistema é do tipo subterrâneo e não sofre com as interferências dos 

cruzamentos. 

A seguir é descrito de maneira resumida as principais características 

construtivas das obras de metrô: 

a) Superfície: possui o menor custo de implantação entre as três modalidades, 

porém, necessita de grandes áreas e muros altos para a proteção do sistema, 

sendo utilizada em áreas de baixa densidade demográfica e preferencialmente 

sem cruzamentos. A execução é semelhante à construção das vias férreas dos 

trens, porém, com menor carga e maior velocidade operacional. 

b) Elevado: indicado para áreas onde não tem a viabilidade de ser subterrâneo e 

preferencialmente com vias largas (40 metros) a fim de manter uma tolerância 

aos ruídos provocados pelo sistema. A estrutura pode ser metálica ou de 

concreto (pré-moldado ou moldado in loco), sendo a mais usual a de concreto 

moldado in loco, uma vez que as peças pré-moldadas seriam de grandes 

proporções e precisam ser transportadas da fábrica até à obra. A estrutura 

metálica tem a vantagem da esbeltez dos elementos e a velocidade de 

construção, porém, tem maior custo de implantação e maiores níveis de ruídos. 

A topografia é a grande dificuldade deste formato de obra, pois a inclinação 

máxima é de 4% e os limites dos raios de curvatura interferem diretamente no 

projeto. A FIGURA 3 mostra um tipo de metrô elevado. 
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FIGURA 3: Projeto do metrô de Bogotá. Fonte: LOBO (2016)  

 

c) Subterrâneo: mais usual no mundo, tanto em evitar impacto na superfície 

quanto a não ter passagem em nível, obtendo elevada velocidade média. 

Os métodos são classificados em destrutivos (trincheiras ou VCA´s – Vala 

a Céu Aberto ou ainda Cut and Cover) ou não destrutivos, sendo manual ou 

mecanizado (túneis mineiros / NATM – New Austrian Tunelling Method e 

TBM – Tunnel Boring Machines). O método destrutivo é possível executar 

onde não há grande interferência no sistema viário ou de edificações, 

consistindo em escavar em profundidades rasas, normalmente até 20 

metros, para o posterior recobrimento. A FIGURA 4 mostra uma imagem de 

obra de metrô executado com vala a céu aberto ou cut and cover. 

 
FIGURA 4: Construção da Linha Norte-Sul de São Paulo método VCA. Fonte: Marcio Staffa 
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Já o NATM, desenvolvido pelos professores austríacos Rabcewicz, Müller 

e Pacher no final da década de 1950, é a execução do túnel, utilizando 

método de escavação em partes, de acordo com as necessidades 

geométricas e com grande flexibilidade na escavação, utilizando concreto 

projeto com fibras, cambotas metálicas e chumbadores para dar 

sustentação à escavação. (REIS et al, 2006) 

 
FIGURA 5: Túnel executado pelo processo NATM. Fonte: Metrô linha Laranja (2014)  

O processo mecanizado TBM utiliza um grande equipamento de escavação. 

Em São Paulo, foi utilizado na década de 70 para a construção da linha 

azul, onde o equipamento foi apelidado de “tatuzão”. O próprio equipamento 

dá a sustentação durante a escavação, e o suporte final é realizado por 

estrutura de concreto ou metálica. 

 

 
FIGURA 6: Desenho de máquina que executa a escavação pelo método TBM. Fonte: Metrotunnel 

(2017) 

Metrô é um sistema de transporte com muitas características de desempenho 

superiores de todos os outros sistemas (velocidade, capacidade, confiabilidade, 

segurança e eficiência operacional). Normalmente operam em comboios de 4 a 10 

carros, movidos a eletricidade e totalmente segregados (categoria A). Também 

chamado de Heavy Rail e Rail Rapid Transit (RRT). (VUCHIC, 2007) 
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Segundo dados da UIPT (2015b) em 2014, 157 cidades do mundo tinham pelo 

menos um sistema de metrô em operação. Quase dois terços dessas redes estão 

localizados na Ásia e na Europa (54 e 46, respectivamente). Existem 18 sistemas na 

América Latina, 16 na Eurásia e na América do Norte, e 7 na região Oriente Médio e 

Norte da África (MENA). A FIGURA 7 apresenta o mapa elaborado pela UITP com a 

distribuição dos sistemas de metrô no mundo. 

 

 
FIGURA 7: Mapa de países que possuem redes de metrô, de acordo com a região mundial, com o 

número médio de passageiros diários, o número de cidades em cada região com metros e o 
comprimento total da infraestrutura de metrô. 

Em 2014, havia 549 linhas de metrô em operação no mundo, totalizando mais 

de 11.300 quilômetros de infraestrutura e 9.200 estações. O comprimento médio da 

linha é de aproximadamente 21 km, com uma distância média 1,2 km entre estações. 

(UIPT, 2015b) 

O Metrô de São Paulo foi constituído como empresa em 24 de abril de 1968, 

sendo responsável pela implantação e operação do sistema metroviário. A primeira 

linha a ser construída, a Norte-Sul (atual linha 1-Azul), teve o início da sua operação 

comercial em 1974. O início da operação comercial das linhas 3 (Vermelha), 2 (Verde), 

5 (Lilás) e 15 (Prata - monotrilho) deu-se, respectivamente, nos anos de 1979, 1991, 

2002 e 2015. (CNT, 2016) 

Algumas características do metrô, segundo o MINISTÉRIO DAS CIDADES 

(2015) são: 
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● Ser inteiramente segregado, podendo ser em superfície, em elevado ou 
subterrâneo; 

● Poder ser sobre trilhos ou pneus, sempre com tração e alimentação elétrica 
para tirar proveito da maior capacidade de aceleração/desaceleração; 

● Possuir espaçamento entre estações de cerca de 700/800 m; 
● Apresentar viabilidade em áreas adensadas, com demandas acima de 40 mil 

passageiros/hora/sentido. 
 

No Brasil as regiões metropolitanas de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, 

Salvador, Porto Alegre, Fortaleza e Recife possuem pelo menos uma linha de metrô 

ou metropolitano, esses sistemas de transporte de passageiros que podem ser 

classificados como metrô, pois possuem segregação total das vias (categoria A) e 

tração elétrica. 

 

2.2.2. Trem metropolitano 

 

Quanto a infraestrutura os sistemas metropolitanos podem apresentar os 

mesmos tipos de via utilizados no Metrô, variando conforme a categoria (A ou B) e/ou 

nível de serviço oferecido. 

Os sistemas metropolitanos são um serviço regional de passageiros, que 

consiste em trens elétricos ou movidos a diesel em linhas ferroviárias separadas por 

classes (às vezes com cruzamentos em nível). Caracterizado por muito alto 

desempenho e qualidade do serviço. Também são denominados ferrovia de subúrbios 

ou regionais. (VUCHIC, 2007) 

Segundo CNT (2016) trens metropolitanos, também chamados de trens de 

subúrbio, apresentam elevada capacidade de transporte (40 a 80 mil passageiros por 

sentido por hora) com distância entre estações mais altas que no metrô (1.500 a 2.500 

metros). O sistema se caracteriza por deslocamento pendular casa-trabalho-casa. 

Circulam nas zonas centrais com segregação total (categoria A), em subterrâneo ou 

em superfície e, nas zonas periféricas, podem circular com segregação parcial (em 

superfície), com a possibilidade de atravessamento em nível de veículos e pedestres 

(categoria B). Os veículos são sustentados com rodas de ferro e podem ter 

alimentação elétrica ou diesel-elétrica.  

No Brasil existem sistemas metropolitanos de alta densidade e tração elétrica 

(CPTM e Supervia) e sistemas de baixa densidade e tração diesel-elétrica operados 

pela CBTU (Recife, Natal e João Pessoa) e os ramais Guapiminim e Vila Inhomirim 
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(Supervia). Os sistemas da CBTU estão em processo de modernização com 

substituição de velhas locomotivas e carros de passageiros por VLTs com tração 

diesel-hidráulica. (CNT, 2016) 

 

 

2.2.3. Monotrilho 

 

Os monotrilhos podem ser de dois tipos quanto à infraestrutura, segundo 

NEHASHI (2001) e VUCHIC (2007): 

● Suportados (Straddle): é a principal forma de construção dos monotrilhos. Os 

principais sistemas do mundo usam a tecnologia ALWEG. 

● Suspensos (Suspended): o mais antigo sistema em operação utiliza esse 

sistema, trata-se do Wuppertal Suspension Railway, que opera desde 1901. 

 
FIGURA 8: Principais tecnologias de monotrilho, suportado (b) e suspenso (c). Fonte: VUCHIC (2007) 

Segundo VUCHIC (2007), o sistema de transporte tipo monotrilho abrange 

muitos sistemas de trânsito diferentes com a característica comum de que seus 

veículos circulam ou são suspensos de um único trilho ou viga. 

A definição de monotrilho ou monorail, segundo PEDERSEN (2017) é de um 

sistema com único trilho que serve como pista para passageiros ou veículos de carga. 

Sendo que na maioria dos casos, o trilho é elevado, mas os monotrilhos também 

podem funcionar em superfície, abaixo do nível ou em túneis de metrô. Os veículos 

são suspensos ou encaixados numa guia estreita. Os veículos de monotrilho são mais 

largos do que o guia que os suporta. 

O monotrilho é um sistema de transporte em via elevada, em que a estrutura 

de sustentação é o próprio trilho-guia. Este sistema utiliza material rodante mais leve, 

por isso a estrutura física do sistema é mais delgada, reduzindo custos de construção 

e de desapropriação. (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2015) 
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Segundo NEHASHI (2001) o monotrilho foi inventado muito mais cedo do que 

a maioria das pessoas imagina. O primeiro registro de um monotrilho foi patenteado 

na Grã-Bretanha na década de 1820, simultaneamente ao desenvolvimento das 

locomotivas a vapor. 

A maior parte dos sistemas de transporte tipo monotrilho encontra-se instalada 

na Ásia, em especial no Japão e China. O Monotrilho de Chongqing (China) é o que 

possui maior extensão (cerca de 97 km) e capacidade de transporte. 

Segundo REVISTA FERROVIARIA (2012), como parte das obras de 

mobilidade urbanas previstas para a Copa 2014, estavam previstas a construção dos 

monotrilhos de Manaus e São Paulo (Linhas 15 e 17). A obra de Manaus teve a 

execução cancelada após a licitação e as linhas 15 (Prata) e 17 (Ouro) de São Paulo 

permanecem em obras, apenas encontrando-se em operação um trecho de 2,9 

quilômetros da linha 15 (Prata). 

Adaptado a partir de Kennedy (2007) e Railsystem (2017), define-se como 

principais vantagens dos sistemas monotrilho:  

● Adaptabilidade aos espaços urbanos;  
● Reduzida interferência nos sistemas viários existentes por usar em 

grande parte os espaços de canteiros centrais das avenidas e calçadas;  
● Baixo nível de ruído (aproximadamente 65 dB) pelo uso de rodas de 

borracha;  
● Mais facilmente adaptados à topografia, vencendo rampas com 

gradientes de até 15%;  
● Mínimo risco de descarrilamento, pois contrário dos sistemas de trilhos 

convencionais, os monotrilhos se encaixam na linha, portanto, não são 
fisicamente capazes de descarrilar, a menos que a própria pista sofra 
uma falha catastrófica; 

● Menor impacto sobre a paisagem urbana do que elevados tradicionais 
rodoviários ou ferroviários;  

● Baixo risco de acidentes por não terem como sofrerem impactos com 
veículos automotores e pessoas, similar aos sistemas ferroviários 
segregados;  

● Vida média dos carros e via circulante (com manutenção apropriada) 
maior do que de ônibus (30 anos contra 10 anos dos ônibus);  

● Custos de implantação de sistema monotrilho, geralmente, são menores 
se comparados com uma linha ferroviária convencional elevada de 
mesma capacidade. Sendo em média 50% inferiores a implantação de 
metrô. 

 

Por outro lado, as principais críticas à disseminação de seu uso referem-se à 

existência de poucos fabricantes que dispõem de tecnologias singulares, que 

vinculam o material rodante e infraestrutura, criando a dependência tecnológica do 
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fornecedor, às dúvidas sobre evacuação de passageiros em caso de pane, assim 

como a complexidade de mudança de via, já que implica mover a própria estrutura de 

sustentação. (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2007) 

OLIVEIRA et al (2010) (apud IDE, 20085) e Railsystem (2017) informa como 

principais desvantagens:  

● Incompatibilidade com outros sistemas ferroviários e, muitas vezes, 
entre sistemas de monotrilho por fabricantes diferentes, eventualmente 
ficando o comprador refém do vendedor quando da compra de mais 
veículos; 

● Em situações de emergências existirão dificuldades para desembarque 
dos passageiros ou espera até chegada da composição de emergência. 

● Maior impacto sobre a paisagem urbana se comparado a sistemas de 
metrô subterrâneos, VLT/BRT de superfície;  

● Normalmente possuem um maior custo inicial de implantação e das 
instalações se comparado aos sistemas VLT e BRT; 

● Menor velocidade final se comparado ao metrô;  
● Maiores dificuldades para troca de linhas do que os sistemas 

tradicionais. 
 

2.2.4. Veículo Leve sobre Trilhos 

 

Quanto a características da infraestrutura o VLT normalmente trafega pelos 

centros urbanos em nível, neste caso o mais usual é encontrar na via permanente os 

trilhos embutidos a fim de facilitar o cruzamento de outros veículos com as vias de 

tráfego misto e também a travessia de pedestres. Em alguns casos é possível 

encontrar o VLT em trilhos elevados ou subterrâneos (Stadtbahn), neste caso, a 

estrutura é similar ao metrô. 

Conforme o Caderno Técnico para Projetos de Mobilidade Urbana do 

MINISTÉRIO DAS CIDADES. (2017): 

A via do VLT pode ser separada fisicamente por meios-fios, barreiras, 
tachões, ou desníveis em relação ao tráfego misto. Porém é importante 
compatibilizar separações com travessias de veículos e pedestres. A altura 
do fim de impedir a invasão da via permanente por outros veículos.  

Em função da fabricação padronizada do material rodante, a bitola usual em 

sistemas VLT é de 1,435 m. A largura mínima da via é de 3,15 metros para via simples 

e de 6,50 metros para via dupla. (ALSTOM, 2014) 

A inclinação máxima recomenda para o greide da via é de 8-10%, o VLT de 

Jerusalém opera em trechos com até 9% de inclinação. Maiores inclinações 

                                                           
5IDE, A. The monorail alternative. New Australian, 18 p, 2008. 
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ocasionariam, maior consumo de energia e menores velocidades operacionais. O raio 

de curva dos trilhos deve respeitar o mínimo de 25 metros, esse dimensionamento 

leva em consideração as características do veículo e sua velocidade operacional. 

(VUCHIC, 2007) 

 
FIGURA 9: VLT com via segregada e trilhos embutidos. Fonte: MINISTÉRIO DA CIDADES (2016) 

O sistema de transporte denominado Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) ou Light 

Rail Transit (LRT) pode ser definido como sistema de trânsito que utiliza 

predominantemente categoria B, às vezes A ou C, em diferentes seções de rede. Seus 

veículos ferroviários movidos eletricamente. O modo possui uma ampla gama de nível 

de serviço e características de desempenho. (VUCHIC, 2007) 

O termo geral VLT abrange aqueles sistemas cujo papel e desempenho se 

situam, entre um serviço de ônibus convencional, que funciona na rodovia em um 

extremo e um trilho urbano ou ferroviário subterrâneo no outro. Os sistemas de trilho 

leve são, portanto, flexíveis e expansíveis. (UIPT, 2008) 

Segundo CNT (2016) não há um consenso para a distinção clara entre bondes 

e VLTs e entre VLTs e os chamados metrôs leves (light rail). Variações nas 

configurações dessas modalidades (direito de tráfego ou capacidade) podem 

aproximá-las tanto de umas como de outras. Nesse sentido, há quem denomine o VLT 

de metrô leve, ou metrô de superfície, e, ainda, há quem utilize esse termo (metrô 

leve) para outra modalidade de transporte, que se situa, em termos de capacidade, 

entre o VLT e o metrô propriamente dito.  

Segundo BERNARDES e FERREIRA (2016): 

O Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) é um modal de transporte público sobre 
trilhos, com algumas características similares às do metrô de superfície, 
possuindo facilidade para sua inserção na estrutura viária existente, 
compartilhando ou não o espaço comum do tráfego, inclusive na convivência 
com os pedestres e áreas verdes e utilizando-se de energia elétrica. 
Apresentam soluções menos poluidoras, com 30 anos de vida útil, limpo e 
ecológico contribuindo para a mobilidade urbana sustentável e inclusiva, 
ademais de agregar uma imagem positiva à cidade, onde sua implantação 
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induz à renovação urbana e circula em centros históricos e atrai usuários de 
transporte público e de carro. Este modal pode desempenhar um serviço de 
alta qualidade operacional e maior capacidade que os ônibus. 
Simultaneamente está em harmonia e equilíbrio com os projetos urbanísticos 
e paisagísticos atuais e possibilita uma intensa integração modal. 

Os sistemas de transporte sobre trilhos VLT ainda podem receber outras 

denominações, como Tramway, Tram, Streetcar, eléctrico ou bonde, geralmente os 

sistemas com essas denominações operar com segregação parcial (categoria B) ou 

compartilham as vias com os carros (categoria C). Quando total (categoria A) ou 

parcialmente segregados são denominados de LRT ou VLT.  

CNT (2016) cita ainda o Tram-Trains que em trecho suburbano, operam como 

trens, e em meio urbano, operam como VLTs. Como exemplo pioneiro deste tipo 

sistema de VLT temos o que opera na cidade alemã de Karlsruhe (1992). 

Um pré-metrô é um tipo de metrô leve, operada por bondes ou Trams 

(Stadtbahn em alemão) que inclui segmentos construídos para padrões de trânsito 

rápido (metrô), geralmente como parte de um processo de conversão futura para um 

metrô, solução adotada inicialmente pelas cidades de Frankfurt e Colônia na 

Alemanha, adotando a construção de túneis na área central da cidade. (HOYLE, 1975) 

Segundo VUCHIC (2007) pré-metrô é um sistema VLT (LRT) projetado com 

provisões para fácil conversão em metrô (RRT).  

Mas em vez de construir todos os sistemas caros imediatamente, os alemães 

atingiram a ideia de construir apenas os túneis do centro da cidade em primeiro lugar. 

