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Introdução
A Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo S.A. ge-
rencia o transporte entre os municípios que compõem a Regiões Metropoli-
tanas do Estado: São Paulo (RMSP), Baixada Santista (RMBS), Campinas 
(RMC), Vale do Paraíba/Litoral Norte (RMVPLN) e Sorocaba (RMS). São 
134 cidades e 28 milhões de habitantes. A EMTU/SP é uma sociedade 
anônima integrante da administração indireta do Estado de São Paulo e 
vinculada à Secretaria de Estado de Transportes Metropolitanos (STM).
NOVA LEGISLAÇÃO
EMPRESA PÚBLICA
No mês de abril de 2019, a EMTU/SP se tornou uma empresa pública, 
conforme a Lei 13.303/2016. Antes, a empresa era sociedade de economia 
mista, com capital fechado, e contava com acionistas privados. A mudança 

DESEMBARQUE SEGURO

que permite o desembarque fora dos pontos de paradas regulares das li-
-

pessoas com vulnerabilidade.
‘PET FRIENDLY’

que regulamenta o transporte de animais domésticos de pequeno porte nos 
trens do Metrô, CPTM, ônibus intermunicipais e VLT da EMTU/SP. Pelas 
novas regras, os animais devem pesar no máximo 10 quilos e ser acomo-
dados em container próprio para este tipo de transporte, sempre fora dos 
horários de pico.
1. GESTÃO DO TRANSPORTE METROPOLITANO
1.1. POR REGIÃO
• Região Metropolitana de São Paulo
A RMSP é composta por 39 municípios que são interligados por 546 linhas 
metropolitanas do Sistema Regular Comum e Seletivo, operadas com uma 
frota de 4.536 ônibus. Em 2019 foram transportados na RMSP mais de 
466,5 milhões de passageiros.
O Serviço de Fretamento nessa região possui 8.898 veículos cadastrados 
na Secretaria dos Transportes Metropolitanos (STM) em suas respectivas 
modalidades (Contínuo, Eventual, Próprio e Escolar).
No mesmo período, nos dois serviços, Regular e Fretamento, foram reali-

Nessa região está em operação o Corredor Metropolitano ABD (São Ma-
teus - Jabaquara), além da extensão Diadema-Morumbi operado pela Con-
cessionária Metra, com 45 km de faixas exclusivas e compartilhadas para 

Atualmente cinco concessionárias operam na RMSP:

Região
Conces-
sionária Objeto Municípios

Área 1 INTER-
VIAS

Linhas Regula-
res (Comuns e 

Seletivas) 

Cotia, Embu das Artes, Embu 
-

quitiba, São Lourenço da Serra, 

Paulista.

Área 2 ANHAN- Linhas Regula-
res (Comuns e 

Seletivas)

-
picuíba, Francisco Morato, Franco 
da Rocha, Itapevi, Jandira, Osas-
co, Pirapora do Bom Jesus, San-
tana de Parnaíba.

Área 3 INTER-
NORTE

Linhas Regu-
lares (Comuns 

Seletivas e Sist. 
Aeroporto).

Isabel.

Área 4 UNILESTE
Linhas Regula-
res (Comuns e 

Seletivas)

Biritiba Mirim, Ferraz de Vascon-
-

cetuba, Mogi das Cruzes, Poá, 
Salesópolis, Suzano.

Sudeste METRA

Corredor Me-
tropolitano São 
Mateus-Jaba-
quara e exten-
são Diadema-

-Brooklin

Diadema, Mauá, Santo André, São 
Bernardo do Campo e São Paulo.

A Área 5 é operada por 16 permissionárias e envolve sete municípios da 
região do ABC
Os estudos para o aprimoramento dos serviços de ônibus intermunicipais 
das cinco áreas da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) estão 
avançados e serão divulgados tão logo estiverem concluídos.
• Região Metropolitana da Baixada Santista

-
politanas do Sistema Regular Comum, Seletivo e VLT. São operadas com 
uma frota de 501 ônibus e 22 Veículos Leves sobre Trilhos (VLT’s) que em 

O Serviço de Fretamento na RMBS conta com 1.104 ônibus e micro-ônibus 
cadastrados na Secretaria de Transportes Metropolitanos (STM) em suas 
respectivas modalidades (Contínuo, