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atualizado em Maio/2021

Municípios atendidos por transporte público por ônibus
(5.570 municípios)

CENÁRIO NACIONAL

1.222 municípios

2.669
municípios

não são atendidos

2.901 municípios
são atendidos por
serviços organizados de transporte
público por ônibus

serviço intermunicipal
com atendimento urbano

22%

48%

1.679 municípios

30%

serviço intramunicipal

Fonte: Pesquisa de Informações Básicas Municipais - IBGE (2017)

Plano Municipal de Transportes-PMT (exigência para

Órgão gestor

municípios com população a partir de 20 mil habitantes - 1.768 municípios)

PMT

NÃO

25,5% não
possui estrutura
de gestão

SIM

1.486
municípios

282
municípios

apenas 16% dos
municípios possuem
PMT
Fonte: Pesquisa de Informações Básicas Municipais - IBGE (2017)

DIVISÃO MODAL

(cidades acima de 60 mil hab.)

Fonte: Pesquisa de Informações Básicas Municipais - IBGE (2017)

85,7% das viagens de transporte
coletivo são realizadas por ônibus

28%

39%

estrutura de
gestão

OBS: Secretaria em conjunto com outras políticas sensoriais;
Setor subordinado a outra Secretaria; Órgão da administração
indireta; Setor subordinado diretamente à chefia do Executivo;
e Secretaria exclusiva.

OBS: Apesar da não obrigatoriedade, 106 municípios com população inferior a 20 mil habitantes possuem PMT.

Distribuição das viagens por modo
de transporte

74,5% possui

transporte
coletivo

à pé

3%

bicicleta

ônibus
85,7%

26%

4%

automóvel

motocicleta

trilhos e outros
14,3%
Fonte: Sistema de Informações da Mobilidade Urbana - ANTP (2018)

VIAGENS E OFERTA

Viagens realizadas e quilometragem percorrida

Mais de 40,4 milhões de
viagens/dia realizadas por
passageiros em todo o Brasil

193,1 milhões de km/mês*
*OBS: Média dos meses de abril e outubro de 2019 nas capitais Belo Horizonte-MG, Curitiba-PR, Fortaleza-CE, Goiânia-GO, Porto Alegre-RS, Recife-PE, Rio de Janeiro-RJ, Salvador-BA e São
Paulo-SP. Essas capitais possuem 32,5% da frota nacional.

Fonte: Banco de Dados - NTU (2020)

Frota total de ônibus (estimativa para os 2.901 municípios) Idade média da frota de ônibus

FROTA

107.000 ônibus

5 anos e
8 meses

frota operante

98.975 ônibus

OBS: Nas capitais Belo Horizonte-MG, Curitiba-PR, Fortaleza-CE, Goiânia-GO, Porto
Alegre-RS, Recife-PE, Rio de Janeiro-RJ, Salvador-BA e São Paulo-SP. Essas capitais
possuem 32,5% da frota nacional.

*OBS: Considerando o percentual médio da frota funcional (reserva) no país, que é de 7,5%.
Fonte: Banco de Dados - NTU (2021)

EMPRESAS OPERADORAS/
GERAÇÃO DE EMPREGOS

Empresas operadoras
no Brasil (estimativa para os

Fonte: Anuário NTU (2019-2020)

Empregos diretos
gerados por ônibus

2.901 municípios)

1.800

Empregos diretos
gerados pelo setor

(estimativa para os 2.901 municípios)

4,1
405.798

motoristas, cobradores e
demais profissionais
OBS: Para estimativa da quantidade de empregos diretos
gerados no cenário nacional utilizou-se a frota operante total
e a quantidade de empregos diretos gerados por ônibus.