Destinados em longo prazo a serem estendidos a subterrâneos cheios, no curto prazo 

eles poderiam ser usados por bondes que continuariam a correr na superfície fora dos 

centros da cidade. A ideia se espalhou para outros países europeus, especialmente a 

Bélgica, onde se tornou conhecido como pré-metrô. (YEARSLEY, 1972) 

No fim da década de 70 foi iniciada a construção na cidade do Rio de Janeiro 

uma de linha nos conceitos de pré-metrô (Linha 2 do Metrô Rio), cujo objetivo a longo 

prazo seria a sua conversão em linha de metrô padrão. Na década de 90 o sistema 

foi convertido a metro padrão com plataformas altas e o material rodante foi 

substituído. Em Campinas foi construído sistema de VLT com equipamentos similares 

ao do Pré-Metrô do Rio de Janeiro, mas o sistema só operou no início da década 90 

por menos de 5 anos, sendo abandonado. (MORRISON, 2002) 

Segundo dados da UIPT (2015a) existiam no mundo 388 cidades com sistemas 

de VLT/Tram, sendo a maior concentração na Europa (206 cidades). Em média as 



37 
 

 

linhas possuem uma extensão de 6,7 km com paradas/estações a cada 485 metros. 

Existem um total de 15.618 km de infraestrutura de linhas e 32.245 estações / paradas. 

Cada sistema Europeu, de acordo com UITP (2012) é composto por 6,5 linhas e 55 

quilômetros, com extensão média de 12,8 quilômetros por linha. Em muitos sistemas 

duas ou mais linhas compartilham pelo menos parte do trajeto. 

No Brasil se encontram em operação dois sistemas de VLT modernos (Rio de 

Janeiro e Santos), um sistema em obras suspenso judicialmente no momento, 

(Cuiabá) e muitos sistemas metropolitanos (Fortaleza, Natal, João Pessoa, Maceió e 

Recife) sendo modernizados com aquisição de veículos novos. Os sistemas de VLT 

do Cariri e Sobral foram construídos a partir de linhas ferroviárias em desuso. O Metrô 

de Teresina consiste-se de um VLT que se utiliza de velhas composições diesel-

hidráulicas importadas da Hungria. 

Para o sistema de VLT as principais vantagens, adaptado a partir de LRTA 

(1999), MOTTA (2013), ALOUCHE (2014) e UITP (2016): 

● Ambientalmente amigável, consumindo em média sete vezes menos 

energia por passageiro do que os carros e não produzindo emissões a 

nível local; 

● Seguro, seis vezes mais seguro que o automóvel; 

● Evita o congestionamento do tráfego: através da segregação e da 

prioridade; 

● Confortável / Suave: sem movimentos violentos verticalmente, 

lateralmente ou trás / frente; 

● Acessível: a forma mais barata e de melhor qualidade de trânsito em 

massa de qualidade; 
● Versátil: pode funcionar a altas velocidades de forma segregada e pode 

operar em áreas com pedestres e centros históricos estreitos; 
● Adaptável: pode lidar com gradientes íngremes e curvas apertadas; 
● Pode ser construído para operar no subsolo, ou no solo ou elevado, 

adaptando-se ao traçado das vias existentes e podendo ser implantado 

por etapas. 

 

2.2.5. Bus Rapid Transit (BRT) 

 

Os veículos do BRT utilizam corredores exclusivos para se deslocarem ao 

longo do itinerário. Esses corredores exclusivos para ônibus surgiram em Curitiba na 

década de 70. Estão em nível e possuem cruzamentos com as demais vias (Categoria 

B). (WRIGHT e HOOK, 2008) 
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Segundo o ITDP (2017) “os corredores de BRT são classificados segundo uma 

série de categorias que refletem o desempenho e a qualidade do serviço, recebendo 

uma pontuação de 0 a 100. Os corredores de BRT de mais alta pontuação são 

classificados nos rankings Ouro, Prata, Bronze e Básico”. Os corredores podem ter 

uma ou duas faixas por sentido de tráfego. 

A própria definição do corredor exclusivo de BRT é algo novo, pois, conforme 

o ITDP (2017): 

“até há alguns anos atrás não havia um entendimento sobre o 
que é um sistema de BRT. A falta de um alinhamento conceitual 
entre planejadores e engenheiros fez com que, para cada novo 
corredor de BRT de alta qualidade, dezenas de outros 
corredores de ônibus fossem abertos e chamados 
incorretamente de BRT “. 

Neste caso, “cada corredor BRT é quase único em termos de configurações e 

é praticamente infinita a quantidade de combinações entre elementos de projeto” 

(PEREIRA et al, 2013) 

Em função das solicitações dos esforços de frenagem e arrancada, além do 

peso próprio do veículo, o pavimento rígido é o mais recomendado para os corredores 

pois, segundo DAMBROS et al (2008) “o pavimento rígido possui uma uniformidade 

maior na distribuição das cargas, exigindo menos resistência da fundação do 

pavimento, podendo gerar uma menor quantidade de patologias ou de gravidade 

menor” e NUT (2010) também recomenda a utilização de pavimento rígido de concreto 

ao longo de todo corredor. A FIGURA 10 apresenta um corredor de BRT com 

segregação da via de circulação e estações de embarque. 

 
FIGURA 10: Corredor de BRT com veículos e estações. Fonte: NUT (2010) 
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Os terminais de integração e as estações fazem parte da infraestrutura, 

permitindo a cobrança antecipada da tarifa e otimizando a velocidade do sistema. O 

distanciamento entre elas pode variar em função do projeto e da especificidade de 

cada localidade. 

 

2.2.6. Outras tecnologias 

 

Existem outras tecnologias de transporte sobre trilhos em operação no Brasil, 

entretanto apresentam usos limitados ou experimentais, entre elas podemos citar: 

● MAGLEV (magnetic levitation): existem quatro sistemas comerciais em 
operação na Ásia, muitos sistemas experimentais, inclusive no Brasil no 
Laboratório de Aplicações de Supercondutores (UFRJ) projeto Maglev 
Cobra. (SOUSA et al, 2016); 

● Aeromovel (Aerodynamic Movement Elevated): espécie de veículo leve 
sobre trilhos movido a propulsão pneumática. Utiliza de estrutura similar 
à de um monotrilho. Possui dois sistemas comerciais em operação 
(Jacarta e Canoas-RS). Trata-se de um Automated People Mover (APM) 
foi implantado em circuitos fechados de pequena extensão, tais como 
terminais de aeroportos e parques temáticos. Os veículos, geralmente 
de baixa capacidade e sem condutor, operam com elevada frequência, 
em oferta contínua ou quase contínua e com segregação total. (CNT, 
2016)  
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3. METODOLOGIA 

 

 

Este trabalho está dividido em duas fases, a fase inicial, consistindo-se em uma 

pesquisa descritiva do tipo bibliográfica (capacidade e custos de implantação para 

transporte sobre trilhos e BRT) e documental das propostas e projetos para 

reintrodução do transporte de passageiros sobre trilhos em Curitiba produzido por 

órgãos oficiais ou não. 

A segunda fase é a concepção do plano conceitual caracteriza-se como uma 

pesquisa, classificada quanto ao procedimento como um estudo de caso, pois utiliza-

se de dados quantitativos, com emprego de procedimentos estatísticos (análise dos 

dados da pesquisa origem destino, populações, renda per capita, entre outros), 

obtendo subsídios para a concepção do traçado das linhas, e a partir deste fazer a 

comparação entre o sistema proposto e o atual sistema de transporte. 

 

 

3.1. TECNOLOGIAS E PROPOSTAS DE TRANSPORTE PASSAGEIROS 

SOBRE TRILHOS 

 

Foi realizada pesquisa bibliográfica em livros, publicações especializadas, 

relatórios dos governos, entre outros, sobre os tipos de infraestrutura e tecnologias de 

transporte de alta capacidade sobre trilhos (metrô, VLT e monotrilho) e sobre pneus 

(BRT), suas capacidades de transportes e obter os custos de implantação. Baseados 

em informações técnicas (capacidade e custos), será proposto o tipo de transporte 

sobre trilhos mais adequado a demanda atual e futura. 

Foi efetivada pesquisa bibliográfica com a descrição dos diversos projetos e 

propostas de transporte de passageiros sobre trilhos, apresentados desde 1969, com 

o Estudo Preliminar do Metrô de Curitiba, realizado pelo IPPUC até o Projeto do Metrô 

de Curitiba de 2014, que teve sua licitação suspensa. Será apresentado o valor 

corrigido pelo INCC dos projetos estudados, considerando como referência sua o mês 

da sua publicação, caso o valor indicado para o custo da obra seja apresentado em 

dólares, será convertido o valor da moeda americana para o valor da moeda vigente 

e atualizado monetariamente. 
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3.2. PLANO CONCEITUAL 

 

Visando atender ao objetivo principal proposto para a pesquisa, será 

apresentado um plano conceitual6, onde serão propostos traçados férreos para 

transportes de passageiros ligando as principais cidades da RMC.  

Serão utilizados os seguintes dados e origem dos mesmos para o trabalho: 

● População: 
o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

● Crescimento populacional: 
o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social 

(IPARDES). 
● Pesquisa Origem Destino7: 

o Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba (COMEC, 
2014); 

o Instituto de Pesquisas e Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC 
/ PMC, 2017), informações preliminares. 

● Relatórios operacionais do transporte coletivo: 
o Urbanização de Curitiba S/A (URBS, 2014 e 2016); 

 

Baseados nas informações de crescimento populacional e das pesquisas de 

origem e destino serão analisados os seguintes critérios para definir quais cidades 

seriam contempladas com o sistema de transporte coletivo sobre trilhos: 

● População projetada (2040); 
● Demanda estimada de transporte atual (2016) e projetada (2040); 
● Seleção dos municípios a serem atendidos; 
● Distância em relação à capital. 

 

Com as informações e projeções dos habitantes atuais e futuros, considerando 

três cenários de crescimento da demanda (otimista, médio e pessimista) dos 

municípios selecionados, onde serão propostos os traçados de ligação para 

atendimento das demandas previstas até 2040. Considerando a substituição do atual 

modal, em cada trecho proposto, quando o mesmo atingir a capacidade máxima. 

                                                           
6 Dentro da metodologia FEL (Front-end loading) na fase 2 Projeto Conceitual consiste-se no 
desenvolvimento conceitual das alternativas. 
7 Pesquisa Origem Destino segundo PMC (2016) é uma pesquisa com o objetivo de levantar o volume 
e as características dos deslocamentos realizados pela população em suas atividades diárias. Os 
hábitos de deslocamento das pessoas que moram e passam por uma região são investigados para que 
se possa saber de onde vêm, para onde vão, como vão e quando fazem isso. Por meio do cruzamento 
dos resultados da Pesquisa Origem Destino com algumas variáveis, tais como características 
socioeconômicas ou aspectos físicos e urbanos da ocupação do território, é possível estabelecer 
projeções futuras para as necessidades de deslocamentos da população. Também é possível 
direcionar o desenvolvimento da cidade para melhor adequação a essas necessidades. 
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Os trajetos das linhas serão alocados em corredores viários (rodoviários ou 

ferroviários) existentes, visando menor número de interferências, menores inclinações 

e preferencialmente com interesse de acesso dos usuários, comércio, indústria, 

escolas, faculdades, hospitais, entre outros. 

Como resultado concreto, serão apresentados no mapa urbano da RMC os 

traçados propostos, indicado sua extensão prevista e pontos de passagem obrigatória 

(terminais, universidade, shopping, entre outros), assim como a demanda prevista ao 

longo dos anos. 

Os dados de crescimento populacional, demanda e estimativa de custos serão 

tratados via planilha eletrônica (MS Excel) e os traçados propostos com o uso de 

programa de desenho (Autodesk AutoCAD). 
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4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 

4.1. TECNOLOGIAS DE TRANSPORTE PÚBLICO 

 

Em sistemas de transporte coletivo, as variáveis de desempenho geralmente 

medidas pela sua capacidade e velocidade, estão relacionadas aos custos de 

implantação. A FIGURA 11 apresenta de maneira gráfica essa relação entre custo de 

implantação e desempenho do sistema quanto aos aspectos velocidade, 

disponibilidade, capacidade e imagem. 

 
FIGURA 11: Relação entre desempenho dos sistemas de transporte e custo de investimento. Fonte: 

CNT (2016) adaptado de VUCHIC (2005) 

Nesta imagem é possível observar a relação entre capacidade e custo de 

implantação, observa-se sistemas de alto desempenho (metrô e trem metropolitano) 

apresentam custo de implantação muito superior ao de sistemas de ônibus, com 

circulação mista, mas o desempenho do sistema também é superior. Quando se 

analisam sistemas como custo de investimento similar como o BRT e VLT a variável 

desempenho tornam-se mais relevante (velocidade e capacidade), sendo que alguns 

destes são subjetivos como imagem. 

Este tópico do trabalho irá tratar dos custos de implantação e da análise do 

desempenho com foco na capacidade outros itens como velocidade, disponibilidade 

e imagem não serão abordados. 

A TABELA 2 apresenta uma pesquisa comparando aglomerações urbanas, 

conforme definição da ONU, com a aglomeração urbana de Curitiba. Foram 
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comparadas 35 cidades de 4 continentes, com populações 10% acima ou abaixo da 

população de Aglomeração de Curitiba, considerando como ano de referência 2015.  

TABELA 2: Aglomerações urbanas com população similar a RMC e seus sistemas de transportes. 
Adaptado de ONU World Urbanization Prospects (2014) 

Aglomeração Urbana País 

População 
(milhão) 

B
R

T
 

B
o

n
d

e
 

L
R

T
 

M
e
tr

o
 

M
o

n
o

-

tr
il
h

o
 

2015 2030 

Addis Ababa Etiópia 3,5 4,1   X   

Berlim Alemanha 3,6 4,0  X X X  

Busan C. do Sul 3,7 4,2   X X  

Cape Town Á. do Sul 3,6 4,1 X     

Changchun China 3,8 4,7  X X X  

Changsha China 3,8 5,0    X  

Curitiba Brasil 3,3 4,3 X     

Dakar Senegal 3,3 4,2      

Dar-el-Beida (Casablanca) Marrocos 3,8 4,8   X   

Detroit EUA 3,2 4,4  X X   

Faisalabad Paquistão 3,1 4,3 X     

Fuzhou, Fujian China 3,3 4,4    X  

Hà Noi Vietnam 3,5 4,4    X  

Halab (Aleppo) Síria 3,5 4,8      

Hefei China 3,2 4,3 X   X  

Ibadan Nigéria 3,7 5,5      

Jaipur Índia 3,2 5,9 X   X  

Kano Nigéria 3,6 3,7      

Kunming China 3,5 4,9 X   X  

Lucknow Índia 3,2 4,5    X  

Nanning China 3,6 4,4    X  

Ningbo China 3,7 3,8    X  

Porto Alegre Brasil 3,4 3,9 X   X  

Recife Brasil 3,5 4,4 X   X  

Roma (Rome) Itália 3,2 5,5  X  X  

Salvador Brasil 3,6 6,2 X   X  

San Francisco-Oakland EUA 3,6 5,4  X X X  

Seattle EUA 3,2 3,3  X X  X 

Shijiazhuang China 3,5 6,0    X  

Shizuoka-Hamamatsu M.M.A. Japão 3,7 4,3    X  

Taiyuan, Shanxi China 3,6 5,1    X  

Tel Aviv-Yafo (Tel Aviv-Jaffa) Israel 3,6 3,9   X   

Ürümqi (Wulumqi) China 3,3 3,6 X   X  

Wenzhou China 3,2 3,7 X   X  

Zhongshan China 3,6 5,5 X     

   Total 12 6 9 22 1 

 

Neste levantamento foram considerados os principais sistemas de transportes 

em operação e utilizadas as seguintes fontes principais: 

● UITP (Union Internationale des Transports Publics) (2017); 
● ITDP (The Institute for Transportation and Development Policy) (2017); 
● BRTData do Across Latitudes and Cultures – Bus Rapid Transit (ALC-

BRT) (2017); 
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● Operadoras dos serviços listados (2017). 
 

O sistema de transporte coletivo mais presente nas aglomerações comparadas, 

estando disponível em 22 cidades pesquisadas (63%) é o metrô, seguido por BRT, 

VLT e bonde. O monotrilho somente é utilizado pela cidade americana de Seattle, em 

uma linha de pequena extensão na área central. A maioria das aglomerações utilizam 

mais de um sistema de transporte coletivo. 

Não é possível avaliar de maneira quantitativa o resultado da presença destes 

modais de transporte nas cidades comparadas, haja vista que não foram quantificadas 

as extensões dos sistemas, quantidade de passageiros transportados ou a densidade 

populacional das aglomerações estudadas, a tabela só apresenta um estrato dos 

modais de transporte disponíveis nas Aglomerações. 

 

4.2.1. Custo dos sistemas de transporte 

 

Neste tópico serão apresentados os custos da implantação de sistema de 

transporte de passageiros sobre trilhos (metrô, VLT e monotrilho) e sobre pneus 

(BRT). No entanto, devido a peculiaridades de cada obra (subterrânea, aérea, 

superfície, nível de automação, capacidade, entre outros), sua localização (Europa, 

Ásia, entre outros), exigências ambientais e contrapartidas pelas obras, a comparação 

de custos entre as diversas obras são complexas e podem ser consideradas apenas 

informativa. 

Foram pesquisados sistemas metro-ferroviários de todos continentes em 

diversas fontes, preferencialmente executados entre 2007 e 2017, contudo alguns 

resultados apresentam custos divergentes, pelos pontos anteriormente indicados.  

Os valores dos custos não foram atualizados, sendo somente convertidos das 

moedas locais para dólares americanos (US$) na data de referência. Adotou-se essa 

condição devido às dificuldades para se obter correções monetárias em moedas 

estrangeiras. Somente foi realizada correção monetária nas obras brasileiras, 

utilizando-se para isso o INCC (Índice Nacional de Custo da Construção). No caso 

das obras brasileiras serão apresentados os valores de referência (quando da 

licitação), corrigido e/ou atualizados por informações oficiais, e ambos os valores terão 

indicação do valor em dólares americanos. Também serão apresentados custos 
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previstos para obras brasileiras que foram suspensas ou canceladas por motivos 

diversos. 

Para todas a conversão das moedas para dólar (US$) e reais (R$) serão 

utilizadas as taxas de câmbio oficiais do Banco Central do Brasil8. Ao final do item 

será apresentada a comparação dos custos dos diversos sistemas de transporte. 

 

4.2.1.1. Metrô  

 

Os custos da construção de sistema de transporte de passageiros tipo metro 

variam em função de características da obra, aumentando em função da profundidade 

e do tipo do subsolo, sendo maior com presença de água e rochas, quando construído 

ao nível do solo as obras tornam-se menos custosas. Obras de estações também 

apresentam grandes custos de implantação, sendo muito influenciado esse custo pela 

profundidade e pelo tamanho das obras. 

Segundo dados compilados por PEDESTRIAN OBSERVATIONS (2013b) a 

partir de diversas fontes, a TABELA 3 apresenta os custos de construção. 

TABELA 3: Custo de construção de metrô. Adaptado de PEDESTRIAN OBSERVATIONS (2013b) e 
REVISTA FERROVIÁRIA (2012)*. 

Linha Cidade 
Custo por 

km (milhões) 
Extensão 

(km) 
Percentual 

Subterrâneo 
Ano 

Thomson MRT Line Cingapura US$600 30 100% ago/12 

Downtown MRT Line Cingapura US$493 42 100% out/12 

Metro Line 4 Bucareste US$358 7,4 100% abr/12 

Metro Line 3 Cairo US$310 4,3 100% fev/12 

City Line Estocolmo US$259 7,4 81% abr/17 

Linha 6 São Paulo US$250 15,9 84% fev/13 

Linha 4 São Paulo US$223 12,8 100% mar/12 

Metro Hangzhou US$145   jan/13 

Evergreen Line Vancouver US$103 11 18% 2016 

Line 1 e 3 Dubai US$92 75 17% ago/09 

Metro Line 12 Cid. do México US$90 26,4 49% out/12 

Sin-Bundang Line Seul US$87 18 100% nov/11 

Metro, Phase 1 Bangalore US$93 8,82 21%  

Westmetro Helsinki US$66 13,5 100% abr/11 

Line 9 Seul US$43 27 Majoritário abr/12 

Linha 4* Metrô Rio R$357,1 14 100% jun/12 

Expansão Linha 5-Lilás* São Paulo R$437,5 16 100% jun/12 

 

                                                           
8 Conversão de Moedas (http://www4.bcb.gov.br/pec/conversao/conversao.asp?id=txconversao) 

http://www4.bcb.gov.br/pec/conversao/conversao.asp?id=txconversao
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Informações da REVISTA FERROVIÁRIA (2016) apresentam atualizações de 

projetos em andamento, paralisadas e em projetos no Brasil. A seguir será 

apresentado resumo destas informações sobre duas linhas metroviária em obras: 

● Expansão Linha 5-Lilás (São Paulo): Em andamento com custo de R$ 9 
bilhões, extensão de 11,5 km com custo de R$826,1 milhões/km. 

● Expansão Linha 2-Verde (São Paulo): Paralisadas com custo licitado de 
R$ 11,8 bilhões, extensão de 14,4 km com custo de R$819,4 
milhões/km. 

● Linha 4 (Metrô Rio): Custo atualizados de R$ 9,7 bilhões, extensão de 
16 km com custo de R$606,3 milhões/km. 

● Linha 6-Laranja (São Paulo): Paralisadas com custo de R$ 9,6 bilhões, 
extensão de 15,3 km com custo de R$627,5 milhões/km. Esta linha é 
uma PPP. 

● Expansão Linha 1 e 2 (Salvador): Em andamento com custo de R$ 4,0 
bilhões, extensão de 5 km na linha 1 e 3 km na linha 2, com custo de 
R$500 milhões/km. Obra executada como PPP com a empresa CCR 
Metrô Bahia, com R$1,8 bilhões de reais em investimento. 

● Linha Leste (Fortaleza): Paralisadas com custo licitado de R$ 2,25 
bilhões, extensão de 13,2 km com custo de R$170,5 milhões/km, 
sistema todo subterrâneo. O sistema do Metrofor é em bitola métrica. 

 

Em levantamento considerando obras recentes, a partir de levantamento de 

informações publicadas pelo Rail Journal e Railway Technology, temos as seguintes 

obras e seus respectivos custos: 

● Expansão da U-Bahn Line U1 (Metro de Viena): Custo de € 600 milhões9, 
extensão de 4,6 km com custo de US$154,5 milhões/km. Inclui mais 5 
estações ao sistema. 

● Linha 1 (Kunming Metro): Custo de US$4,53 bilhões10, extensão de 13,7 
km com custo de US$132,4 milhões/km.  

● Linha 1 (Panamá Metro): Custo de US$2,13 bilhões11, extensão de 34 
km com custo de US$155,5 milhões/km. Cerca de 53% do sistema é 
subterrâneo, o restante em nível ou elevado. Inclui mais 7 estações 
subterrâneas e 5 elevadas. 

 

Quanto a obra prevista para o Metrô Curitibano, foi realizado um levantamento 

dos valores previsto, e realizada a correções até a data presente.  

● 2010: Segundo documentos relacionados a obra do Metrô, custo 
estimado para a execução do projeto era de aproximadamente 3,512 

                                                           
9 Conversão realizada em 11 de outubro de 2017 R$2.248.320.000,00 ou R$488,8 milhões por 
quilômetro. 
10 Conversão realizada em 11 de outubro de 2017 R$14.234.850.000,00 ou R$418,7 milhões por 
quilômetro. 
11 Conversão realizada em 11 de outubro de 2017 R$6.738.050.430,00 ou R$492,05 milhões por 
quilômetro. 
12 Atualizado pelo INCC realizada considerando como referência o dez/2010 até out/2017, nesta 
condição o valor atual de R$5.621.520.214,06 ou R$259,8 milhões de reais por quilômetro. 
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bilhões de reais, com custo por quilômetro de aproximadamente 164,2 
milhões de reais. (ECOSSISTEMA, 2010) 

● 2012: incluso no PAC-2 em agosto de 2012 estava orçada a primeira 
fase (14,2 km) em R$ 2,3313 bilhões, ou 164 milhões de reais por 
quilômetro. (PMC, 2013a) 

● 2014: baseado no estudo apresentado no PMI pelo Consórcio Triunfo o 
metrô tinha custos estimados em 4,565 bilhões14 de reais ou 260 milhões 
de reais por quilômetro. (TRIUNFO, 2013) 

 

Devido à dimensão das obras (túneis e estações) e dos equipamentos e 

sistemas auxiliares, geralmente necessários para os sistemas de metrô pesado, seus 

custos de implantação são muito mais elevados, quando comparados com outras 

tecnologias, entretanto é o único sistema que pode ser implantado nos centros 

urbanos adensados e é capaz de transportar mais de 40 mil passageiros por sentido 

por hora.  

 

4.2.1.2. Metrô Leve 

 

Em setembro de 2017 foi inaugurado na cidade de Seul, o metrô leve Ui-

Sinseol, com objetivo de interligar duas linhas de metrô pesado, a linha conta com 

uma rede subterrânea com aproximadamente 11,4 km e 13 estações, sendo 

considerando linha em obras, material rodante e estações, o equivalente a US$61,415 

milhões de dólares por quilômetro. A linha foi projetada para transportar 110 mil 

passageiros por dia. (METRO REPORT, 2017) 

Em construção na cidade de Seul, a Sillim Line linha terá de 7,8km 

(subterrâneo) com 11 estações, sendo 4 de transferências a outras linhas de metrô 

pesado, sendo considerando linha em obras, material rodante e estações, o 

                                                           
Considerando a cotação do dólar na data de referência inicial seria de US$2.083.633.100,36 ou 
US$96,3 milhões por quilômetro. 
13 Atualizado pelo INCC realizada considerando como referência o agosto/2012 até out/2017, nesta 
condição o valor atual de R$3.034.000.393,52 ou R$213,7 milhões de reais por quilômetro. 
Considerando a cotação do dólar na data de referência inicial seria de US$1.140.367.939,00 ou 
US$80,3 milhões por quilômetro. 
14 Atualizado pelo INCC realizada considerando como referência o agosto/2014 até out/2017, nesta 
condição o valor atual de R$5.440.614.020,71 ou R$310,9 milhões de reais por quilômetro. 
Considerando a cotação do dólar na data de referência inicial seria de US$2.406.606.102,47 ou 
US$137,5 milhões por quilômetro. 
15 Conversão realizada em 11 de outubro de 2017 R$2.214.310.000,00 ou R$194,2 milhões por 
quilômetro. 
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equivalente a US$63,416 milhões de dólares por quilômetro, com previsão de 

conclusão das obras em 2020. (TEBAY, 2015) 

Sistemas de metrô leve são construídos com estações menores, geralmente 

próximo da superfície e utilizam-se de composições menores, gerando uma redução 

dos custos destes, mas também geram limitação da capacidade de transporte. 

 

4.2.1.3. Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) 

 

Os custos de construção dos sistemas de VLT variam conforme a 

complexidade das obras, segundo LRW (2002) dos projetos norte-americanos, os 

custos da construção na superfície ou em via elevada, variam entre US$12,4 a 21,6 

milhões por quilômetro (US$ 20 a 35 milhões por milha) a US$61,8 milhões/km quando 

executado no subsolo. Os custos da execução VLTs na Europa segundo a UIPT 

(2012) variam de EUR 5,56 a 15,80 milhões/km (US$ 6,48 a 18,43 milhões), sem 

considerar os custos da aquisição dos equipamentos.  

A seguir serão apresentados os custos dos sistemas de transporte de 

passageiros, da cidade do Porto (Portugal), Málaga e Sevilha (Espanha) que se tratam 

de sistemas de VLT´s, mas com grandes seções com túneis e maior capacidade. 

O Metro do Porto é um sistema de VLT, composto por 6 linhas, que atende a 

região metropolitana do Porto, a segunda mais populosa de Portugal e iniciou 

operação comercial em 2002, em 2017 conta com uma rede com aproximadamente 

66,6 km, com 82 estações. Conforme relatório METRO DO PORTO (2008) o 

investimento para construção do sistema foi de € 2,435 bilhões17, considerando linha 

em obras, material rodante e estações, o equivalente a US$43,3 milhões de dólares 

por quilômetro.  

O Metrô do Málaga é um sistema de VLT, que foi construído como uma PPP, 

composto por duas linhas que atende a cidade de Málaga, 75% da extensão é 

subterrânea. Iniciou operação comercial em 2014 e conta com uma rede com 

aproximadamente 12,6 km, com 17 estações, destas 12 subterrâneas. O investimento 

                                                           
16 Conversão realizada em 11 de outubro de 2017 R$1.563.480.004,80 ou R$200,4 milhões por 
quilômetro. 
17 Conversão realizada em 11 de outubro de 2017 R$9.124.430.000,00 ou R$137,0 milhões por 
quilômetro. 
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para construção foi de €594 milhões18, considerando linha em obras, material rodante 

e estações, o equivalente a US$55,8 milhões de dólares por quilômetro. (PUENTE, 

2014) 

A cidade de Sevilha, iniciou a construção do seu sistema de transporte de 

massa em 1976, sendo paralisado por problemas de diversas ordens, sendo retomado 

como uma PPP denominada de Metro de Sevilha, composta por uma linha (duas em 

obras), sendo que 56% da extensão é subterrânea. Iniciou operação comercial em 

2009 e conta com uma rede com aproximadamente 18,1 quilômetro e 21 estações. O 

investimento para construção foi de €634 milhões19, considerando linha em obras, 

material rodante e estações, o equivalente a US$41,5 milhões de dólares por 

quilômetro. (IRIMIA-DIEGUEZ et al, 2015) 

Addis Abeba, capital da Etiópia, inaugurou em 2015 duas linhas de VLT, com 

extensão total de 31,6 km a um custo de US$475 milhões, aproximadamente US$15 

milhões por quilômetro. O sistema foi construído com seções elevadas, subterrâneas 

ou superficiais, mas totalmente segregado. (THE ECONOMIST, 2015) 

Quanto aos sistemas brasileiros de VLT, com tração elétrica, ao longo dos 

últimos anos foram projetados os sistemas de Santos, Rio de Janeiro e Cuiabá, sendo 

o último paralisado. Muitos sistemas operados, principalmente pela CBTU, estão 

recebendo modernização, com recuperação das linhas e aquisição de VLT´s da 

empresa Bom Sinal, contudo ficaram fora desta análise por suas características, 

tração diesel e caráter metropolitano. 

Segundo BRASIL (2016) as obras do VLT de Santos têm custo de R$1,136 

bilhão de reais, para uma linha com extensão de 11,5km, com um custo de R$98,8 

milhões/km, considerando custos de infraestrutura e equipamentos. 

Já o VLT do Rio conta com extensão total de 28 km, dividas em 3 linhas, com 

custo total (infraestrutura e equipamentos) de R$1,157 bilhão de reais, o que 

representa um custo de R$41,3 milhões/km. (CARTA CAPITAL, 2016) 

Segundo REVISTA FERROVIÁRIA (2016) o VLT de Cuiabá seria composto por 

22,2 km com duas linhas e orçamento de R$1,4 bilhões de reais, o que representa um 

                                                           
18 Conversão realizada em 11 de outubro de 2017 R$2.225.836.800,00 ou R$176,6 milhões por 
quilômetro. 
19 Conversão realizada em 11 de outubro de 2017 R$2.375.724.800,00 ou R$131,2 milhões por 
quilômetro. 
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custo de R$63 milhões/km. Prevista para inauguração para a Copa 2014, entretanto 

as obras estão paralisadas. 

O custo de implantação de sistemas de VLTs depende das características da 

obra, em especial da quantidade de obras de arte executadas (túneis, viadutos ou 

elevados), da quantidade de composições necessárias para a operação plena do 

sistema, do grau de automação do sistema, do tamanho da compensação pela 

execução das obras (recuperação urbana), necessidade de desapropriações entre 

outras variáveis. 

 

4.2.1.4. Monotrilho 

 

No Brasil as cidades de Manaus e São Paulo propuseram o uso de monotrilhos 

como parte das obras de Mobilidade Urbana visando atendimento a Copa do Mundo 

de 2014. Na obra de Manaus teve licitação realizada e as obras não foram realizadas, 

valor da licitação foi de R$ 1,554 bilhão (valores de 2011) para uma extensão de 20,2 

quilômetro, o que representa um custo de R$77,03 milhões/km (infraestrutura e 

equipamentos). 

Segundo dados da REVISTA FERROVIÁRIA (2016), estavam sendo 

construídas em São Paulo duas linhas de monotrilhos, e uma encontrava-se em 

projeto: 

● Linha 15 (Prata): em obras com 24,6km de extensão e custo de R$4,6 
bilhões, com custo de R$187,6 milhões/km. Anteriormente essa linha era 
denominada Linha 2 (Verde) 

● Linha 17 (Ouro): em obras com 17,6km de extensão e custo de R$2,4 
bilhões, com custo de R$136,4 milhões/km. 

● Linha 18 (Bronze): PPP em fase de projeto com 15km de extensão e 
custo de R$2,8 a R$3,5 bilhões, com custo de R$188,7 a 233,3 
milhões/km. 

 

Os custos dos monotrilhos de São Paulo em obra são entre R$136,4 milhões 

(Linha 17 – Ouro) e R$187,6 milhões (Linha 15 – Prata) considerando custos de 

infraestrutura e equipamentos.  

As principais obras de monotrilho, com objetivo de transporte coletivo de 

passageiros encontram-se na Ásia, principalmente no Japão. As informações sobre 

os custos de construção dos sistemas de monotrilhos no mundo variam conforme a 

fonte de pesquisa, a seguir serão apresentadas informações compiladas a partir de 
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RAILWAY TECHNOLOGY (2017), PEDESTRIAN OBSERVATIONS (2013a) e 

PEDERSEN (2017) 

● Chongqing Rail Transit: sistema composto por duas linhas e 98km, com 
custo estimado de US$55,6 a 85 milhões/km (janeiro/2013); 

● Daegu Urban Railway: Linha 3 com 23,95 km e custo de US$33,07 
milhões/km (2015); 

● Palm Jumeirah Monorail: com 5.45 km e com custo de US$183 
milhões/km (2008); 

● Mumbai Monorail: com 8,8 km e com custos US$ 27,25, 57,03 e 69,0 
milhões/km (2014); 

● Okinawa Monorail: com 12,8 km e com custos US$ 27,00 e 85,0 
milhões/km (2003). 

 

Os custos de implementação de sistemas de monotrilho de alta capacidade são 

similares ao de execução de metrô leves e muitos sistemas de metrô pesado que 

contam com trechos em superfície, sendo indicado a execução para cidade com 

topografia muito acidentada e subsolo rochoso. 

 

4.2.1.5. Bus Rapid Transport (BRT) 

 

Os custos da construção de sistema de BRT variam muito conforme as 

características dos sistemas construídos, os denominados BRT Básico na 

classificação da ITDP tendem a apresentar custos inferiores, mas a capacidade de 

transporte e o resultado também são inferiores. Já sistemas como Transmilenio de 

Bogotá, construído com 4 pistas são de alto custo, financeiro e ambiental e de difícil 

implementação, pois necessitam de grandes intervenções urbanas e geralmente 

grandes áreas a serem desapropriadas. 

O sistema de BRT Transmilenio, o mais celebrado do mundo, apresentou 

custos de construção na primeira fase de US$5,9 milhões / km (US$9,4 milhões por 

milha), já a implementação da 2ª fase apresentou custos da ordem de US$13,3 

milhões / km (US$21,3 milhões por milha). (NBRTI, 2006) 

Estudo sobre sistemas de BRT´s realizado por BRTDATA (2017) apresenta 

uma vasta compilação de informações sobre sistemas dos cinco continentes (164 

cidades). Abaixo serão apresentados os custos médios por quilômetros dos sistemas 

de BRT´s e a quantidade de cidades que compõem essa média, em cada continente: 

● Oceania: US$31,4 milhões (3 cidades); 
● Europa: US$11,3 milhões (15 cidades); 
● Ásia: US$13,3 milhões (9 cidades); 
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● América Latina: US$5,8 milhões (10 cidades); 
● América do Norte: US$6,9 milhões (8 cidades); 
● África: US$1,7 milhões (1 cidade). 

 

Segundo dados do National BRT Institute (2012) a construção dos sistemas de 

BRT´s nos EUA apresentou os seguintes custos: 

● Orange Line (Los Angeles) apresentou um custo de US$13 milhões / km 
(US$21M por milha); 

● Cleveland HealthLine apresentou um custo de US$17,1 milhões / km 
(US$27,7M por milha); 

● Eugene EmX apresentou custo de US$3,9 milhões / km (US$6,25M por 
milha). 

