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a partir do momento em que uma 
via atinge um determinado número 
de usuários, conforme especialis-
tas, somente um metrô é capaz de 
oferecer uma solução abrangente. 
essa cifra limítrofe, conforme o su-
perintendente de desenvolvimento 
e expansão da Trensurb, Humberto 
Kasper, fica ao redor de 20 mil pas-
sageiros por hora em cada sentido de 
deslocamento. em Porto alegre, essa 
fronteira já teria sido ultrapassada 
em grandes vias como assis brasil 
e Farrapos, e a bento Gonçalves se 
aproximaria rapidamente dela.

– até 20 mil, 25 mil passageiros 
por hora, dá para resolver com corre-
dores de ônibus. depois disso, é com 
metrô – sustenta Kasper.

Conforme estimativas do Plano inte-
grado de Transporte e Mobilidade ur-
bana (PiTMurb), em 30 anos, a Capital 
deverá registrar uma expansão de 70% 
na frota de veículos leves e utilitários, 
que chegariam a 494 mil unidades. o 
metrô é visto como uma alternativa 
capaz de convencer motoristas a dei-
xar seus carros na garagem e utilizar o 
transporte público.

– atenderíamos 55% de toda a de-
manda que vem ao Centro, da pró-
pria cidade e de municípios próximos 

Se sair do papel, o metrô ficará 
localizado no interior da Capi-
tal, mas poderá beneficiar toda a 
Grande Porto alegre. Pela facili-
dade de utilização e pela provável 
integração com outros meios de 
transporte, como linhas de ôni-
bus e a linha 1 do Trensurb, po-
deria servir como alternativa para 
moradores de todas as cidades 
próximas. isso também será im-
portante porque o crescimento da 
frota de veículos na região deverá 
ser ainda maior do que o da Capi-
tal até 2033, conforme o PiTMurb 
– chegando a 122% em 30 anos. 
essa disparada representa um 
ritmo de expansão quatro vezes 
superior ao da população.

um dos principais atrativos do metrô é o 
maior conforto que traz aos usuários em ter-
mos de frequência de viagens, confiabilidade 

de horários e duração do trajeto. os interva-
los costumam ser de poucos minutos, e o 

percurso sobre trilhos por natureza fica 
livre de cruzamentos, engarrafamen-

tos e más condições climáticas.
a conveniência e a confiabilidade do sistema 

estão entre os principais motivos capazes de 
estimular motoristas a deixar seus veículos em 
casa e aderir ao transporte público, o que am-
plifica o impacto positivo sobre a cidade.

– Hoje, eu vou de carro para o Centro. Mas, 

especialistas defendem que um dos trunfos 
do metrô é sua capacidade de integrar diferen-
tes modalidades de transporte, como linhas de 
ônibus, lotações e até bicicletas. a nova linha de 
trem poderia ser integrada ao trajeto já existen-
te da Trensurb e a terminais de ônibus. Futura-

mente essas conexões poderiam ser ampliadas.
um estudo da Metroplan, Trensurb e ePTC 

projeta que novos trechos poderiam ser cons-
truídos até a formação de um “anel” de 37,4 
quilômetros de trilhos cujas estações seriam 
conectadas a uma rede ampliada de 55 quilô-

Em 30 anos, o número de veículos leves  

deverá aumentar em pelo menos 70% na Capital

População
2003	 3.310.185
2033	 4.332.354
Crescimento	 	30,9%

Frota
2003	 590.380
2033	 1.312.975
Crescimento	 122,4%

Crescimento metropolitano
Confira	a	estimativa	de	expansão	em	13	mu-
nicípios	da	Grande	Porto	Alegre	nos	próxi-
mos	anos:

uma das principais vantagens seria 
a redução na poluição visual e sonora. 
outro ponto positivo seria a diminui-
ção na emissão de gases. o especialis-
ta em Transportes andré Cademartori 
Jacobsen observa que o alto consumo 
de energia elétrica também traz re-
percussões ambientais. ainda assim, o 
metrô é considerado menos danoso.

– o transporte rodoviário polui 
muito, visualmente, em termos de  
ruídos e de gases – afirma o professor 
de Trânsito e Transportes da unisinos 
João Hermes Junqueira.

As vantagens 

l Não emite gases devido à 
queima de combustível
l É mais silencioso do que 
ônibus ou lotações
l Não polui visualmente a 
cidade

os bilhetes de metrô costumam 
ser subsidiados pelos governos. Mas 
um dos cenários mais prováveis 
para o metrô da Capital sugere que 
seria possível manter uma tarifa ra-
zoável sem necessidade de desem-
bolso pelo governo.

– a ideia é de que não seja ne-
cessário subsídio, já que teríamos 
um metrô carregado nesse eixo da 
assis brasil, com cerca de 372 mil 
passageiros por dia e perspectiva de 
crescimento. Mas a definição dessas 
questões ficaria com a prefeitura de 
Porto alegre – afirma o superinten-
dente de desenvolvimento e expan-
são da Trensurb, Humberto Kasper.

a prefeitura preferiu não se mani-

uma linha de metrô é capaz de 
transportar o crescimento de uma ci-
dade. em termos técnicos, especialistas 
sustentam que o metrô é um potente 
“estruturador urbano”. em termos prá-
ticos, isso significa que a perspectiva de 
contar com transporte eficiente duran-
te várias décadas em uma determi-
nada região da cidade acaba atraindo 
moradores, novos empreendimentos e 
desenvolvimento econômico.

– Quando se constrói um metrô, é 
uma estrutura praticamente perma-
nente que promove o desenvolvimento 
– avalia o especialista em transportes 
andré Cademartori Jacobsen.

no caso de Porto alegre, o sistema 
seria capaz de dar novo fôlego urbanís-

embora o investimento estimado em  
r$ 2,3 bilhões possa parecer pesado, espe-
cialistas garantem que os benefícios com  
a melhoria na circulação urbana compen-
sam o gasto. um estudo da Fundação dom 
Cabral, de Minas Gerais, com dados de 
2008, apontou que a cidade sofre perdas de 
r$ 461,7 milhões anualmente apenas com 
a lentidão do trânsito na entrada da Capi-
tal pela br-116, próximo à região que seria 
atendida pelo novo trem.

– Quando alguém fica parado no trânsi-
to, isso tem um custo. É gastar energia sem 

a construção de um metrô, segundo o professor de Trânsito e Trans-
portes da unisinos João Hermes Junqueira, contribuiria para recu-

perar pelo menos em parte o atraso de Porto alegre em relação a 
outras capitais que já contam com o sistema. em cidades como 

rio de Janeiro e São Paulo, há muitos anos o que se deba-
te é a necessidade de ampliações. outras cidades, como 

brasília, belo Horizonte ou recife, também já contam 
com essa alternativa. equiparar-se a outras regiões 

é importante porque as condições de mobili-
dade são cada vez mais avaliadas por em-

preendedores no momento de decidir o 
destino de investimentos.

– Porto alegre está atrasada 
– diz Junqueira.

Anualmente, os congestionamentos no trecho 
porto-alegrense da BR-116 custam  

R$ 461,7 milhões anuais à 
economia

Entre 2006 e 2008, o tempo de congestionamento 

aumentou 19% na Capital

53% dos motoristas disseram enfrentar 
lentidão no trânsito duas vezes por dia

Impacto


