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Resumo 

O exercício acadêmico ministrado pela disciplina de transportes do Curso de Engenharia Urbana teve como 
proposta a elaboração uma rede de transportes concebida sob o conceito de sustentabilidade, isto é, que 
deve atender “às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras 
atenderem às suas próprias necessidades” (Relatório Brundtland).  
 
Este foi desenvolvido a partir da necessidade observada de unificar os projetos de transportes em 
andamento e em função de suas datas limites, de modo que o cumprimento das metas dos eventos Copa 
do Mundo 2014 e Jogos Olímpicos de 2016 possam ser atendidas e associadas num conceito unificado de 
mobilidade para a cidade do Rio de Janeiro. 
 
Para tanto, é necessário o avanço das políticas de integração tarifária, como o bilhete único municipal e 
estadual e rearranjo da concessão de linhas urbanas municipais, racionalizado pelo conceito da rede de alta 
capacidade.  

The exercise taught by the discipline of transport in the Course of Urban Engineering has proposed a 
network transport formulation designed under the concept of sustainability, in other words , it must meet 
"the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs 
"(Brundtland Report). 

 
This was developed from the perceived need to unify transportation projects underway and due to their 
deadlines, to achieving the goals of World Cup 2014 and the Olympic Games 2016 and combined into a 
unified mobility concept for the city of Rio de Janeiro. 

 
Therefore, it is necessary to advance the integration rates policy, as the municipal and state single tickets 
and rearrangement of the municipal urban lines, rationalized by the concept of high capacity network.  



Objetivos 

Introduzir conceito estruturador de rede integrada de transportes de alta capacidade, que 
contenham os seguintes predicados: 
 
•   Racionalização dos percursos de viagem 
 
•   Diminuição de sobrecarga no sistema nos horários de pico e fluxos pendulares de 
passageiros (conceito de anéis de distribuição) 
 
•   Confiabilidade do sistema e flexibilidade operacional (conceito de ligações troncais de dupla 
alimentação) 
 
•   Integração capilar entre os sistemas de alta, média e baixa capacidade. 

 
 

 



Relevância do trabalho / motivação para a inscrição 

Um conceito de rede integrada de transportes de alta capacidade poderá ser um instrumento 
de desenvolvimento multi-setorial que contribuirá, dentre outras melhorias, na: 
 
•   Elaboração de um plano contínuo plurianual de investimentos na rede de transportes, 
estabelecendo indicadores de qualidade da rede e impulsionando as áreas de interesse 
definidas pelo Plano Diretor da cidade. 

 
•   Introdução de visão sistêmica da mobilidade da cidade, dando maior apoio as decisões no 
gerenciamento de tráfego urbano. 

 
•  Garantir a permanência de um legado à cidade após a realização dos eventos mundiais 
previstos 

 
•   Promover a qualidade de vida durante o deslocamento diário da população e acesso aos 
serviços e empregos. 

 
•  Reduzir emissão de gases de efeito estufa e uso racional da energia para o transporte 
 
 
 



Descrição 

Conceito 
 
O ponto de partida conceitual da rede 
de mobilidade é baseado no transporte 
terrestres e parte da caracterização 
atual da circulação apoiada no eixo da 
linha 1 do Metrô, operando atualmente 
entre as estações Saens Peña e General 
Osório (figura 1 ao lado).  
 
O referido eixo de circulação é 
responsável pela interligação das 
regiões de maior atividade econômica, 
concentração de renda e de postos de 
trabalho na cidade, serviços sociais, 
hospitais, escolas e áreas de lazer, 
considerada neste estudo como a mola 
propulsora da economia e maior 
atratora dos destinos de viagem casa-
trabalho-casa da região metropolitana 
do Rio de Janeiro. Figura 1 – Mapa Esquemático (fonte: www.metrorio.com.br) 



Descrição 

Anel da Linha 1 
 
A conclusão da linha 1 sob a forma de um anel (figura 2) consolidaria a opção uma linha circular 
que apresentaria ganho em flexibilidade de serviços de operação, pela qual os fluxos 
pendulares estariam distribuídos de maneira mais homogênea nos dois sentidos – horário e 
anti-horário, aliviando a sobrecarga no sentido das viagens norte-sul e evitando a passagem 
obrigatória pelo Centro. Outra vantagem é que em caso de falha em um dos sentidos, o fluxo 
necessariamente não ficaria paralisado, podendo utilizar o outro sentido para redistribuição 
das composições e redução no intervalo até seu restabelecimento. 
 