 

Os sistemas de BRT americanos se caracterizam por serem geralmente com 

tráfego misto, de pequena extensão e sem plataforma de embarques, com 

capacidades máximas inferiores a 20.000 passageiros por dia útil. 

O custo de implementação de sistemas de BRT está diretamente relacionado 

à necessidade de desapropriação de terrenos para as obras, de construção de 

infraestrutura (via e pontos de embarque) para operação do sistema e da capacidade 

de transportes. Podendo ser muito baixo quando operado em vias existentes e sem 

cobrança antecipada de passagens. 

 

4.2.1.6. Comparação dos custos 

 

Muitas vezes por falhas de projetos executivos, ocorre aumentando de custos 

ao longo da execução das obras, entretanto em algumas situações podem ocorrer 

uma subestimação dos custos, de maneira premeditada, buscando tornar os projetos 

viáveis. 

FLYVBJERG (2007) em estudo envolvendo 258 projetos (trilho urbano, pontes, 

túneis, estradas, ferrovias de alta velocidade e ferrovias convencionais) indica que 

todos apresentam em média variações nos custos, sendo que os projetos ferroviários 

apresentaram custos 44,7 por cento superiores, seguido de pontes e túneis com 33,8 

por cento e, estradas com 20,4 por cento mais altos que inicialmente orçados. 

A FIGURA 12 apresenta os custos dos sistemas de transporte coletivos 

estudados em diversos projetos executados (ou em execução) em todos os 

continentes entre os anos de 2000 e 2020. Neste levantamento foram identificados os 

custos médios, em milhões de dólares, para execução de metrô (US$190,3), 
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monotrilho (US$64,7), metrô leve (US$62,4), VLT (US$28,8) e BRT (US$11,2) por 

quilômetro. 

 
FIGURA 12: Custo dos sistemas de transporte coletivo estudados. 

Analisando os custos dos projetos brasileiros, eles apresentam valores 

levemente inferiores (média 12%) à média mundial. A TABELA 4 apresenta custos 

médios em milhares de dólares de implementação dos projetos apresentados por 

ALOUCHE (2007) e OLIVEIRA et al (2010) e compilado por diversas fontes para obras 

executadas no Brasil. 

TABELA 4: Custo de implementação em milhões de dólares por km, conforme modal. Adaptado de 
ALOUCHE (2007) e OLIVEIRA et al (2010). 

Fonte BRT VLT 
Mono-
trilho 

Metrô 
leve 

Metrô 

ALOUCHE (2007) 8,6 16,9 a 18,8 - 39,4 a 71,0 52,0 a 112,4 

OLIVEIRA et al (2010) 15 a 40 20 a 50 40 a 70 - 80 a 120 

Diversos 
Autores 

Mín./Máx. 0,35 a 47,65 5,56 a 61,8  27,0 a 183,0  61,4 a 63,4  43,0 a 600,0  

Média 11,2 28,8 64,7 62,7 190,3 

Média Brasil 2,1 24,1 56,9 - 171,6 
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Considerando as informações apresentadas por ALOUCHE (2007) os valores 

médios apresentados para execução do VLT e Metrô são inferiores aos valores 

médios mundiais, já os valores apresentados por OLIVEIRA et al (2010) são mais 

próximos dos valores médios. 

O custo médio de implantação de BRT, nas cidades Guarulhos, Uberaba e 

Uberlândia no Brasil só incluem o custo da infraestrutura, pois o equipamento rodante 

é de responsabilidade do operador, por isso o valor médio é muito inferior. 

Essa análise dos custos de implantação não leva em consideração a 

capacidade de transportes dos sistemas estudados. 

 

4.2.2. Capacidade sistemas de transporte 

 

A capacidade total de transporte de cada sistema está relacionada a frequência 

do serviço e da quantidade de passageiros transportados por viagem. Outros fatores 

também determinam a capacidade, como por exemplo as características da via 

(categoria A, B ou C e grau de segregação) e a velocidade média comercial. 

O tamanho da composição e das plataformas de embarque também 

influenciam sua capacidade de transporte, inclusive nas operações com BRT. 

Geralmente quando da construção de um sistema de transporte, são projetadas e 

construídas plataformas com maior extensão que a inicialmente necessária a 

operação plena do sistema, prevendo a demanda futura. 

Outra estratégia para aumentar a capacidade de transporte é o aumento da 

frequência (diminuição do headway) com a mesma velocidade comercial de 

operações ou ainda a implementação de sistema de controle automatizados.  

Segundo dados da UITP (2015b), existiam em 2014 732 km de linha com 

Operação de trem autônomo (Unattended Train Operation - UTO) no mundo, sem 

necessidade de condutor. No Brasil a Linha Amarela do Metrô de São Paulo opera 

desta forma, mas possui condutor monitorando a operação da composição. 

 

4.2.2.1. Metrô 

 

O metrô opera com categoria de via tipo A, com segregação total, não sofrendo 

interferências externas, permitindo maior frequências e velocidades operacionais. 
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Sistemas ferroviários que apresentam maior frequência operacional (headway), até 

90 segundos, utilizam-se de sinalização baseada no Controle de Trens Baseado em 

Comunicação (Communications-Based Train Control - CBTC) permitindo menor 

distância entre as composições. Alguns sistemas metropolitanos também operam com 

essas características operacionais.  

No Brasil as linhas do Metrô de São Paulo e da CPTM operam ou estão em 

implantação desta tecnologia, dependendo da composição utilizada o sistema pode 

transportar até 75.000 passageiros por hora por sentido (pphpd). (ANDRADE e 

ATOBE, 2014) 

Segundo TRIUNFO (2013) o metrô de Curitiba deveria possuir plataformas com 

110 metros, permitindo composições de 5 carros, mas inicialmente seria operada com 

3 carros e 750 passageiros por composição (6 passageiros/m²). Considerando um 

headway de 90 segundos, teria uma capacidade de transportar até 30.000 

passageiros por hora por sentido (pphpd) na sua primeira fase, podendo alcançar até 

50.000 (pphpd). 

O Brasil possui fábrica de material rodante das empresas Siemens, Alstom, 

CAF, Bombardier e Hyundai Rotem, todas com diversos fornecimentos às sistemas 

metro-ferroviários brasileiros. 

 

4.2.2.2. Monotrilho 

 

Sistemas de monotrilho opera com categoria de via tipo A, com segregação 

total dada as características da linha, não sofrendo interferências externas, permitindo 

maior frequência. A linha 15 (Prata) monotrilho a ser operado pelo Metrô de São Paulo 

irá utilizar sinalização tipo CBTC, com headway de até 90 segundos, permitindo o 

transporte de até 40.000 passageiros por hora por sentido (pphpd). (METRO SP, 

2017) 

O sistema de monotrilho da cidade de Chongqing (China), o maior do mundo, 

possui a linha com maior densidade de tráfego, operando composições de 8 carros, 

transportando 1.074 passageiros (6 passageiros/m²), com headway de 130 segundos, 

o que permite o transporte de aproximadamente 30.000 passageiros por hora por 

sentido (pphpd). (LIN, 2014) 

Somente três fabricantes de veículo para monotrilho produzem equipamentos 

de alta capacidade (Bombardier, Scomi e Hyundai). O Brasil possui fábrica de 
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monotrilho da empresa Bombardier, que está fornecendo de equipamentos para o 

Metrô de São Paulo (Linha 15 - Prata). Está em construção fábrica da Scomi, que será 

responsável pelo fornecimento de equipamentos para o Metrô de São Paulo (Linha 

17-Ouro e 18-Bronze) e também forneceria equipamentos para o monotrilho de 

Manaus, projeto este cancelado. A Hyundai é a fabricante com maior número de 

veículos fornecidos, principalmente nos sistemas construídos na Ásia, possui fábrica 

no Brasil, mas voltada a fabricação de veículo para o metrô. 

 

4.2.2.3. Veículo Leve sobre Trilhos 

 

O VLT pode operar em qualquer grau de segregação, inclusive com circulação 

compartilhada (Tipo C), dependendo as características do projeto. Conforme 

apresentado por CASTRO (2007) os sistemas construídos na França geralmente 

operavam em com circulação compartilhada.  

Outros sistemas europeus, como por exemplo, da cidade do Porto, Karlsruhe, 

Antuérpia, entre outras, operam com circulação segregação total (túnel) na área 

central e compartilhada, inserindo-se na malha urbana. 

Os principais sistemas de VLT das América do Norte (Canadá, EUA e México) 

geralmente operaram com segregação parcial (Tipo B) na maior parte da extensão, 

mas possuem configuração de construção que envolvem os três tipos classificação. 

Segundo dados da APTA (2016) o sistema de VLT Calgary transportou em média no 

primeiro trimestre de 2016 327,5 mil passageiros por dia. 

O VLT de Addis Abeba opera composições de 3 seções, com segregação total 

(Tipo A), com uma capacidade de transportar até 15.000 passageiros por hora por 

sentido (pphpd), com capacidade total do sistema de 60 mil passageiros considerando 

as duas linhas. (THE ECONOMIST, 2015) 

O sistema de Málaga, que é chamado de Metrô de Málaga, mas que se trata 

de um sistema de VLT, com segregação parcial (Tipo B) no trecho final de uma das 

linhas e subterrâneo (Tipo A) no restante do trajeto. (METRO MÁLAGA, 2017) 

O Metrô de Málaga, considerando o headway de 7,5 minutos, considerando o 

uso de composições de dois VLT (611 passageiros), o sistema tem capacidade teórica 

atual de transportar 4.888 passageiros por hora por linha, considerando uma taxa de 

ocupação de 6 passageiros/m². Devido a sinalização utilizada, tipo CBTC seria 
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possível frequências de até 2 minutos, com capacidade de 18.300 passageiros por 

hora por sentido (pphpd).  

O Metro de Sevilla, considerando o headway de 4 minutos (pico), considerando 

o uso de composições de três VLT (837 passageiros), o sistema tem capacidade 

teórica de transportar 12.555 passageiros por hora por linha, considerando uma taxa 

de ocupação de 6 passageiros/m² e o intervalo atual. Com adoção de sinalização 

adequada, seria possível frequências de até 2 minutos, com capacidade de 25.100 

passageiros por hora por sentido (pphpd). (IRIMIA-DIEGUEZ et al, 2015) 

Foram construídos dois sistemas de VLT no Brasil nos últimos anos, material 

rodante fornecidos pela Alstom (VLT Carioca) no Brasil e o VLT de Santos com 

material rodante fornecido pela Vossloh (Espanha) montado no Brasil. O VLT de 

Cuiabá apesar das obras interrompidas já teve seus veículos fornecidos pela CAF. 

Ainda existem no Brasil outros fabricantes com tecnologia para fornecimento 

(Siemens, Bombardier e Hyundai). (REVISTA FERROVIÁRIA, 2016). 

 

4.2.2.4. Bus Rapid Transit 

 

Os sistemas de transporte tipo BRT apresentam uma ampla gama de 

capacidade, basicamente definida pelo tipo de veículo utilizado (ônibus Padron, 

articulado ou biarticulado) e características (embarque em nível, cobrança antecipada 

de passagem, distância entre as paradas, entre outros). (WRIGHT e HOOK (2008)  

Sistemas de BRT compostos por via dupla, com faixas de ultrapassagem e 

pontos de paradas múltiplos, são capazes de transporte de até 45.000 passageiros 

por hora por sentido (pphpd), configuração está do sistema Transmilenio (Bogotá) 

segundo NATIONAL BRT INSTITUTE (2006). Entretanto segundo a mesma fonte o 

sistema acaba limitado a 34.000 (pphpd), limitada pela capacidade das principais 

estações no núcleo do sistema e pela presença de cruzamentos. Para construção de 

um sistema similar são necessárias vias com cercas de 60 metros largura para 

acomodar todos os elementos necessários à operação. 

Segundo relatório da URBS (2016), no eixo sul, de maior densidade de tráfego, 

ocorre 69 viagens de veículos tipo biarticulados nas linhas Santa Cândida / Capão 

Raso, Pinheirinho e Circular Sul (sentido horário) durante a hora de maior movimento 

(HMM) o que representa uma capacidade de 16.560 passageiros por hora por sentido 
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(pphpd) com frequência de aproximadamente um ônibus a cada 47 segundos. Parte 

da demanda deste eixo é atendida pelas diversas linhas de ônibus tipo ligeirinho. 

Segundo dados do BRTDATA (2017b), considerando como referências valores 

de demanda entre 2003 e 2012, existem sistemas de BRT operando com capacidade 

de 520 (Hanoi) a 48.000 (Bogotá) passageiros por hora por sentido (pphpd). Dos 48 

sistemas considerados o valor médio de transporte na HMM é de 10.600 passageiros 

por hora por sentido (pphpd). 

No Brasil dois fabricantes de ônibus (Volvo e Scania) fornecem chassis para 

encarroçadoras produzirem os ônibus do tipo biarticulado. Muitos dos sistemas de 

BRT no mundo utilizam veículos produzidos no Brasil. 

 

4.2.2.5. Estudo estimado de capacidade 

 

Os trabalhos de TUPINAMBÁ (2004) e ANDRADE e ATOBE (2014) 

apresentam estudos da capacidade teórica de cada sistema de transporte, baseado 

em equipamentos padronizados e admitindo frequências máximas, já os trabalhos de 

ALOUCHE (2007) e OLIVEIRA et al (2010) apresentam informações das capacidades 

baseados em pesquisas bibliográficas. Contudo existe uma grande variabilidade dos 

dados apresentados. 

Buscando avaliar a capacidade de cada um dos sistemas considerados, serão 

calculadas as capacidades teóricas de transporte, considerando capacidade individual 

de cada equipamento, assim como frequências máximas possíveis. Serão utilizados 

para os cálculos equipamentos padronizados, de empresas com fábricas no Brasil, 

sendo elas: 

● Metrô: CAF modelo INNEO 

● Monotrilho: Bombardier modelo INNOVIA 300 

● VLT: Alstom modelo Citadis 305 

● BRT: Volvo modelo biarticulado e articulado 

A TABELA 5 apresenta os resultados de cálculos da estimativa de capacidade 

de transporte de passageiros adotando-se como premissa para os modais ferroviários, 

composições com até 110 metros de comprimentos, extensão prevista para as 

plataformas do metrô de Curitiba (NOVOMODAL, 2010 e TRIUNFO, 2013). Já a 

operação dos ônibus seria considerando veículos unitários (biarticulado ou articulado), 

devido a característica dos mesmos. 
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Analisando os dados obtidos nos cálculos para a capacidade de transporte 

(pphpd) do BRT considerando ônibus biarticulado o Eixo Sul opera com cerca de 

21.000 pphpd, segundo dados de POLLI (2016), esse carregamento representa a 

saída de um biarticulado cheio a cada 43 segundos, com fator de ocupação máximo 

(100%), ou acima deste. Como consequência operacional ocorre uma redução na 

velocidade média, com congestionamentos nas estações e nos cruzamentos. Outro 

fator relevante é a redução do grau de satisfação do usuário.  

TABELA 5: Capacidade de transporte conforme modal. Adaptado a partir de catálogo dos fabricantes. 
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Metrô CAF INNEO 35 250 1 carro 22,1 90 40 5 50.000 

Monotrilho 
Bombardier 

INNOVIA 300 
35 502 4 seções 50,1 90 40 2 40.160 

VLT 
Alstom 

Citadis 305 
30 342 5 seções 37,0 120 30 3 30.780 

BRT Volvo 18,9* 250 Biarticulado 25,0 60 80 1 15.000 

BRT Volvo 18,9* 170 Articulado 18,6 60 80 1 10.200 

* TRISOTTO (2013) 

Analisando os dados obtidos nos cálculos para a capacidade de transporte 

(pphpd) do BRT considerando ônibus biarticulado o Eixo Sul opera com cerca de 

21.000 pphpd, segundo dados de POLLI (2016), esse carregamento representa a 

saída de um biarticulado cheio a cada 43 segundos, com fator de ocupação máximo 

(100%), ou acima deste. Como consequência operacional ocorre uma redução na 

velocidade média, com congestionamentos nas estações e nos cruzamentos. Outro 

fator relevante é a redução do grau de satisfação do usuário.  

Segundo WRIGHT e HOOK (2008), ao longo prazo, essas condições (com fator 

de ocupação 100%) simplesmente encoraja os usuários de transporte públicos a 

migrar para veículos particulares. Esse é um dos fatores que se tem observado em 

alguns eixos do sistema Curitibano, com a migração de usuários para transporte 

individual. 
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4.2. PROJETOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS SOBRE TRILHOS 

 

Mesmo após o fim do transporte de passageiros por bondes em 1952, Curitiba 

vem ao longo dos anos estudando alternativas de transporte de passageiros sobre 

trilhos. O primeiro destes projetos foi o Estudo Preliminar do Metrô de Curitiba 

realizado pelo IPPUC em 1969, quase 50 anos atrás. 

 

4.2.1. Estudo preliminar metrô de Curitiba (1969) 

 

A tecnologia proposta deveria levar em consideração os aspectos topográficos, 

sociais e econômicos, o traçado e canalização dos rios, entre outros aspectos, além 

de interligar estações rodoviária e ferroviária e acessos rodoviários, ferroviários e a 

aeroportos. (IPPUC, 1969) 

Como tecnologia proposta foi indicado o Transit Expressway Revenue Line 

(TERL) ou Skybus (FIGURA 13), conceito em desenvolvimento pela Westinghouse 

Electric Corporation, com uma linha protótipo, de 2,86 quilômetros (1,77 milhas) 

construída em 1965, no condado de Allegheny, na cidade de Pittsburgh. O sistema 

consistia-se em um veículo elétrico que circularia em via elevada com rodas de 

borracha. (THE DIGS, 2017) 

Segundo PRESTES (2009) foram visitadas 32 cidades, na Europa, Ásia e 

América, entretanto, nenhuma das indicadas (Pittsburgh e Baltimore) com referência 

ao sistema proposto para Curitiba. 