OBS: Média das 225 empresas, associadas à NTU, que atuam
em 122 municípios.
Fonte: Banco de Dados - NTU (2021)

Fonte: Banco de Dados - NTU (2021)

Fonte: Situação econômico-financeira das empresas de transporte público urbano - FBS/NTU (2017)

Corredor

Faixa exclusiva

Total

243

210

559

em operação

BRT

106

fase de projeto em obras

PROJETOS DE PRIORIZAÇÃO DO
TRANSPORTE PÚBLICO POR ÔNIBUS

Projetos de priorização do transporte público por ônibus

27

68

156

251

30

73

15

118

49

102

39

190

1.640,3 km 1.363,7 km 1.533,5 km 4.460,8 km

Fonte: Banco de Dados - NTU (Agosto/2020)

GRATUIDADES

Ocorrência e impacto das gratuidades na tarifa do TP por ônibus
Em média,

27,1%

é o impacto das

beneficiadas com

na tarifa

descontos ou isenções
tarifárias

21,7%

das viagens são

gratuidades

1 em cada 5 viagens são realizadas sem o
pagamento de tarifa

OBS: Pesquisa realizada pela NTU com informação de 34 sistemas (22 capitais, 11 regiões metropolitanas e 8 municípios de grande, médio e pequeno porte). Esses sistemas são atendidos
com, aproximadamente, 56,7% da frota nacional.

Fonte: Banco de Dados - NTU (2021)

Municípios que concedem algum tipo de subsídio para o TP por ônibus

11

Apenas
entre os 35 sistemas
pesquisados possuem algum tipo de subsídio para
o transporte público por ônibus no Brasil

OBS: Pesquisa realizada pela NTU com informação de 35 sistemas (22 capitais, 7 regiões metropolitanas e 9 municípios de grande, médio e pequeno porte). Esses sistemas são atendidos com,
aproximadamente, 59,1% da frota nacional.

Fonte: Banco de Dados - NTU (2021)

Situação Brasil x Situação Mundo
SITUAÇÃO BRASIL
100%

SUBSÍDIOS

90%
80%
70%
60%
50%

14.9% é a média da parcela do
custo total que é coberta pelo subsídio
nos 6 sistemas que disponibilizaram
essa informação (NTU, 2020)

40%
30%
20%
10%
0%

10,8%

3,0%

21,0%

0,7%

Subsídio

38,0%

16,0%

Receita

Médi a dos subsídios

SITUAÇÃO MUNDO

Os subsídios chegam a atingir

níveis superiores a 50%

da receita em algumas cidades europeias
e latino americanas (CAF e NTU, 2020)

FROTA NACIONAL

Frota Nacional
Crescimento percentual da frota nacional no período 2000-2020

190%

623%

Frota total

TRANSPORTE NÃO
POLUENTE

262%

Automóveis

Motocicletas

Fonte: DENATRAN (2020)

Emissão de poluentes

8x

Carros
poluem
mais que ônibus

CO

2

Dados do Ministério da Saúde apontam o ônibus como o meio de deslocamento mais seguro, responsável pelo menor
índice de mortes no trânsito. O modal leva um terço da população, mas é responsável por uma em cada 200 mortes
no trânsito, ou seja, 0,42% do total.
12000

34,01%
10000

Quan�dade de ví�mas (unid.)

MORTES EM ACIDENTES DE TRÂNSITO SEGUNDO CONDIÇÃO
DAS VÍTIMAS (2016)

Fonte: Comunicado 113: Poluição veicular atmosférica - IPEA (2011)

Condição das vítimas em unidade e percentual

(11.182)

8000

20,98%
(6.899)

6000

17,38%

(5.715) 16,65%
(5.473)

4000

2000

4,13%

(1.358)

2,49% 2,21%
(819

(728)

1,00% 0,42%
(328)

0

(138)

0,10%
(33)

Legenda:

Motociclistas

Ocupantes de veículos de transporte pesado

Ocupantes de automóveis

Ocupantes de outros �pos de veículo

Condição da ví�ma ou �po de veículo não iden�ﬁcados

Ocupantes de caminhonetes

Pedestres

Ocupantes de ônibus

Ciclistas

Ocupantes de tricíclos motorizados

O saldo percentual das vítimas de acidentes de transporte não apontados no gráfico é dada por:
Acidentes de transporte por água: 0,41% (136)
Acidentes de transporte aéreo: 0,21% (70)

Fonte: Ministério da Saúde/Sistema de Informações sobre Mortalidade-SIM (2019)