Figura 2 –  Diagrama do Anel da Linha 1 
(Fonte: do autor, modificado de www.wikipedia.org.br) 



Descrição 

Modelo para a cidade 
 
Dadas as características de 
flexibilidade operacional e distribui-
dor de fluxo do traçado em anel, 
entende-se que em regiões 
estratégicas da cidade este conceito 
de anéis de distribuição pode ser 
reintroduzir conectando regiões de 
grande circulação, interligadas entre 
si por vias concorrentes e tangentes 
conforme diagrama esquemático  
(figura 3, ao lado) 
 
O modelo consiste num sistema 
interligado formado por quatro anéis 
de distribuição e ligações  por ramais 
de dupla alimentação para cada 
setor/anel, com tecnologias modais 
de igual capacidade mas de natureza 
diferentes  

Figura 3 –  Diagrama do modelo teórico de rede de alta capacidade 
(Fonte: do autor) 



Descrição 

METROPOLITANO 
Sistema de alta capacidade que interliga as regiões centrais, Grande Tijuca e Zona Sul  

Situação atual: parte do projeto da Linha 1 do Metrô 

SUBURBANO 

Sistema de alta capacidade que interliga as regiões do subúrbio da Central do Brasil, 
compreendida entre os limites do Ramal Deodoro e Belford Roxo da Supervia, Linha 
Amarela, Avenida Brasil  

Situação atual: desarticulado (ramais da SuperVia) 
 

Sistema de alta capacidade que interliga os bairros de  Campo Grande, Padre Miguel, 
Guaratiba e adjacências, estendendo-se da Avenida Brasil até o final da Avenida das 
Américas. 

Situação atual: Inexistente 

OESTE 

Sistema de alta capacidade que interliga os bairros da Baixada de Jacarepaguá e Barra 
da Tijuca até a Avenida das Américas  

Situação atual: Inexistente 

JACAREPAGUÁ 

Anéis de Distribuição 



Descrição 

Interligações em dupla alimentação 

Para este modelo foi trazido este conceito utilizado no sistema de distribuição de energia 
elétrica. Em geral, o sistema de transporte e de circulação da cidade é totalmente vulnerável 
a paradas súbitas sem previsão de restabelecimento do sistema, entrando em colapso e 
trazendo diversos transtornos. Exemplo disso é a incapacidade de restabelecimento de fluxos 
em grandes chuvas na cidade, onde a sobrecarga de fluxos não consegue ser redistribuída 
por ocasião de alagamentos, quedas de barreira, etc. 
 
A proposta do modelo de rede indica como solução que as ligações entre os anéis 
metropolitanos de distribuição sejam feitas por ramais de dupla alimentação para cada 
setor/anel, com tecnologias modais de igual capacidade mas de natureza diferentes, de 
forma que na falha de uma ligação por trem, a ligação por ônibus articulada não seja 
interrompida, ou vice versa. Desta forma estaríamos criando, como na rede de energia, 
ligações normal e reserva, de acordo com a natureza de cada ligação e possibilidade de 
adaptação de modais.  
 
Diferentemente da rede elétrica, na qual o ramal normal fica ligado e o reserva, desligado, na 
realidade do transporte urbano os dois operarão em paralelo, mas a capacidade de manobra 
da rede de distribuição dos fluxos entre os anéis ficará menos vulnerável a falhas. 



Descrição 

Interligações em dupla alimentação 

METROPOLITANO SUBURBANO 

Ligação Normal:  
Ramal Deodoro, derivando para a calha de metrô da linha 1 a partir da 
Estação Riachuelo (Supervia) até a Estação Uruguai (metrô – futura) 
(mesmo traçado da Linha Verde do Plano Doxiadis – Túnel Noel Rosa) 

Tecnologia: Metrô 
Investimento necessário: construção da ligação com conversão de 
tecnologia trem para metrô no ramal Deodoro 

Ligação Reserva:  
Ramal Belford Roxo com integração na Central do Brasil 

Tecnologia: trem suburbano 
Investimento necessário: Melhorias na Rede e no transbordo 



Descrição 

Interligações em dupla alimentação 

METROPOLITANO JACAREPAGUÁ 

Ligação Normal:  
Linha 4 do Metrô Zona Sul – Barra da Tijuca com extensão até Alvorada 

Tecnologia: Metrô 
Investimento necessário: construção da ligação (prevista para os 
Jogos Olímpicos) 

Ligação Reserva:  
Ligação a Partir da Estação Uruguai pelo traçado da Linha Marrom do 
Plano Doxiadis (passando do Engenho Novo até o Engenho de Dentro com 
interseção com o BRT-T5 

Tecnologia: BRT, ou VLT ou Maglev (em desenvolvimento pela UFRJ) 
Investimento necessário: construção da ligação (prevista para os 
Jogos Olímpicos) 

 



Descrição 

Interligações em dupla alimentação 

SUBURBANO JACAREPAGUÁ 

Ligação Normal:  
Traçado da Linha Amarela e Avenida Ayrton Senna 

Tecnologia: trem suburbano 
Investimentos necessários: construção e preparação da via para 
receber calha do trem a partir da Estação Bonsucesso. 
 