A tecnologia proposta pelo Skybus consistia em um sistema misto entre as 

tecnologias do monotrilho e o VLP (Veículo Leve sobre Pneus), de propriedade da 

Westinghouse. O sistema proposto pela Westinghouse, após muita polêmica 

envolvendo as decisões técnicas e políticas não se desenvolveu a ponto de se 

transformar em produto comercial, permanecendo como um protótipo e sendo 

desmantelado posteriormente. (MULLER, et al 2012) 

A FIGURA 13 apresenta imagens da linha experimental do Skybus construída 

em Pittsburgh. 
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FIGURA 13: Transit Expressway Revenue Line (TERL) em operação experimental. Fonte: Pittsburgh 

Post Gazette (THE DIGS, 2017) 

A cidade de Pittsburgh optou, na década de 80, pela construção de um sistema 

de transporte sobre trilhos com duas linhas de VLT (azul e vermelha), com extensão 

total de 42,2 quilômetros e alguns sendo trechos em túneis.  

Outro sistema indicado como referência foi o projeto do metrô proposto para 

cidade americana de Baltimore, maior cidade do estado de Maryland. 

O projeto do Metrô de Baltimore (Metro Subway Link) consistia-se de 71 milhas 

de extensão (114,3 km) com seis linhas radiais, mas somente uma das linhas 

projetadas foi executada com extensão total de 15,4 mi (24,8 km), sendo que a maior 

parte da sua extensão é essencialmente ao nível da superfície ou elevada. (KOZEL, 

2002) 

O sistema de transporte que serve Baltimore é administrado pela Maryland 

Transit Administration (MTA), responsável pelo sistema de ônibus, táxis e ferroviário, 

composto pelo metrô (Metrô Subway Link), 3 linhas de VLT (Light Rail Link) e pelo 

trem metropolitano (Maryland Regional Regional Commuter (MARC)). (MTA, 2017) 

Segundo IPPUC (1969) o sistema proposto para Curitiba previa a integração 

com os trens suburbanos (ainda existentes) como as novas linhas projetadas. 

Inicialmente o sistema seria constituído por duas linhas principais: 

● Linha 1 – Capão Raso – Bigorrilho, composta por linhas elevadas e 

subterrâneas. 

● Linha 2 – Santa Cândida – Jardim das Américas, composta por linhas 

elevadas, subterrâneas e em nível. 

Existia ainda a previsão de expansão das linhas em três direções:  
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● Alto da Rua XV, Praça das Nações e Colégio Militar (Tarumã); 

● Centro Cívico até Ahú de Cima; 

● Hauer, Boqueirão até Aeroporto Afonso Pena. 

Para a linha 1 e 2, o traçado seria elevado na maior parte da extensão, 

subterrâneo na área central, e no trajeto centro até o Jardim das Américas na 

superfície, conforme indicado na FIGURA 14. 

O sistema teria uma capacidade de transportar 36 mil passageiros por hora, 

considerando intervalos de 90 segundos. Sua velocidade operacional seria de 40km/h, 

com velocidade máxima de 100km/h. A linha proposta iria possuir 14 km de extensão 

contemplando o trecho entre Santa Cândida - Capão Raso, conjunção de seções da 

linha 1 e 2, com custos estimados de NCr$ 234.461.000,00 (duzentos e trinta e quatro 

milhões e quatrocentos e sessenta e um mil cruzeiros novos). (IPPUC, 1969) 

 
FIGURA 14: Plano Preliminar do Metrô – Traçado geral das linhas propostas em 1969. Fonte: IPPUC 

(1969) adaptado. 
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A primeira etapa estava orçada em US$4,3 milhões por km, aproximadamente 

a terça parte do valor previsto para Metrô de São Paulo. Contudo, o custo médio para 

o sistema total seria menor, pois nas linhas da segunda etapa existiria um extenso 

trecho ao nível do solo. (IPPUC, 1969) 

 

4.2.2. Anteprojeto para implantação de bonde em via exclusiva (1979) 

 

O estudo foi realizado pelo IPPUC e SOFRETU20 definiu o bonde elétrico como 

um sistema de transporte de passageiros de grande de desempenho, no que diz 

respeito à capacidade, ao conforto, à segurança e à flexibilidade de operação e escala 

urbana. (IPPUC, 1979) 

O projeto proposto assemelha-se com os sistemas projetados para as cidades 

de Nantes (1978) e Gernoble (1973) onde os sistemas de bondes estavam 

renascendo, com inaugurações em 1984 e 1987, respectivamente. Estes sistemas 

passaram a utilizar o Bonde Francês Standart (SFT) desenvolvido pela Alsthom (atual 

Alstom-Siemens) em 1975. (CASTRO, 2007) 

O sistema consistia-se em uma linha superficial com alimentação aérea e 

circulação em nível, conforme apresentação do trecho genérico apresentado na 

FIGURA 15. O comprimento total da linha entre terminais é de 18,641 km sendo 

composta por 8 terminais e 24 estações. (IPPUC, 1979) 

 
FIGURA 15: Bonde em via exclusiva – Trecho genérico. Fonte: IPPUC (1979) 

 

                                                           
20Société française d’études et de réalisations de transports urbains consultoria francesa de 
propriedade da RAPT. 
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A linha previa a interligação dos terminais do Pinheirinho ao Santa Cândida, 

passando pela Praça Rui Barbosa pela canaleta do sistema de ônibus expresso, 

conforme FIGURA 16. Junto aos terminais Pinheirinho e Santa Cândida, estava 

prevista a criação de estacionamentos (sidepark) para os passageiros que se 

deslocariam até os terminais com veículos particulares e depois utilizariam transporte 

coletivo. 

O projeto de Curitiba surgiu no mesmo período histórico do Pré-Metrô do Rio 

de Janeiro, onde cogitou-se a possibilidade de utilização dos veículos do sistema 

carioca, quando da evolução deste para metrô pesado, entretanto seriam utilizados a 

carroceria, sendo que os outros componentes deveriam ser redimensionados. O 

veículo proposto é idêntico ao utilizado na futura linha 2 do Metrô Rio. O bonde 

articulado proposto possuía cerca de 25,5 metros de comprimento com capacidade 

de transportar 252 passageiros. As plataformas previstas possuíam 77 metros de 

comprimentos. (IPPUC, 1979) 

 
FIGURA 16: Bonde em via exclusiva – Plano Geral da Linha de Bondes. Fonte: IPPUC (1979) 

 

Segundo IPPUC (1979) o intervalo proposto entre as composições seria de 2 

minutos na hora de pico e composição de dois veículos, com capacidade de 
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transportar 15.000 passageiros por hora, demanda estava estimada para o ano de 

1983. Estava prevista para o ano de 1995 um intervalo entre composições de 90 

segundos e operação com composição de três veículos, o que resultaria no transporte 

de 30.240 passageiros por hora. A implantação do sistema estava orçada em 

Cr$3.275.000.000,00 (três bilhões e duzentos e setenta e cinco milhões de cruzeiros), 

em valores atualizados seriam aproximadamente 1,5 bilhões de reais (R$ 

1.504.128.476,58) ou 108 milhões de reais por quilômetro.  

Neste projeto avaliou-se a utilização de bonde, ônibus e trólebus articulado e 

chegou-se à conclusão que as duas alternativas (bonde ou ônibus articulado) são 

economicamente equivalentes (incidência sobre a tarifa e rentabilidade para a 

coletividade). Ainda se cita que a vantagem do bonde sobre o ônibus aumentando à 

medida em que a demanda é maior. 

A decisão de optar para o bonde deveria ser tomada em função de outras 

considerações, ressaltando como principais:  

● Garantia de boa continuação da política urbana de Curitiba;  

● Qualidade do meio-ambiente, especialmente na travessia do centro;  

● Montante do investimento inicial;  

● Economia de óleo diesel. 

MEDEIROS (1979) em estudo comparativo entre ônibus em faixa exclusiva e 

VLT, usando como referência o Pré-Metrô do Rio, indica que o primeiro estava limitado 

a 7.000 passageiros/hora, recomendando a implantação de VLT superiores. Cita 

também outros benefícios como aumento da capacidade futura e uso de energia 

elétrica como força motriz. 

 

4.2.3. O bonde com solução (1981) 

 

O projeto proposto pelo IPPUC (1981) previa a utilização do bonde na linha 

Norte-Sul (FIGURA 17). Também foi proposto um amplo plano de eletrificação, 

substituindo os ônibus convencionais por trólebus. (IPPUC, 1982) 

O itinerário proposto seria através da canaleta do ônibus expresso entre os 

terminais do Pinheirinho e Santa Cândida com comprimento de 18,64 km, com 32 

paradas e 6 terminais. A FIGURA 18 apresenta a visão artística da Parada Estação 

Ferroviária de Curitiba, onde hoje é o Shopping Estação. 
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FIGURA 17: O bonde com solução – Traçado geral das linhas propostas em 1981. Fonte: IPPUC 
(1981) 

 
FIGURA 18: Visão artística da Parada na Estação Ferroviária de Curitiba, hoje Shopping Estação. 

Fonte: IPPUC (1981) 
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Novamente os resultados do estudo indicam que a implantação de uma rede 

de bondes elétricos seria muito mais rentável a longo prazo, apesar de possuir custos 

de implantação maiores que um sistema com ônibus articulados. Conforme 

estimativas o custo operacional do sistema de bondes entre os anos de 1983 e 1986 

seria cerca de 52% inferior ao comparativo com ônibus. (IPPUC, 1981) 

Segundo PRESTES (2009) o custo total para implantação do sistema de 

bondes, foram calculados em 112.586 milhões de dólares, ou 6,04 milhões de dólares 

por quilômetro. Em valores atualizados a construção do projeto teria valores de 

aproximadamente 75 milhões de reais por quilômetro. 

A frase final do relatório descreve o seguinte: 

Como conclusão recomenda-se a adoção de bondes elétricos 
em via exclusivas, permitindo que Curitiba continue a desfrutar 
dos inúmeros benefícios de seu desenvolvimento urbano, sem 
que venha a ser ameaçada pelos ônus desse desenvolvimento. 
Essa atitude, muito mais do que uma tomada de posição de 
cunho urbanístico, é de fato uma opção baseada em sua alta 
repercussão social. (IPPUC, 1981) 
 

Conforme matéria da REVISTA FERROVIÁRIA (1989) o novamente prefeito de 

Curitiba, Jaime Lerner, buscava financiamento para a primeira linha de bondes de 

Curitiba, utilizando do projeto de 1981 como base. 

 

4.2.4. Expresso Metropolitano de Curitiba (1985) 

 

Em paralelo aos projetos oficiais da prefeitura de Curitiba, o arquiteto Ayrton 

Lolô Cornelsen propôs o projeto do Expresso Metropolitano no âmbito da 

Superintendência de Desenvolvimento da Região Sul (Sudesul). 

CORNELSEN (2011) cita que o Plano diretor de Curitiba ou Plano Agache de 

1943, projetou a substituição gradual do ônibus pelo trem e metrô. Utilizando de 

premissas previstas no Plano Agache, Cornelsen projetou um sistema de VLT´s de 

com abrangência metropolitana em 1985, utilizando-se das linhas férreas existentes, 

interligando as cidades de Piraquara (Linha Verde), Araucária (Linha Vermelha) e Rio 

Branco do Sul (Linha Amarela), com Curitiba. Também projetava a construção de uma 

nova linha (Linha Azul) interligando os terminais de Araucária a Almirante Tamandaré 
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construída sob a linha de alta tensão da Copel. A TABELA 6 apresenta as extensões 

das linhas projetadas. 

TABELA 6: Extensão das linhas propostas por Cornelsen 

Linha Trajeto Extensão (km) 

Verde Curitiba – Piraquara (1º Fase) 20 

Vermelha  Curitiba – Araucária (1º Fase) 38 

Amarela Curitiba – Rio Branco do Sul (1º Fase) 44 

Azul Araucária – Almirante Tamandaré (2º Fase) 22 

 

A proposta previa construção de novas linhas na mesma faixa de domínio da 

ferrovia (RFFSA), conforme FIGURA 19, não prevendo necessidade de 

desapropriações para a primeira fase (linhas amarela, verde e vermelha). A 

concepção do projeto o classificaria como um projeto de metropolitano, similar ao que 

ocorreu em muitas cidades brasileiras onde as antigas faixas de domínio das ferrovias 

foram convertidas em trens metropolitanos ou ainda metrô. (CORNELSEN, 2011) 

O projeto proposto assemelha-se aos conceitos modernos do tram-train 

(bonde-trem) que circulam em áreas centrais e utilizando-se de infraestrutura 

ferroviária existem atingem cidades vizinhas. 

 
FIGURA 19: Redesenhado a partir Projeto de Cornelsen (2011) 

 

Segundo CORNELSEN (2011) o projeto estava orçado em 1985 em 73 milhões 

de dólares, na sua primeira fase com 102 km de linhas duplas o que representaria um 
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custo de US$0,72 milhões de dólares por quilômetro aproximadamente, a valores da 

época. Em valores atualizados a construção do projeto teria valores de 

aproximadamente 13,7 milhões de reais por quilômetro. 

 

4.2.5. Bonde Moderno (1992) 

 

O projeto proposto pelo IPPUC em 1992 consistia-se em um sistema de veículo 

leve sobre trilhos (bonde moderno), operando no eixo norte/sul, entre os terminais do 

Santa Cândida e Pinheirinho. Majoritariamente o sistema seria operado ao nível da 

rua, com alguns trechos subterrâneos ou elevados na área central. (IPPUC, 1992) 

Segundo CASTRO (2007) as cidades de Estrasburgo e Rouen aprovaram 

projetos para construção de sistemas de bondes em 1987 e 1989 respectivamente, 

sendo ambos os sistemas inaugurados em 1994. O sistema de Estrasburgo torna-se 

o primeiro sistema a utilizar um bonde com 100% do piso rebaixado, assegurando 

acessibilidade às pessoas com mobilidade reduzida e aumento da velocidade 

comercial. 

O comprimento da linha seria de 18,5 km, haveria dois terminais, cinco 

estações de integração, uma estação central e 32 paradas. A FIGURA 20 apresenta 

o traçado das Linhas no eixo Norte/Sul conforme IPPUC (1992). 

A proposta descreve o seguinte sobre o motivo da implantação do sistema: 

Estávamos chegando a um impasse: ou conviveríamos com a 
saturação dos eixos em todas as linhas, principalmente as Norte 
e Sul, ou partiríamos para uma solução moderna, arrojada, 
viável, bem a moda curitibana. Foi então que apareceu a luz no 
fim do túnel: o Bonde Moderno trilhando os caminhos do futuro. 
(IPPUC, 1992) 

 

Entretanto neste mesmo momento histórico a empresa Volvo apresentou o 

ônibus biarticulado, sendo implantado no eixo Boqueirão em 1992, posteriormente em 

1995 no eixo Norte/Sul, apropriando-se de alguns conceitos típicos da operação 

ferroviária, embarque em nível e o próprio nome da parada, adotado como Estação 

Tubo. 
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FIGURA 20: Veículo Leve sobre Trilhos (Bonde Moderno) - traçado das Linhas no eixo Norte/Sul. 

Fonte: IPPUC (1992) 

Segundo PRESTES (2009) a valorização imobiliária estaria avaliada em torno 

de 30%, decorrente da melhoria da qualidade de vida ao longo do eixo, em função da 

eliminação da poluição sonora e atmosférica e do acréscimo na qualidade de oferta 

do transporte, são benefícios não considerados na análise econômico-financeira. 

Entretanto segundo GARRETT (2003) citando pesquisas realizadas em diversas 

cidades americanas, geralmente descobre que a implantação de sistemas de VLT tem 

um impacto positivo nos valores das propriedades residenciais, embora o impacto seja 

relativamente pequeno ou eventualmente negativo.  

O veículo proposto transportaria até 300 passageiros, sendo que as estações 

seriam dimensionadas para 3 composições articuladas (dois carros), podendo 

transportar 900 passageiros simultaneamente, considerando um intervalo de 90 

segundos, poderiam ser transportados 36.000 passageiros por hora. (IPPUC, 1992) 

O custo total para implantação do sistema de veículos leves sobre trilhos estava 

estimado em 280,20 milhões de dólares, ou 15,15 milhões de dólares por quilômetro. 

Em valores atualizados a construção do projeto teria valores de aproximadamente 
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152,3 milhões de reais por quilômetro. O valor inicial da tarifa seria US$ 0,37 e após 

trinta anos de operação ficaria com um valor média de US$0,23. (IPPUC, 1992) 

 

4.2.6. Sistema de Transporte de Alta Capacidade (1997) 

 

Segundo GHIDINI (2016) em 1997, através de um convênio entre a Prefeitura 

Municipal de Curitiba (PMC) e a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), foi 

dado início a um projeto denominado STAC (Sistema de Transporte de Alta 

Capacidade) para o eixo Norte/Sul. O projeto concebido seria um sistema ferroviário 

sobre pneus, com capacidade para 450 passageiros por veículo e para 24 mil 

passageiros/hora/sentido, em superfície com um trecho subterrâneo na zona central 

da cidade. 

O sistema poderia transportar até 24.000 passageiros/hora/sentido, para 

operação com dois composições, com headway de 2 minutos, e até 48.000 

passageiros/hora/sentido para uma operação com três composições, headway de 90 

segundos, com velocidade operacional de 30 km/h. (PRESTES e DUARTE, 2009) 

Segundo PRESTES (2009) em 1995 foi implantado o biarticulado no eixo 

Norte/Sul, com capacidade de até 300 mil passageiros/dia e com previsão, baseada 

nas taxas de crescimento, de 15 anos de operação até a saturação do sistema. 

A solução proposta seria de um veículo leve sobre pneus (VLP) com 

transmissão elétrica, com trajeto similar ao projeto do Bonde Moderno de 1992, mas 

utilizando-se de tecnologia Translohr da empresa francesa Lohr Industrie, hoje parte 

da Alstom/Siemens. O equipamento poderia vencer rampas de até 13% com lotação 

plena.  

Entretanto, o sistema proposto não havia sido implementado em nenhuma 

cidade, somente realizado testes pela RAPT, onde o primeiro sistema foi inaugurado 

em Clermont-Ferrand em 2006. 

