
Operação Sistemas Urbanos 

sobre Trilhos 

Luis Antonio Lindau, EE/UFRGS 

 

bibliografia: 

  
Vuchic, V. (1981; re-editado em 2007) Urban Public Transportation: 

systems and technology,Prentice Hall 

 

Vuchic, V. (2005) Urban Transit: operations, planning and economics, 
Wiley 



Sistemas Urbanos sobre Trilhos 
• Trens Suburbanos 

• Metrôs 

• Bondes e VLT (Veículos Leves sobre Trilhos) 

• APM (Automated People Movers) 

• outros... 

 

Londres – integração metrô-trem 

suburbano (fonte: wikipedia) 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/79/Stratford_x_pltfm.jpg


Evolução: de 

Bondes a VLT 

Bonde (Santos, fonte: antp.org.br) 

VLT (Dublin, fonte: wikipedia) 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/04/Ireland_-_Dublin_-_Tram.jpg


Bondes em Porto Alegre 
1900 a 1918 (qdo. surgiram os elétricos) 



Bondes (e trilhos) em Porto Alegre 

João Pessoa, 1957 



Metrô 
Também chamados de Metropolitan, Underground (Tube 

em Londres), Subway, S-Bahn, etc 

Paris e Londres, fonte: wikipedia 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/5/5d/Underground_roundel_sign_at_Epping.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1c/Paris_metro_entrance_Sainte-Opportune.jpg


Dimensão do sistema metro-

ferroviário no Brasil 

  

Fonte:  antp.org.br 

Ano base: 2003 



Divisão modal atualizada 

  

Fonte:  antp.org.br 

Ano base: 2009 



Histórico dos Metrôs 

• Europa (subterrâneos) 

– Londres: 

• 1863: cut and cover, Metropolitan Line, 6 km 

• Locomotivas a vapor com redução de fumaça 

• Serviço rápido e confortável 

– Atração de passageiros 

– Desenvolvimento dos subúrbios 

– Liverpool (1886) 

– Budapest (1896) 

– Glasgow (1897)  

– Paris (1900) 

– ... 



Londres, construção da Metropolitan Line (fonte: ltmuseum.co.uk)  



Londres (fonte: ltmuseum.co.uk)  



Histórico dos Metrôs 

• Estados Unidos (inicialmente elevados) 

– New York: 
• 1868 (tração a cabos até 1871, depois vapor) 

• Reclamação dos moradores 
– Sombra nos prédios e calçadas 

– Ruído 

• 1891  
– Decisão por construir metros subterrâneos 

– Dúvidas quanto ao impacto nas fundações dos prédios 

• 1904 
– Inauguração da primeira linha de metrô subterrâneo 

 



Congestionamento na superfície (ontem, hoje e sempre!) 



E o metrô subterrâneo vai gradativamente ganhando linhas e o elevado perdendo 



A conquista do espaço aéreo urbano (sonho ou realidade?) 



Dimensão dos Metrôs no Mundo 

• 162 cidades  

 

• total de 8000 km e 7000 estações 

 

• nome metrô resultou da abreviação popular da palavra 
metropolitano, pois normalmente a operação ocorre dentro 
dos limites das áreas metropolitanas.  

 
 

 

 
» Ref: Wikipedia 



 

Localização dos Metrôs nas Américas (fonte: urbanrail.net) 

http://urbanrail.net/am/vale/valencia.htm
http://urbanrail.net/am/detr/detroit.htm
http://urbanrail.net/am/nark/newark.htm
http://urbanrail.net/am/nark/newark.htm
http://urbanrail.net/am/buff/buffalo.htm
http://urbanrail.net/am/buff/buffalo.htm
http://urbanrail.net/am/pitt/pittsburgh.htm
http://urbanrail.net/am/pitt/pittsburgh.htm
http://urbanrail.net/am/sant/santiago.htm
http://urbanrail.net/am/valp/valparaiso.htm
http://urbanrail.net/am/buen/buenos-aires.htm
http://urbanrail.net/am/ptal/porto-alegre.htm
http://urbanrail.net/am/spau/sao-paulo.htm
http://urbanrail.net/am/rioj/rio-de-janeiro.htm
http://urbanrail.net/am/belo/belo-horizonte.htm
http://urbanrail.net/am/lima/lima.htm
http://urbanrail.net/am/bras/brasilia.htm
http://urbanrail.net/am/reci/recife.htm
http://urbanrail.net/am/mede/medellin.htm
http://urbanrail.net/am/cara/caracas.htm
http://urbanrail.net/am/snju/san-juan.htm
http://urbanrail.net/am/miam/miami.htm
http://urbanrail.net/am/jack/jacksonville.htm
http://urbanrail.net/am/slou/saint-louis.htm
http://urbanrail.net/am/atla/atlanta.htm
http://urbanrail.net/am/wash/washington.htm
http://urbanrail.net/am/balt/baltimore.htm
http://urbanrail.net/am/phil/philadelphia.htm
http://urbanrail.net/am/nyrk/new-york.htm
http://urbanrail.net/am/bost/boston.htm
http://urbanrail.net/am/clev/cleveland.htm
http://urbanrail.net/am/chic/chicago.htm
http://urbanrail.net/am/minn/minneapolis.htm
http://urbanrail.net/am/toro/toronto.htm
http://urbanrail.net/am/monr/montreal.htm
http://urbanrail.net/am/mexi/mexico.htm
http://urbanrail.net/am/guad/guadalajara.htm
http://urbanrail.net/am/mony/monterrey.htm
http://urbanrail.net/am/hous/houston.htm
http://urbanrail.net/am/dall/dallas.htm
http://urbanrail.net/am/denv/denver.htm
http://urbanrail.net/am/sdie/san-diego.htm
http://urbanrail.net/am/lsan/los-angeles.htm
http://urbanrail.net/am/lveg/las-vegas.htm
http://urbanrail.net/am/sjos/san-jose.htm
http://urbanrail.net/am/snfr/san-francisco.htm
http://urbanrail.net/am/sacr/sacramento.htm
http://urbanrail.net/am/salt/salt-lake-city.htm
http://urbanrail.net/am/ptld/portland.htm
http://urbanrail.net/am/vanc/vancouver.htm
http://urbanrail.net/am/calg/calgary.htm
http://urbanrail.net/am/edmo/edmonton.htm


The famous case of the 9.8 km Lima Electrical Train (LET) that was 
inaugurated fifteen years ago and never was commercially operated.  

Transporte e Sustentabilidade na América Latina 
 Luis R. Gutiérrez, EMBARQ-WRI 

Curso de Mobilidade e Sustentabilidade 
São Paulo, Junho de 2005 

A Peruvian politician, allied to the big-money 

metro business, decided to sink $300 

million in the Lima periphery. 

LET needs an operational subsidy of US$14-

15 million each year at the current transit 

fares 



Lima, 2005 

(fonte: L. A. Lindau, 2005) 



Diagrama de Rede do Metrô de Londres (fonte: tfl.gov.uk)  



Inserção do metrô de Brasilia no Distrito Federal (fonte: http://www.metro.df.gov.br/)  



Diagrama esquemático das linhas de Brasilia (fonte: http://www.metro.df.gov.br/)  



Metrôs – aspectos tecnológicos 

• alimentação de 

energia: terceiro 

trilho ou catenária 

• apoio: 

– rodado metálico 

sobre trilho 

– rodado de borracha 

sobre concreto (mas 

guiado por trilho) 

BART (São Francisco) – terceiro trilho 

fonte:wikipedia 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cf/BART_third_rails.jpg


catenária 

 

Trensurb (fonte: L. A. Lindau, 2009) 

 



Controle dos sistemas sobre trilhos 

3 categorias de controle: 