Ligação Reserva:  
Corredor BRT Barra-Deodoro 

Tecnologia: ônibus articulado – BRT 
Investimentos necessários: construção de infra-estrutura e material 
rodante (previsto para os Jogos Olímpicos) 



Descrição 

Interligações em dupla alimentação 

SUBURBANO OESTE 

Ligação Normal:  
Corredor BRT-T6 – Avenida Brasil-Centro (ligação Deodoro – Paciência) 

Tecnologia: ônibus articulado 
Investimentos necessários: obras de adaptação da Avenida Brasil e 
aquisição do material rodante (previsto para Copa do Mundo 2014) 

  

Ligação Reserva:  
Traçado da Linha Marrom do Plano Doxiadis até os pontos de integração 
com Linha Amarela e BRT 

Tecnologia: metrô-leve, VLT, metrô 
Investimentos necessários: Implantação do eixo e definição da 
tecnologia. 



Descrição 

Interligações em dupla alimentação 

OESTE JACAREPAGUÁ 

Ligação Normal:  
Ligação da Avenida das Américas ampliando até Guaratiba 

Tecnologia: VLT (previsto no escopo do projeto olímpico) 
Investimentos necessários: obras de duplicação da avenida do 
Recreio até Guaratiba e preparação da calha e material rodante 

  

Ligação Reserva:  
Traçado da Linha Marrom do Plano Doxiadis até os pontos de integração 
com BRT-T5 

Tecnologia: metrô-leve, VLT, metrô 
Investimentos necessários: Implantação do eixo e definição da 
tecnologia. 



Descrição 

Interligações em dupla alimentação 

OESTE METROPOLITANA 

Ligação Normal:  
Ramal Bangu–Campo Grande–Santa Cruz da Supervia 

Tecnologia: trem suburbano 
Investimentos necessários: Aquisição de novos trens e melhorias na 
infraestrutura 

  

Ligação Reserva:  
Combinação da Linha Marrom com parte da Linha Verde até a Estação 
Uruguai do Metrô. 

Tecnologia: metrô-leve, VLT, metrô 
Investimentos necessários: Implantação do eixo e definição da 
tecnologia. 



Abrangência: público-alvo; localidades e cronogramas de implementação 

Mapa Geral da Rede de Mobilidade Urbana 
A abrangência do plano pretende alcançar os fluxos de toda a cidade do Rio de Janeiro e seus desdobramentos 
no entorno da Região Metropolitana 



Abrangência: público-alvo; localidades e cronogramas de implementação 

Cronograma de Implementação 
 
O conceito apresentado permitiu uma estruturação mais objetiva do plano de 
investimentos no setor de transportes com prazos e metas factíveis aos eventos 
apresentados, baseado nos cronogramas e compromissos assumidos para a Copa do 
Mundo e Olimpíadas, visando a continuidade de planejamento e o legado dos jogos. 
 
Cada anel de distribuição e eixo de ligação se torna uma unidade de região de 
planejamento de transportes e referência para o deslocamento dos fluxos de média e 
baixa capacidade. 
 
Desta forma foi possível elaborar um modelo de orçamento para um plano de 
investimentos plurianuais para os próximos 10 anos na cidade, estruturado em Projeto 
Governamentais (que estão em andamento), Projetos Estruturais Prioritários (para o 
conjunto da Rede) e Projetos Complementares ( com as demais soluções de 
mobilidade), contendo a quantidade de verba necessárias para cada ano e os riscos de 
sua não execução dentro do contexto da rede de mobilidade proposta. 
 
A estruturação também tem como metas os programas prioritários que devem estar 
implementados nas datas limites de 2014 e 2016. 



Resultados obtidos e/ou esperados 

Plano Decenal de Transportes - Cronograma Físico-Financeiro 
Cenário proposto: implantação da rede em 10 anos 



Resultados obtidos e/ou esperados 

Plano Decenal de Transportes - Cronograma Físico-Financeiro 
Cenário proposto: implantação da rede em 10 anos 



Investimentos envolvidos 

Investimentos anuais no Plano de Transportes (em MMR$) 
As estimativas se basearam nos custos dos projetos divulgados nos programas dos Jogos e nos 
orçamentos controlados pela CGU, num cenário de implantação da rede em 10 anos.  



Dificuldades na implementação 

•   Descontinuidade político-administrativa dos governos, por interesses eleitorais 
impedem planejamento de longo prazo. 
 
•   Visão desarticulada entre os investidores do setor de transporte e 
concessionárias 
 

•   Necessidade de atuação das instituições de fomento (BNDES, CAIXA, etc.) na 
implantação 
 

•   Falta de agilidade na tomada de decisão poderão comprometer o orçamento. 
 

•   Necessidade de avanço das políticas de integração tarifária, como o bilhete 
único municipal e estadual 
 

•   Rearranjo da concessão de linhas urbanas municipais, racionalizado para o 
conceito da rede de alta capacidade. 
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