Segundo IPPUC (1997) linha teria comprimento de 19,5 km, haveria oito 

terminais (Santa Cândida, Boa Vista, Cabral, Eufrásio Correa, Portão, Capão Raso, 

Pinheirinho e Sul) e 22 paradas. O custo total para implantação do sistema de veículos 

leves sobre trilhos estava estimado em US$ 272 milhões, ou 13,95 milhões de dólares 

por quilômetro. (IPPUC, 1997). Em valores atualizados a construção do projeto teria 

valores de aproximadamente 68,2 milhões de reais por quilômetro. 
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4.2.7. Monotrilho (1999) 

 

Em 1999, surge o projeto de um “monorail” em via elevada, para ser implantado 

no eixo da antiga BR 116 (BR 476), que após a revisão do plano diretor em 2000, seria 

transformada em uma via urbana e teria então o mesmo tratamento dado no passado 

aos eixos estruturais, tendo o transporte como indutor do desenvolvimento. (GHIDINI, 

2016) 

Segundo PRESTES e DUARTE (2009) em 1999, foi desenvolvido um estudo 

(Estudo de Viabilidade e Projeto Básico) para a implantação do monorail na BR 116 

(então já com o nome alterado para BR 476), sob o nome “Estudo de viabilidade com 

vistas à implantação de um sistema de transporte de passageiros de alta capacidade 

– STAC para o corredor da BR-116 da Rede Integrada de Transporte de Curitiba e 

Região Metropolitana”. A proposta definida após a análise de vários tipos de modais 

foi a adoção de um monotrilho apoiado sobre viga elevada, locada no canteiro central 

da rodovia. 

Segundo PMC (2001) o projeto do monotrilho foi baseado nos sistemas das 

cidades japonesas de Tama e Osaka, ambos utilizando tecnologia desenvolvida pela 

companhia japonesa Hitachi. O sistema operaria com composições de quatro vagões 

e com capacidade para transportar 415 passageiros a uma velocidade máxima de 65 

quilômetros por hora. O sistema era denominado de metrô elevado.  

Em 2002 foi realizada licitação para contratação do projeto básico, projeto 

executivo, relatório e estudo de impacto ambiental (EIA-RIMA) e assessoria junto aos 

órgãos de financiamento internacional a um custo total de R$ 5.821.280,00 licitação 

está vencida pelo consórcio formado pelas empresas TCBR, Dalcon e Vega. Previa-

se uma linha de monotrilho com cerca de 14 km de extensão. (PMC, 2002b) 

O financiamento da construção viria através do banco Japan Bank for 

International Cooperation (JBIC), com um empréstimo de U$ 343 milhões para 

execução da primeira etapa do projeto, com a linha Sul/Centro, prazo de 40 anos para 

retorno (com 10 de carência) e juro de 1% ao ano, entretanto o financiamento não 

chegou a ser concretizado. (PMC, 2002a) 

O sistema seria composto por 3 linhas, conforme FIGURA 21, totalizando 

aproximadamente 28,8 quilômetros de via, distribuídas da seguinte forma: 

Linha 1: Terminal Base (CIC Sul) à Estação Central, 15,3 km e 9 estações; 
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Linha 2: Terminal Atuba à Estação Central, 9,5 km e 8 estações; 

Linha 3: Terminal Base (CIC Sul) ao Terminal Atuba, 20 km e 16 estações. 

 

 
FIGURA 21: Monotrilho - Diagrama das linhas propostas. Fonte: PRESTES (2009) 

 

O custo total para implantação da Linha 1 do sistema de monotrilhos foram 

calculados em US$ 384 milhões, ou 25,10 milhões de dólares por quilômetro. 

(PRESTES, 2009) 

Após uma análise financeira chegou-se à conclusão de que para a implantação 

do sistema monotrilho a tarifa a ser cobrada dos usuários (R$1,65 e 1,98) ficaria quase 

o dobro da tarifa em vigor (R$1,00), constatando-se a inviabilidade econômica do 

projeto. (PRESTES e DUARTE, 2009) 

 

4.2.8. Metrô (2007-2014) 

 

O projeto do metrô moderno para Curitiba teve início em 2007 quando foram 

realizados os primeiros estudos, sendo posteriormente, em 2009, realizada licitação 

para contratação de projetos e em 2013 foi realizado um Processo de Manifestação 

de Interesse (PMI).  

Segundo PMC (2013a), o IPPUC e a Companhia Brasileira de Trens Urbanos 

(CBTU) realizaram em 2007 os estudos de viabilidade técnica e financeira para 
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implantação de uma linha de metrô (Norte-Sul). Em 2007 o IPPUC realizou licitação 

para contratação do projeto básico, mas nenhuma das 44 empresas que compraram 

o edital apresentou proposta de preço, em um contrato previsto em até R$ 2,087 

milhões. (BERTOTTI, 2007) 

Em 2009 foi realizada nova licitação para contratação de estudos básicos, 

vencida pelo consórcio Novo Modal, constituído pela Empresa Brasileira de 

Engenharia e Infraestrutura, Esteio Engenharia e Aerolevantamentos S.A, Vega 

Engenharia e Consultoria Ltda. e Engefoto Engenharia e Aerolevantamentos.  

PRESTES (2009) cita que os estudos de 2002, indicavam para o ano de 2014 

no corredor norte/sul possuiria uma demanda de cerca de 500 mil passageiros por dia 

útil, sendo a carga máxima de passageiros/hora/sentido de 26.940 passageiros. A via 

proposta teria cerca de 22 quilômetros de extensão, sendo 19 quilômetros subterrâneo 

(16,5 executados sob canaletas utilizando-se o método cut and cover), 1 quilômetro 

elevado e 2 quilômetros em superfície. 

Segundo projeto apresentado pelo consórcio NOVOMODAL (2010), a via 

proposta iria interligar a Estação Terminal CIC-SUL ao Santa Cândida e teria cerca de 

21,64 quilômetros de extensão, sendo 19,46 quilômetros subterrâneo (7,4 executados 

sob canaletas utilizando-se o método cut and cover) e 2,08 quilômetros elevado. A 

FIGURA 22 apresenta o traçado proposto para a Linha Azul. 

 
FIGURA 22: Metrô traçado proposto. Fonte: ECOSSISTEMA (2010) 
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O custo estimado para a execução do projeto era de aproximadamente 3,5 

bilhões de reais (R$3.553.011.000,00 ou US$1.973.895.000,00), com custo por 

quilômetro de aproximadamente 91 milhões de dólares. (ECOSSISTEMA, 2010) 

A concepção do projeto, concluído em 2010, previa que o metrô seria 

construído em duas etapas independentes, sendo que a primeira previa uma linha 

entre as estações CIC-Sul e a Rua das Flores, num trecho de 14,2 quilômetros, dos 

quais 2,2 quilômetros seriam em via elevada e o restante em via subterrânea. (PMC, 

2013a) 

Em agosto de 2012 o projeto do metrô curitibano foi incluído na lista de projeto 

do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC-2), com previsão de investimento 

federal de R$ 1 bilhão, a fundo perdido, R$ 300 milhões pelo Governo do Estado, e 

R$ 82 milhões a serem disponibilizados pela Prefeitura de Curitiba. O investimento 

total previsto para o projeto era de R$ 2,33 bilhões, ou 164 milhões de reais por 

quilômetro. (PMC, 2013a) 

A FIGURA 23 ilustra o primeiro trecho do metrô que seria construído, entretanto 

não foi realizada licitação para execução das obras. 

 

FIGURA 23: Metrô traçado incluído no PAC-2, mas não licitado. Fonte: TRISOTTO (2012) 
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Visando reavaliar o projeto do metrô, foi lançado em 2013 um Procedimento de 

Manifestação de Interesse (PMI), sendo escolhido o projeto apresentado pelo 

Consórcio Triunfo Participações e Investimentos S. A. (PMC, 2013b) 

O projeto apresentado pela Triunfo alterava em alguns pontos o projeto de 

2010, previa a primeira fase interligando o terminal CIC Sul e ao Terminal do Cabral, 

com extensão de 17,500 quilômetros, mas com redução do número de estações de 

21 para 16. Previa-se uma velocidade média acima de 44 km/h, resultando em um 

tempo de percurso entre 29 e 30 minutos. (TRIUNFO, 2013) 

Os dados referentes ao projeto foram atualizados e em 2014 a PMC lançou um 

edital prevendo a execução do metro como uma parceria público privada (PPP), 

prevendo como fonte de financiamento R$ 1,8 bilhão a fundo perdido pelo governo 

federal, R$ 700 milhões da Prefeitura e R$ 700 milhões do governo do estado. A 

iniciativa privada deveria aportar R$ 1,365 bilhão. (PMC, 2014) 

O custo total para implantação da proposta pelo Consórcio Triunfo foi de 4,565 

bilhões de reais ou 260 milhões de reais por quilômetro valores de agosto de 2013. 

(TRIUNFO, 2013) 

Segundo levantamento realizado por FREY e MARTINS (2016), a elaboração 

dos projetos do Metrô Curitibano de 2002 a 2014 teria custado aos cofres públicos R$ 

23,3 milhões a valores atualizados. 

A licitação para construção do metrô de Curitiba (Linha azul) foi suspensa em 

agosto de 2014 por decisão do Tribunal de Contas do Estado não sendo retomada até 

o momento. (TCE-PR, 2014) 

 

4.2.9. Quadro resumo dos projetos de transportes 

 

Os custos dos projetos foram atualizados pelo Índice Nacional de Custo da 

Construção (INCC) publicado pela FGV a partir dos valores originais. Em projetos 

onde o valor para execução do sistema é apresentado em dólar (US$), o mesmo foi 

convertido para a moeda brasileira na data do projeto e atualizar pelo INCC. 

Foi definido como referência para a atualização dos valores a data de 

publicação do mesmo, quando ausente essa informação adotou-se como data de 

referência 01 de julho do ano do projeto até setembro de 2017. Para esta atualização 

monetária do INCC foi utilizada a ferramenta on-line de MAGGI (2017) e para cotação 
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do dólar a tabela apresentada por DI TIZIO (2008). A TABELA 7 apresenta do quadro 

resumo dos projetos de transporte sobre trilhos de Curitiba (1969 – 2014). 

TABELA 7: Quadro resumo dos projetos de transportes sobre trilhos de Curitiba (1969 - 2014). Fonte: 
Diversos autores anteriormente citados. 

Tipo 
Tipo de 
Sistema 

Extensão 
Estações 

/ 
terminais 

Custo 
atualizado / km 

(Milhões R$) 

Metrô (1969) VLP 14,0 - 107,4 

Bonde em Via Exclusiva (1979) VLT 18,64 24 / 8 108,0 

Bonde como solução (1981) VLT 18,64 32 / 6 74,9 

Expresso Metropolitano (1985) VLT 102 - 13,7 

Bonde Moderno (1992) VLT 18,50 32 / 6 152,3 

STAC (1997) VLP 19,50 22 / 8 68,2 

Monotrilho (1999) Monotrilho 15,3 9 191,7 

Metrô (2012) Metrô 14,2 10 / 4 226,6 

Metrô (2014) Metrô 17,5 11 / 5 334,2 

 

A atualização dos valores dos custos orçados para implantação dos projetos 

permite trazer o valor estimado para uma estimativa de preço presente, mas algumas 

das tecnologias propostas não passaram de protótipo (Skybus e Translohr) quando 

da proposta apresentada. Analisando os custos do projeto do Metrô (2014), o valor 

atualizado se encontra entre o valor médio de implantação de um sistema de metrô 

pesado (US$621,47 milhões de dólares) e de um metrô leve (US$203,77 milhões de 

dólares). 

 

4.2.10. Ideias propostas 

 

● Metrô leve: Ideia proposta pelo prefeito Cássio Taniguchi em 2003, consistia 

na instalação de um metrô leve nas canaletas do sistema norte-sul com 19,5 

quilômetros, 8 terminais e 23 estações. Este sistema viria a substituir o 

transporte coletivo realizado por biarticulados, que operavam no limite e não 

teriam mais como crescer. Os custos seriam de US$ 14,92 milhões de dólares 

por quilômetro. (BONDE NEWS, 2003) 

● Bonde Turístico: projeto do IPPUC de um bonde de caráter turístico, com tarifa 

diferenciada, para percorrer ruas centrais, conforme FIGURA 24. Previa 

financiamento privado para todo projeto. (TRIBUNA, 2009)  
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Novamente em 2013 é assumido como iniciativa de mobilidade, estimando-se 

um custo de R$26.000.000,00 (vinte e seis milhões de reais), para construção 

da via, requalificação urbana e restauro dos bondes. (IPPUC, 2013) 

 
FIGURA 24: Mapa com o trajeto do bonde. Fonte: TRIBUNA (2009) 

● Trem de Alta Velocidade: em 2010 foi proposto dentro do PAC2 a inclusão de 

uma ligação ferroviária de alta velocidade entre Curitiba e São Paulo, com 

custos estimados de 6 bilhões de reais e extensão de 360 km. (NASCIMENTO, 

2010) 

● Monotrilho Aeroporto-Rodoferroviária: ideia apresentada em 2013 como um 

projeto de média capacidade de transporte, conectando o aeroporto em São 

José dos Pinhais, e o terminal rodoferroviário existente junto ao Centro de 

Curitiba. O sistema seria composto por 18,8 km de linhas e 11 paradas, 

interligando os terminais do eixo boqueirão. O custo foi estimado em R$ 

1.450.000.000,00 (um bilhão quatrocentos e cinquenta milhões de reais) com 

prazo de execução de 4 anos. (IPPUC, 2013) 

● Em 2016 a PMC lançou o PMI para a implantação e operação de linhas de 

transporte público com acionamento elétrico (eletromobilidade), mas como 

resultado a ideia escolhida é denominada de CIVI (City Vehicle Interconnect), 

o projeto é baseado em ônibus híbridos e, posteriormente, elétricos puros, 

apresentado pelo consórcio Associação Metrocard, que reúne as empresas de 

ônibus da região metropolitana de Curitiba, da Nórdica (Volvo), e Cesbe S.A. 

(BAZANI, 2017)   
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4.3. PLANO CONCEITUAL 

 

A sequência para análise e definição das linhas férreas a serem implantadas 

está definida na seguinte ordem de seleção e filtro: 

1° - Análise financeira dos municípios do NUC - RMC, sendo analisada a 

participação em recolhimento de impostos (ICMS) junto à Secretaria da Fazenda 

Estadual. Ele representa 18,3% do total arrecadado pelos cofres públicos no Brasil, a 

maior fatia entre todos os tributos, segundo levantamento feito pelo Instituto Brasileiro 

de Planejamento e Tributação (IBTP). (ROCHA, 2016). 

Esta análise ajuda a identificar os municípios que têm prioridade na 

implantação de projetos, devido a atenção do governo aos municípios com melhores 

condições financeiras. 

2º - Seleção dos municípios com população acima de 100.000 habitantes entre 

o período de 2017 a 2040 – face à demanda potencial de passageiros em dias úteis e 

nos horários de picos para a futura demanda.  

3º - Pesquisa origem/destino dos municípios envolvidos na triagem, a fim de 

verificar a intenção de deslocamentos com transporte público entre a cidade origem e 

a capital. 

4º - Demanda atual e projeção da futura demanda de passageiros do transporte 

coletivo nestas cidades, considerando dados das principais linhas que atendam o 

desejo das pessoas em se deslocar para a capital ou transpor a mesma. 

 

4.3.1. Análise Financeira dos municípios do NUC – RMC 

 

Os maiores projetos, normalmente são mais complexos e onerosos, para serem 

implantados dependem de recursos financeiros a serem aportados, seja de origem 

federal, estadual ou mesmo municipal. A população destes municípios tem maior 

influência nas tomadas de decisões dos governos na implantação destes projetos, 

uma vez que essas pessoas são mais exigentes e contribuem com parcelas maiores 

de impostos para a sociedade como um todo e precisam do transporte para atender 

as suas necessidades e anseios. 

Os municípios com maiores arrecadações de impostos tendem a receber uma 

atenção maior por parte do Estado quanto a ampliação e manutenção da sua 

infraestrutura, face à sua importância econômica. Foi levantada junto à Secretaria da 
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Fazenda Estadual do Paraná a participação na arrecadação de impostos, mais 

especificamente o ICMS. 

A importância da análise desse imposto por município arrecadador é apontada 

quando o estado tem interesse em obter maiores arrecadações, isto é, quanto mais 

municípios contribuindo com esse imposto, mais rico é o estado. Segundo uma 

entrevista concedida pelo professor Fernando Rezende (FGV /EBAPE) ao Jornal 

GGN, os estados que não tinham indústria, ou tinham pouca indústria, pouca atividade 

econômica, passaram a ter uma base grande para arrecadar. Passaram a ter 

arrecadação incidente sobre combustíveis, energia, telecomunicações. E isso abriu 

um espaço muito grande para que eles pudessem dar benefícios tributários para atrair 

atividades e investimentos para essas regiões (QUEIROZ, 2015).  

Outro fator importante que embasa esta análise é que o empenho e liberação 

de recursos de financiamentos para obras de grande porte geralmente implica na 

adimplência do estado e dos municípios junto aos órgãos financiadores. 

A TABELA 8 a seguir, é possível identificar a relevância da maioria dos 

municípios do NUC, dentre os 399 municípios do Estado do Paraná, na contribuição 

de impostos: 

TABELA 8: Índice de Participação dos Municípios no ICMS. Fonte: SEFA (2017). 

Município 
% participação no 

Estado 
Ranking 

Valor 
(R$) 

Curitiba 11,62% 1 694.210.136 

Araucária 6,66% 2 458.389.786 

São José Dos Pinhais 5,13% 3 305.004.499 

Pinhais 1,03% 12 64.121.978 

Campo Largo 0,83% 17 55.966.006 

Colombo 0,80% 18 51.048.486 

Piraquara 0,73% 19 47.260.560 

Rio Branco do Sul 0,47% 33 28.674.114 

Quatro Barras 0,31% 54 19.909.389 

Almirante Tamandaré 0,30% 55 19.551.414 

Fazenda Rio Grande 0,30% 57 22.764.027 

Campo Magro 0,26% 65 17.571.804 

Campina Grande do Sul 0,24% 74 15.411.398 

Itaperuçu 0,08% 263 5.195.797 

 

Esses 14 (quatorze) municípios no NUC-RMC representam aproximadamente 

29% da receita de todo o Estado do Paraná, em um universo de 399 municípios. A 
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concentração de renda, neste caso identificada pelo recolhimento do principal imposto 

do Estado, aponta que há um forte comércio e/ou industrialização nesta região.  

Quanto à indústria, à medida que se instala num espaço (cidade), exige o 

desenvolvimento de vários segmentos, tais como os meios de transportes. (PEREIRA 

e GOMES, 2004). 

 

4.3.2. Pesquisa de crescimento populacional 

 

Para o embasamento da projeção de demanda futura de usuários, foi utilizado 

o percentual de crescimento populacional obtidos em projeções do IPARDES (2017).  

A TABELA 9 abaixo demonstra o crescimento populacional das cidades do 

NUC – RMC com mais de 100.000 habitantes envolvidas no plano conceitual: 

TABELA 9: Municípios do NUC-RMC com projeção de mais de 100.000 habitantes em 2040. Fonte: 
IPARDES (2017). 