-manual / visual 

-manual / sinalização 

-automática 

 

fonte: wikipedia 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3a/Praha_metro_novy_vlak_kabina.jpg


Controle: manual / visual 

• típico de Bondes 

 

• tão seguro quanto a capacidade de 

reação e julgamento do condutor 
– requer baixas velocidades 

– gera baixa produtividade 



Típico controle manual/visual 

Praga  (fonte: L. A. Lindau, 2006) 



Controle: manual / sinalização 

• típico de Trens Suburbanos 

• ATP (Automatic Train Protection) 

– via dividida em trechos sinalizados 

– via bloqueada pela entrada de 1 composição 

– sinalização (semafórica e/ou painel na composição) 

• indicação semafórica 

– verde: velocidade normal 

– amarelo: prosseguir a velocidade limitada 

– vermelho: parar 

semáforo na linha da Trensurb (fonte:trensurb.com.br) 



ATP – operador segue indicação 

Trensurb, Porto Alegre (fonte: L. A. Lindau, 2009) 



Operação em via dividida em blocos 

LT = composição da frente; FT = composição que segue      ref: Vuchic (2007) 



• operação: 
– ao entrar em um trecho sinalizado a composição 

determina vermelho para o trecho atual (i) e anterior 

(i-1), amarelo para o trecho (i-2), demais anteriores = 

verde 

• penalização: 
– aplicação automática da frenagem de emergência ao 

passar por semáforo vermelho (aplicada pelo CCO) 

• capacidade da linha: 
– função do comprimento dos trechos sinalizados 



Comprimento do trecho sinalizado e o efeito no distanciamento entre composições    

ref: Vuchic (2007) 



CCO, Trensurb – Porto Alegre (fonte: L. A. Lindau, 2009) 



Espelho retrovisor 

na estação que 

apoia operador no 

fechamento de porta 

do Trensurb  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(fonte: L. A. Lindau, 2009) 



Controle: automático 

• 2 tipos: semi-automático e ATO (Automatic Train 

Operation) 

• semi-automático: 

– somente controle da composição 

– outras atividades (portas, partida, etc) via operadores 

no veículo 

• totalmente automatizado: 

– composições operando sem tripulação 

– operação totalmente controlada pelo CCO (Centro de 

Controle Operacional)  



Interface de composições sucessivas com o CCO durante operação totalmente 

automatizada    ref: Vuchic (2007) 



CCO  do Metrô de Brasilia (fonte: L. A. Lindau, 2008) 



Capacidade do Sistema 

• Definição:  

 Fluxo máximo de veículos passando pela 

seção crítica do sistema,  

 traduzido em lugares ofertados (ou 

passageiros) por hora e por sentido,  

 ... respeitadas ... 

 as condições de segurança e exigências 

quanto ao nível de serviço ofertado para 

atender a demanda 



Representação tri-dimensional da variação da demanda (Vuchic, 2005) 



Capacidade do Sistema 

Tempo (s)
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Plataforma

V

l

t 0

ts: tempo de parada na estação 

to: tempo mínimo entre a saída 

de uma composição da estação 

e a chegada da próxima 

V: velocidade de cruzeiro 

l: comprimento da composição 

h s min: headway mínimo entre 

composições na estação 



Reduzindo o tempo 

de parada nas 

estações  

 

 

 

 

 

Fonte (SL&M) 





Celas do Metrô de SP ... 



... utilizadas em conjunto com 

plataformas centrais 
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Início da frenagem

t0

to  - traduz a necessidade de manutenção de distância segura entre 

composições sucessivas (linhas tracejadas indicam onde a composição 

pararia caso iniciasse uma desaceleração de emergência) 



Cálculo da Capacidade 

C = (3600/h s min). n . Cv 

 

onde:  

 

C =  capacidade [lugares / h] 

h s min = headway mínimo entre composições na      
     estação [s / composição] 

n =  tamanho da composição [carros / composição] 

Cv =   capacidade carro [lugares / carro] 

 