Cidade Ano 2010 Ano 2040 % 

Curitiba  1.751.907 1.954.376 11,56% 

São José dos Pinhais  264.210 469.573 77,73% 

Colombo  212.967 274.919 29,09% 

Araucária 119.123 195.662 64,25% 

Campo Largo  112.377 164.482 46,37% 

Pinhais  117.008 140.178 19,80% 

Piraquara  93.207 162.122 73,94% 

Almirante Tamandaré  103.204 139.954 35,61% 

Fazenda Rio Grande  81.675 148.617 81,96% 

TOTAL 2.855.678,00 3.649.883 27,81% 

 

Os municípios acima foram selecionados para a sequência do trabalho por 

terem projeção de população acima de 100.000 habitantes até o ano de 2040. Demais 

municípios que não atingiram esse patamar de população, não foram divulgados pelo 

IPARDES. 

As cidades que concentram a maior parte da população necessitam de um 

transporte público com qualidade, conforme  

“O desenvolvimento e o incentivo de novas formas de mobilidade 
aliadas ao adensamento populacional em áreas que já possuem 
infraestrutura instalada, como as regiões centrais, contribuem 
para a qualidade da área e também para evitar a expansão 
urbana em áreas ambientalmente protegidas ou desprovidas de 
infraestrutura. ” (FORTES e DUARTE, 2013) 
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4.3.3. Pesquisa Origem/Destino 

 

A pesquisa de Origem/Destino realizada ao longo dos anos de 2016 e 2017 

realizada pelo IPPUC ainda não estava finalizada/divulgada até a elaboração da 

análise de dados deste trabalho. Porém, este órgão disponibilizou a pesquisa com 

aproximadamente 99% dos dados coletados (74.410 entrevistados nos municípios do 

NUC – RMC de um total de 75.000, conforme informação do mesmo) para que fosse 

possível a realização do estudo acadêmico. 

Essa pesquisa tem dois aspectos principais analisados entre os entrevistados 

o modal utilizado para o deslocamento e a intenção da origem/destino dos usuários 

do transporte coletivo. 

A fim de identificar os atuais usuários que têm interesse no transporte coletivo, 

ou mesmo os possíveis e futuros usuários a serem agregados em um novo modal de 

transporte, a TABELA 10 abaixo indica o meio de locomoção dos entrevistados em 

números absolutos. 

TABELA 10: Modais de deslocamento dos Municípios selecionados em número absoluto. Adaptado a 
partir de IPPUC (2017) 

Municípios 

Modais de deslocamentos 

A pé Outros Bicicleta 
Transporte 

Coletivo 
Total 
Geral 

Almirante Tamandaré 266 528 21 179 994 

Araucária 457 676 15 239 1387 

Campo Largo 163 536 13 155 867 

Colombo 1226 1475 53 495 3249 

Curitiba 13141 30396 971 11813 56321 

Fazenda Rio Grande 640 533 53 240 1466 

Pinhais 462 890 86 307 1745 

Piraquara 271 341 52 93 757 

São José Dos Pinhais 1132 2131 161 504 3928 

Total Geral 19065 39450 1495 14385 74395 

 

A coluna “Outros” representa a síntese dos modais de veículos particulares 

entre carros, motos, vans e ônibus fretados, podendo representar futuramente uma 

parte da demanda potencialmente a ser transferida para outro modal. As colunas “A 

pé” e “Bicicleta” não representam possíveis transferência de modal, devido o 
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deslocamento ser curto, essa realidade pode ser alterada com melhoria das ciclovias 

e instalação de bicicletários. 

A pesquisa não identificou qual era a Linha do Transporte Coletivo utilizada 

pelo usuário, tão pouco se o destino era próximo aos eixos dos corredores principais, 

então somente o município de destino. A pesquisa indicou código de localização do 

IBGE para cada localidade, mas essa informação não foi analisada. 

As FIGURA 25 e FIGURA 26 apresentam graficamente a distribuição dos 

deslocamentos conforme os modais em Curitiba e nos municípios da RMC. Os 

resultados apresentam distribuição similar entre a capital e os municípios vizinhos, 

com 20% dos deslocamentos sendo realizados com uso de ônibus.  

 
FIGURA 25: Modo de Deslocamentos por modal em Curitiba. Fonte: Adaptado a partir de IPPUC 

(2017) 

 
FIGURA 26: Modo de Deslocamentos por modal na RMC. Fonte: Adaptado a partir de IPPUC (2017) 
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Verifica-se que existe um percentual similar nos modais de deslocamentos 

entre a capital e a RMC ao comparar simultaneamente os gráficos, pode ser em 

função de uma similaridade entre as cidades, devido serem limítrofes e terem algumas 

características parecidas. 

Para essa análise foi considerado apenas os entrevistados que de alguma 

forma estavam utilizando os ônibus transporte coletivo público. A TABELA 11 tem o 

cruzamento de dados referente ao total de entrevistados que utilizam o transporte 

coletivo e seus respectivos destinos: 

TABELA 11: Quadro de Origem/Destino dos usuários do Transporte Coletivo. Fonte: Adaptado a 
partir de IPPUC (2016) 

Origem 

Destino 
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Total 
Geral 

Almirante Tamandaré 26     7 137   1   5 176 

Araucária   118     90 2 1     211 

Campo Largo     78 1 65   1     145 

Colombo 7   2 186 264 1 17 1 3 481 

Curitiba 139 90 63 260 10457 137 171 54 174 11545 

Fazenda Rio Grande   2   1 129 96 1   6 235 

Pinhais 1 1 1 13 173 1 86 16 7 299 

Piraquara       1 51   15 22 4 93 

São José Dos Pinhais 3     2 160 6 6 4 314 495 

Total Geral 176 211 144 471 11526 243 299 97 513 13680 

 

Os números apresentados na TABELA 11 representa a quantidade de usuários 

do transporte coletivo que a partir da coluna Origem estão dispersos nas demais 

colunas as quais representam os municípios de destino. Em números absolutos, o 

destino à capital é o mais procurado entre os destinos, seguido por São José dos 

Pinhais e Colombo. 

A TABELA 12 é sintetizada no quadro abaixo com o agrupamento dos 

municípios do NUC – RMC e a capital. 

TABELA 12: Síntese da Pesquisa de Origem/Destino. 

ORIGEM / DESTINO RMC CURITIBA 

RMC 7,79% 7,81% 

CURITIBA 7,95% 76,44% 
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As FIGURA 27 e FIGURA 28 mostram os respectivos percentuais de intenção 

de destino dos usuários do transporte coletivo da região metropolitana e da capital. 

 
FIGURA 27: Intenção de deslocamento dos usuários do transporte coletivo com origem na RMC. 

 

 
FIGURA 28: Intenção de deslocamento dos usuários do transporte coletivo com origem na capital. 

 

A FIGURA 27 é apresentado que metade dos usuários entrevistados do TC 

com origem na RMC tem interesse com o destino à capital e a outra metade tem 

interesse nos demais municípios da RMC, enquanto 91% (FIGURA 28) dos usuários 

oriundos de Curitiba tem interesse no deslocamento dentro da própria cidade.  

Uma pesquisa de Origem/Destino COMEC (2014), apontou que uma média 

geral de 17,4% dos usuários do transporte coletivo (RMC e Curitiba) oriundos do 

transporte coletivo tem como destino à capital, 18,2% saem de Curitiba se deslocando 

para municípios da RMC e 7,6% se deslocam entre municípios da RMC. 
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Observa-se que a média geral obtida na pesquisa de Origem/Destino em 2014 

não pode ser simplesmente aplicada nos quadros de projeção de demanda futura, 

pois, cada munícipio tem características diferentes e interesses diferentes de 

demanda dos usuários. Não foi possível identificar se a metodologia utilizada para 

esta pesquisa da COMEC em 2014 foi a mesma utilizada pelo IPPUC em 2017. 

 

4.3.4. Demanda de usuários do transporte coletivo 

 

Através de dados referentes a demanda de transporte de passageiros obtidos 

da URBS (2014 e 2016), foi possível identificar as principais demandas de usuários 

do transporte coletivo envolvendo os municípios do NUC pré-selecionados no item 

anterior.  

Foram definidos três cenários (normal, otimista e pessimista), considerando 

condições de projeção de crescimento ou redução da demanda. O cenário de projeção 

normal é considerando o aumento da demanda de usuários conforme crescimento 

populacional previsto para as cidades conforme IPARDES (2017) considerando o 

período de 2017 a 2040. Existe a expectativa que entre 2030 e 2040 ocorra o pico 

populacional em Curitiba, com redução de 1,11% da população no período, entretanto 

no caso da capital o cálculo de crescimento considera essa população menor. Quanto 

as cidades do NUC todas apresentam crescimento populacional positivo para o 

período do estudo.  

Para projeção da demanda no cenário otimista considera-se um de acréscimo 

de 15% de demanda, sobre a condição de demanda normal, em função da 

transferência de usuários que utilizam veículos particulares para o transporte coletivo, 

este acréscimo foi utilizado para estimar a demanda no projeto do Monotrilho (PMC, 

1999).  

INGVARDSON e NIELSEN (2017) em estudos com diversos sistemas 

ferroviários no mundo, indicam que o valor médio de transferência de modal foi de 

17% na demanda de passageiros projetada, o que é próximo do apresentado pelo 

projeto da PMC. 

Por último, o cenário pessimista foi projetado com um índice de decréscimo de 

1,72% ao ano, com base no total de passageiros transportado/dia pela Rede Integrada 

de Transporte (URBS, 2017b). Foi desconsiderado do cálculo os anos de 2015, 
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quando ocorreu a desintegração do transporte da RMC com a capital. A TABELA 13 

apresenta a quantidade de passageiros total transportados em dias úteis e sua 

evolução ou retração ao longo dos anos.  

TABELA 13: Quadro de demanda histórica de passageiros em dias úteis. Fonte: URBS (2017b). 

Ano Passageiros % Acumulada 

2009 2.269.422  

2010 2.285.472 0,70% 

2011 2.284.824 -0,03% 

2012 2.223.908 -2,74% 

2013 2.225.000 0,05% 

2014 2.200.005 -1,14% 

2015 1.619.647 -35,83% 

2016 1.511.743 -7,14% 

 

Para o cálculo da projeção do decréscimo de passageiros foi considerando 

apenas esse índice, desconsiderando outros fatores como aumento da tarifa, redução 

do número de usuários, o que ocasionaria aumento do rateio das despesas de 

operação, o que poderia causar o colapso antes do projetado do período considerado 

de projeção. 

Se considerarmos dados anualizados, apresentados pelas empresas 

operadoras através da Setransp ocorreu uma redução de 18,31% na quantidade de 

passageiros pagantes transportados entre os anos de 2012 e 2016, 3,66% de redução 

de passageiros ao ano. Ocorreu impacto negativo na quantidade de usuários devido 

ao aumento da tarifa e à greve de março de 2017. (LOPES, 2017 e MARCHIORI e 

BORDIN, 2017) 

As linhas metropolitanas não integradas que porventura tenham trajeto 

concorrente com as linhas em estudo, não foram incluídas devido não se ter obtido 

informações junto aos órgãos responsáveis, apesar das diversas solicitações.  

As cidades objeto deste plano conceitual apresentam altas taxas de 

crescimentos e as demandas previstas consideram esse fator de crescimento urbano, 

gerando demandas de transportes superiores a 55.000 passageiros DU ou 8.000 

PPDPH. Os dados disponíveis referentes a São José dos Pinhais, não permitiram 

obter uma projeção adequada ao tamanho e importância da cidade, sendo prevista 

ligação entre o terminal do Boqueirão e o aeroporto. 

A TABELA 14 apresenta o descritivo das linhas de ônibus utilizadas para 

compor a demanda das linhas de transporte sobre trilhos de caráter metropolitanos. 
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TABELA 14: Descritivo das linhas utilizadas para compor a demanda das linhas de transporte sobre 
trilhos metropolitanas. 

LINHA ALMIRANTE TAMANDARÉ Tipo de linha 

TERMINAL TAMANDARÉ  
Tamandaré/Cabral Linha Direta 

TERMINAL CACHOEIRA  
Fazendinha/Tamandaré Linha Direta 

Ctba/Tamandaré Troncal 

LINHA COLOMBO  

TERMINAL MARACANÃ  
Colombo/CIC Linha Direta 

Ctba/Maracanã Troncal 

Direto Cabral Linha Direta 

TERMINAL GUARAITUBA  
Guaraituba/Cabral Linha Direta 

Ctba/Guaraituba Troncal 

LINHA PINHAIS  

TERMINAL PINHAIS  
Pinhais/Rui Barbosa Expresso 

Pinhais/Campo Comprido Linha Direta 

LINHA FAZ. RIO GRANDE  

TERMINAL FAZ. RIO GRANDE  
Ctba/Faz. Rio Grande Linha Direta 

Quitandinha/Pinheirinho Metropolitano 

Fazenda/Pinheirinho Alimentador 

Fazenda (Direto) Alimentador 

 

O PMI apresentado pela TRIUNFO (2013) apresente estratégia similar para 

agregar usuários ao projeto do metrô, com alteração nos trajetos de linhas buscando 

integra-las ao novo modal. O arranjo entre as linhas combinadas e o traçado proposto 

será apresentado nos anexos. 

As projeções de demanda serão apresentadas nas TABELA 15 e TABELA 16, 

que apresentam as demandas projetadas para Curitiba e os municípios selecionados 

da NUC, respectivamente, nos cenários considerados. 

A TABELA 15 apresenta da projeção da demanda de passageiros para os 

atuais eixos de BRT em Curitiba, onde foram projetadas demanda prevista para Dia 

Útil (DU) e Passageiros Por Direção Por Hora (PPDPH) para o ano de 2040. Foi 

projetada a demanda de transporte considerando a variação do crescimento sobre a 

oferta dos eixos (expresso e direto).  
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TABELA 15: Projeção da demanda de passageiros dos eixos de Curitiba para três tipos de cenários. 

CURITIBA 
% de 

crescimento 
D.U. 2016 

PPDPH 
2016 

DEMANDA NORMAL OTIMISTA PESSIMISTA 

D.U. 2040 PPDPH 2040 D.U. 2040 PPDPH 2040 D.U. 2040 PPDPH 2040 

Eixo SUL 11,56% 209.138 16.982 233.308 18.945 268.304 21.786  137.185   11.139  

Eixo NORTE 11,56% 116.539 7.929 130.007 8.845 149.509 10.172  76.444   5.201  

Eixo NORTE + Colombo 11,56% 170.730 15.714 190.461 17.530 219.031 20.159  111.991   10.307  

Eixo BOQUEIRÃO 11,56% 126.144 9.438 140.723 10.529 161.831 12.108  82.745   6.191  

Eixo LESTE - CENTENARIO 11,56% 65.425 5.816 72.986 6.488 83.934 7.461  42.916   3.815  

Eixo LESTE - C. IMBUIA 11,56% 137.414 14.048 159.231 16.202 183.115 18.633  93.628   9.527  

Eixo OESTE 11,56% 79.710 4.912 88.922 5.480 102.260 6.302  52.286   3.222  

Eixo LINHA VERDE 11,56% 30.904 4.352 34.476 4.855 39.647 5.583  20.272   2.855  

Eixo CIRCULAR SUL (Anti-Horário) 11,56% 24.311 3.484 27.121 3.887 31.189 4.470  15.947   2.285  

Eixo CIRCULAR SUL (Horário) 11,56% 27.504 3.517 30.683 3.923 35.285 4.512  18.041   2.307  

TOTAL  905.100 74.839 1.015.638 84.018 1.167.984 96.621  597.195   49.403  

 

A projeção de demanda dos eixos considerou as linhas expressas e direta, desta forma o eixo Sul apresenta uma demanda 

projetada para 2040 de cerca de 19 mil PPDPH. O eixo Norte apresenta demanda prevista de 8,8 mil PPDPH, mas com a interligação 

com a linha Colombo, a demanda somada passaria a 17,5 mil PPDPH, tornando-se o segundo eixo mais carregado. 

O eixo Leste apresenta uma configuração em formato de “Y”, sendo que a “perna” mais carregada é o eixo Pinhais, com uma 

demanda prevista para o Eixo Leste + Pinhais de 16,2 mil PPDPH. O eixo Boqueirão teria inicialmente uma demanda prevista de 

10,5 mil PPDPH, que seria acrescida da demanda do terminal Urano Central e do Aeroporto Internacional, ambos em São José dos 

Pinhais. 

 

  



91 
 

 

TABELA 16: Projeção da demanda de passageiros dos municípios do NUC – RMC para três tipos de cenários. 

CIDADE % de crescimento D.U. 2014 
PPDPH 

2014 

DEMANDA NORMAL OTIMISTA PESSIMISTA 

D.U. 2040 PPDPH 2040 D.U. 2040 PPDPH 2040 D.U. 2040 PPDPH 2040 

São José dos Pinhais  77,73% 17.480 682 28.802 1.212 33.123 1.394 15.947  671  

Colombo  29,09% 54.191 7.785 67.328 10.049 77.427 11.556 37.277  5.564  

Araucária 64,25% 15.448 1.348 23.719 2.214 27.277 2.546 13.133  1.226  

Campo Largo  46,37% 11.127 1.351 15.426 1.977 17.740 2.274 8.541  1.095  

Pinhais  19,80% 71.989 8.109 83.868 9.714 96.449 11.171 46.435  5.378  

Piraquara  73,94% 7.269 479 11.748 833 13.510 958 6.504  461  

Almirante Tamandaré  35,61% 43.093 6.109 55.881 8.284 64.263 9.527 30.939  4.587  

Fazenda Rio Grande  81,96% 38.737 5.073 65.195 9.231 74.974 10.616 36.096  5.111  

TOTAL 27,81% 259.334 30.935 351.967 43.515 404.762 50.042 194.873  24.093  

 

Para a projeção da demanda dos municípios da NUC, foram consideradas as linhas (expresso, direto e troncal) que tem como 

destino à capital, excetuando as linhas locais ou intermunicipais que não tem como destino à capital. As linhas Pinhais / C. Comprido 

(304) e Colombo / CIC (607), do tipo Diretas (ligeirinhos) diametrais e tiveram sua demanda ponderada em 50%, pois em seus 

extremos são muito carregadas.  
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As projeções de demanda realizada foram calculadas extrapolando-se dados 

de demanda/oferta das linhas em operação, determinando crescimento ou retração 

da demanda de maneira simplificada haja vista as informações disponíveis. Uma 

melhor precisão dos resultados poderia ser obtida com o uso de uma pesquisa de 

origem e destino. 

Pesquisa conduzida por FLYVBJERG (2007) indica que para projetos 

ferroviários, concluídos entre 1966 e 1997, a demanda foi em média 39,5% inferior a 

projetada, com 75% dos 27 projetos estudados com demanda no mínimo inferior a 

25% do inicialmente projetado. Contudo as demandas projetadas para sistemas 

rodoviários (veículos) foram em média 9,5% superiores ao inicialmente previstos, 

considerando 183 projetos. 

 

4.3.5. Definição da tecnologia 

 

Diante do cenário projetado de crescimento da demanda para os eixos de 

transporte para o plano conceitual é necessário a adoção de um sistema de transporte 

que seja capaz atender uma projeção de demanda superior a capacidade do atual 

sistema. Fatores ambientais como poluição atmosférica e sonora também 

recomendam a troca do modal atual por outro movido a eletricidade. 

Para definição do novo sistema a tecnologia a ser considerada na concepção 

do plano conceitual, deve-se levar em consideração a capacidade de transporte e 

velocidade média. Hoje principais eixos de BRT operam no limite da capacidade, 

operando sobrecarregados, mesmo com headway de 45 segundos e com baixa 

velocidade média. 

Dentre as alternativas estudadas o monotrilho apresenta grande impacto 

urbanístico (negativo) e custos elevados para sistemas de alta capacidade, podendo 

atender demandas de até 40.000 ppdph, sendo especialmente indicado para regiões 

com topografia muito acidentada. 

Outra opção estudada seria a implantação de um metrô, que pode operar com 

alta frequência e capacidade, contudo apresenta o maior investimento para sua 

construção. 

Entre as opções estudadas, a que apresenta características mais adequadas é 

o Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), que possui capacidade de atendimento a 

demanda projetada, utilizando-se de eletricidade como energia motora e menor custo 
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de implantação entre as alternativas com maior capacidade de transporte 

(metrô/monotrilho). Em sistemas ou trechos de via com categoria A podem operar com 

frequências de até 90 segundos aliado a possibilidade de operação com muitas 

composições, permitindo desta forma redução dos custos operacionais. Outra 

vantagem advinda da seleção do VLT seria a padronização da frota para todo o 

sistema. 

O VLT também tem a possibilidade de variação da categoria da via, conforme 

densidade populacional e de tráfego, podendo ser subterrâneo em áreas centrais 

como as linhas de Stadtbahn de Stuttgart, circulando na superfície longe das áreas 

centrais. Já ligações metropolitanas, com regiões não conturbadas podem-se adotar 

o conceito de tram-train, onde a mesma composição faz ligações com cidades 

vizinhas e opera em áreas centrais, como presente na cidade de Karlsruhe. 

Nos momentos de menor demanda pode-se operar composições unitárias, 

mantendo-se frequências, mas reduzindo-se o consumo energético. 

 

4.3.6. Linhas projetadas 

 

Para a definição do percurso básico das linhas de VLT entre os municípios do 

NUC foram utilizados os traçados dos corredores existentes ou trajetos de linhas 

férreas existentes. 

Para continuação do trabalho será adotado como referência o cenário de 

demanda normal, selecionando as cidades em função de projeção de passageiros em 

DU e PPDPH. Devido não atingirem uma demanda superior a 50.000 usuários em 

dias úteis ou 7.500 passageiros (PPDPH), Araucária, Campo Largo e Piraquara são 

excluídas a partir deste momento para a continuidade do estudo, conforme verificado 

na TABELA 16. Exceção será a cidade de São José dos Pinhais, que apresenta muitas 

linhas não integradas, que não foram contabilizadas na projeção, mas possui a 3º 

maior arrecadação de ICMS do estado e o maior aeroporto do Paraná.  

Devido as características do atual sistema de BRT, arbitrou-se como 

capacidade limite para alteração de modal 10.000 PPDPH. Para ligações projetadas 

que não possuíam via exclusiva com sistema BRT, adotou-se o limite de 7.500 

passageiros na PPDPH para implantação do novo modal. 
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Diante do apresentado o sistema seria composto por nove linhas, conforme 

apresentado na TABELA 17, indicando a extensão prevista para as mesmas, assim 

como o ano projetado para necessidade. 

TABELA 17: Linhas previstas no Projeto Conceitual. 

Linha Extensão (km) Ano operação 

1 Linha Sul 9,525 2022 

2 Linha Norte 8,375 2024 

3 Linha Leste (Capão da Imbuia) 5,800 2025 

4 Linha Colombo  5,725 2028 

5 Linha Boqueirão 10,155 2029 

6 Linha Pinhais 4,990 2031 

7 Linha São José do Pinhais 6,360 * 

8 Linha Fazenda Rio Grande  15,405 2033 

9 Linha Almirante Tamandaré  9,365 2037 

 

Foram determinados os anos previsto para início da operação de cada linha, 

conforme sua demanda de passageiros prevista para PPDPH e DU, conforme 

anteriormente estabelecido. Como o sistema opera com demanda muito alta nos 

principiais eixos de BRT as linhas Sul, Norte e Leste, já operam com demanda acima 

do estabelecido, de 10.000 PPDPH, sendo considerado um período 5 anos para 

projeto e execução das obras necessárias a operação da primeira linha. 

A FIGURA 29 apresenta os traçados previsto das linhas projetadas dentro do 

horizonte estudado. O traçado total teria 75,7 quilômetros de extensão, sendo que 

destes 33,9 quilômetros em Curitiba, e o restante em ligações com os municípios 

metropolitanos. 

As linhas projetadas para Curitiba seguem os eixos já existentes, pois são 

nestes trechos que se concentram as maiores demandas de transporte, assim como 

são os que apresentam melhores condições de conversão para linhas de VLT. 

Deveriam ser construídos na seguinte sequência: 

 Linha SUL (Pinheirinho – Centro); 

 Linha NORTE (Santa Cândida – Centro); 

 Linha LESTE (Capão da Imbuia - Centro); 

 Linha BOQUEIRÃO (Boqueirão – Centro). 
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FIGURA 29: Traçado das linhas de VLT previstas no plano conceitual. 
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A FIGURA 30 apresenta as Linhas de VLT previstas com respectivas 

demandas Passageiros por Hora por Sentido (PPHDP) considerando o cenário 

normal. 

 
FIGURA 30: Linhas de VLT previstas com respectivas demandas Passageiros por Hora por Sentido 

(PPHDP) previstas no cenário normal. 
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Fazendo uma análise da linha Sul, para atender a demanda prevista (2016) no 

horário de pico (16.982 pphpd), seria necessária a saída de um biarticulado lotado a 

cada 47,5 segundos, com a circulação de 78 veículos por hora por sentido, em uma 

simulação de operação com VLT, modelo Alstom Citadis 305 (342 passageiros) em 

duas composições (74 metros) o headway seria de 145 segundos com a circulação 

de 25 composições por hora. Se considerarmos a projeção de crescimento em 2040 

seriam necessários 84 veículos por hora por sentido para atendimento da demanda 

prevista para 2040 (cenário normal) de 18.945 pphpd. A TABELA 18 apresenta uma 

comparação visual entre os dois sistemas considerando como ano de referência 2040. 

TABELA 18: Comparação entre os sistemas BRT e VLT para as linhas Sul e Fazenda Rio Grande 
(2040). 

 Característica BRT VLT 

L
in

h
a

 S
u

l 

Frequência por hora x84 x28 

Velocidade média (km/h) 18,9 – 15,9 km/h 30 km/h 

Headway (s) 47,5  130 

Tempo estimado 
(Terminal / Centro) (min) 

30 – 35 19 

L
in

h
a

 F
a

z
. 

R
io

 

G
ra

n
d

e
 

Frequência por hora x62 x27 

Velocidade média (km/h) 38,2 km/h 50 km/h (estimada) 
80 km/h (máxima) 

Headway (s) 58,5  133 

Tempo estimado 
(Faz./Pinheirinho) (min) 

24,2  18,5 

 

Seriam construídas cinco linhas de caráter metropolitano interligando os 

municípios de Colombo, Almirante Tamandaré, Fazenda Rio Grande e Pinhais, todos 

municípios com grande crescimento populacional projetado. As linhas projetadas 

seguiram as seguintes diretrizes de trajeto: 

 Linha Colombo: interligação os Terminal do Santa Cândida ao Terminal 

Maracanã em Colombo através da Av. Mal. Mascarenhas de Moraes e 

Estrada da Ribeira (BR-476). 
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 Linha São José dos Pinhais: interligação os Terminal do Boqueirão ao 

Aeroporto Internacional Afonso Pena, passando pelo Terminal Urano 

Central. O trajeto passaria pela Av. das Américas e Av. Rocha Pombo. 

 Linha Pinhais: interligação os Terminal Capão da Imbuia e o terminal de 

Pinhais pela atual via do BRT, paralela a ferrovia. 

 Linha Almirante Tamandaré: interligação os Terminal Cabral, Barreirinha 

e Cachoeira, pela faixa de domínio da ferrovia. 

 Linha Fazenda Rio Grande: interligação o Terminal do Pinheirinho ao de 

Fazenda Rio Grande, pela faixa de domínio da rodovia Regis Bittencourt 

(BR-116). 

Considerando a operação da linha Fazenda Rio Grande com a demanda de 

2040 (9.231 pphpd), considerando a operação com ônibus articulado se teria um 

headway de aproximadamente 60 segundos com cerca de 62 viagens por hora, 

considerando a operação com VLT, modelo Alstom Citadis 305 (342 passageiros) e 

uma composição (37 metros) o headway seria de 133 segundos com a circulação de 

27 composições por hora, com redução no tempo da viagem em 6 minutos (1/4 do 

tempo total). A TABELA 18 apresenta uma comparação visual entre os dois sistemas 

considerando como ano de referência 2040. 

Analisando as demandas projetadas e as características do sistema / via dos 

eixos de BRT Oeste, Circular Sul (horário e anti-horário) e Linha Verde continuariam 

sendo atendidos pelo atual sistema BRT, pois o primeiro apresenta demanda abaixo 

da capacidade limite para sistemas BRT e possui tecnicamente uma via com poucos 

cruzamentos em nível, permitindo maior velocidade média, soma se ao fato que 

muitos trechos possui inclinação elevada. Já o BRT Circular Sul (horário e anti-horário) 

teria suas rotas limitadas, fazendo a interligação dos dois novas eixos de VLT, entre 

o Terminal do Portão até o Eixo Boqueirão e entre o Terminal do Pinheirinho até o 

Terminal do Boqueirão. 

O BRT da Linha Verde foi projetado para operar com 30.000 PPDPH possuindo 

estações amplas e a possibilidade de cruzamento dos ônibus nas estações, 

atualmente opera com demanda de cerca 3.500 PPDPH.  

Outro trecho que continuaria sendo atendido pelo atual sistema de BRT é o 

trecho compreendido entre os terminais do Centenário e Vila Oficinas até o Terminal 

do Capão da Imbuia com demanda projetada de 6.500 PPDPH em 2040.   
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O ponto inicial da concepção do plano conceitual foi a avaliação das 

tecnologias selecionadas quanto a custos, capacidade de transporte e a análise dos 

projetos ou estudos anteriores de transporte sobre trilhos realizados para Curitiba ou 

região. 

Quanto a avaliação das tecnologias existentes (metrô pesado e leve, 

monotrilho, VLT e BRT) foi constatado que os custos médios de implantação para 

sistemas de metrô pesado são os maiores, da ordem de 190 milhões de dólares por 

quilômetro, cerca de 3 vezes superior aos custos de metrô leve e monotrilho. Os 

custos médios de implantação de sistemas de VLT e BRT, são respectivamente 28,8 

e 11,2 milhões de dólares por quilômetro.  

Existe uma correlação entre capacidade e custos de implantação, sendo que 

os maiores custos estão em sistemas com maior capacidade de transporte e essa 

regra se aplica também dentro do mesmo sistema. Por exemplo, para que um sistema 

de BRT consiga transportar maior quantidade de passageiros são necessários 

veículos e estações maiores, sinalização inteligente ou eliminação dos cruzamentos, 

entre outros dispositivos. 

Ao longo dos últimos 48 anos, a cidade de Curitiba estudou a implantação de 

transporte sobre trilhos em oito projetos distintos, onde a maior parte deles indicava a 

viabilidade técnica e econômica de implantação, mas os projetos acabaram não sendo 

executados, geralmente por falta de recurso financeiro e a evolução do sistema 

baseado em ônibus até o BRT, permitiu que a cidade sucessivamente atende-se a 

demanda, até agora. A maioria dos projetos contemplavam a instalação nos eixos 

estruturais da cidade, conforme o plano diretor de 1966. 

Foram definidos critérios para a inclusão dos municípios ou eixos no plano 

conceitual. Inicialmente se avaliou a geração de impostos (ICMS) dos municípios 

pertencentes ao Núcleo Urbano Central da RMC, onde foi constatado que os mesmos 

representam aproximadamente 30% da arrecadação estadual, indicando a sua 

importância econômica para o estado. 

Dos municípios de interesse, todos apresentam altas taxas de crescimento 

populacional, se considerarmos a projeção até 2040, com alguns municípios 

apresentando índices superiores a 50% no período, com crescimento médio para os 
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municípios avaliados de 27,8%, incluindo Curitiba. Foram selecionados nove 

municípios com projeção de população superior a 100 mil habitantes para 2040. 

Analisando os dados de deslocamentos das populações foi constatado que as 

populações metropolitanas se deslocam majoritariamente para a capital, aumentando 

ainda mais a demanda sobre os eixos de ligação. Também se observa uma 

similaridade nos modos de deslocamentos entre os municípios da RMC e Curitiba. 

Foram analisadas as demandas de transporte entre os terminais 

metropolitanos e nos eixos de Curitiba, projetando a demanda para 2040, 

considerando como premissa o crescimento proporcional ao crescimento da 

população, desta forma, foram estabelecidas as linhas onde seria implementado o 

novo projeto. Quando da análise da atual demanda de transporte nos eixos se 

confirma numericamente, um dos motivos de reclamação dos passageiros é a 

superlotação do ônibus nos horários de pico. 

Ao comparar as tecnologias existentes, o tipo de veículo selecionado para o 

plano conceitual foi o VLT em função da sua capacidade de transporte, quando da 

utilização de múltiplas composições e headway adequado e de outras vantagens do 

seu uso, como por exemplo, os tuneis de secção menor, maior integração urbana, 

maior velocidade média operacional, entre outras vantagens. As atuais linhas 

expressas de BRT tiveram seus parâmetros de frota e headway analisados e 

comparados com os de linhas propostas de VLT. Esse estudo comparativo permitiu 

definir alguns critérios para a elaboração das rotas.  

Através das premissas estabelecidas para concepção do plano conceitual para 

o transporte coletivo dos municípios do NUC – RMC foi constatado que apenas os 

municípios de Almirante Tamandaré, Curitiba, Colombo, Fazenda Rio Grande e 

Pinhais atenderam aos critérios e seriam contemplados com a proposta de alteração 

de modal de transporte. São José dos Pinhais também foi contemplada, porém, em 

função da curta distância com o eixo Boqueirão, grande taxa de crescimento 

populacional até 2040 e interligar o modal aeroviário ao sistema de transporte coletivo. 

As considerações foram baseadas no cenário normal de crescimento da 

demanda, onde foram indicados anos de estimados para início da operação das 

linhas, caso o crescimento da demanda oscile para o cenário pessimista somente as 

linhas previstas para substituir os eixos principais de BRT (Linha Sul, Norte e Leste) 

apresentariam demanda superior a 10.000 PPDPH o que justificaria o investimento. 
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Foram definidas nove linhas férreas, com extensão estimada em 75,7 

quilômetros, a serem executadas com priorização de ordem de implantação devido a 

sua demanda, entretanto, os itinerários definitivos dependem de projeto específico, 

com análise de diversos fatores como topografia, interferências, desapropriações, 

legislação ambiental e outros. Considerando o valor médio de execução de sistemas 

de VLT de US$ 28,8 milhões por quilometro, se teria um investimento de US$ 2,18 

bilhões21 para execução de todas as linhas, aquisição de material rodante e sistema 

de sinalização. 

Por se tratar de um estudo preliminar, muitos fatores podem sofrer alterações 

ao longo do tempo. Cabe ressaltar que a grande dificuldade em conseguir dados 

estatísticos, bem como demais informações de cunho técnico junto a prefeituras, 

órgãos estaduais e federais, interfere em uma análise mais profunda do assunto 

abordado, bem como na precisão dos resultados. 

É possível que os municípios que tenham boas condições financeiras, mesmo 

sem ter uma grande demanda de usuários, possa implantar o sistema de VLT, haja 

vista que o fator financeiro é um dos maiores empecilhos para a implantação e 

operação. 

Como sugestão para futuro estudos abordando o tema, deve-se tentar obter 

mais dados estatísticos como pesquisa de Origem/Destino de passageiros do 

transporte coletivo para definir os pontos de renovação de demanda dos corredores 

principais. Também é possível utilizar pesquisa visual de capacidade de lotação dos 

veículos por trecho, identificando os pontos e/ou trechos de lotação máxima. Também 

realizar a elaboração de um plano de mobilidade metropolitana, haja vista o 

crescimento das cidades vizinhas e o aumento dos deslocamentos dos indivíduos 

para trabalho, educação e lazer. 

 

 

  

                                                           
21 Conversão realizada em 11 de outubro de 2017 R$7.119.310,00 ou R$94,0 milhões por quilômetro. 
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ANEXOS – MODOS DE DESLOCAMENTO POR MUNICÍPIO 

 

Para visualizar individualmente os modais em cada município, os gráficos a 

seguir representam o percentual dos entrevistados e seu método de deslocamento: 
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ANEXOS – INTENÇÃO DE DESTINO POR MUNICÍPIO 

Gráficos de intenção de destino, por município: 
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ANEXOS – AMOSTRA DA PLANILHA ORIGEM / DESTINO 

 
 

A seguir imagem da planilha contendo os dados da pesquisa Origem Destino 

do IPPUC (2017). Contendo 74.441 linhas de informação. 
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ANEXOS - LINHAS DE ÔNIBUS COMBINADAS 

 
 

A seguir mapas esquemáticos com as rotas propostas para as linhas de VLT 

com as linhas de ônibus utilizadas para compor a demanda. 
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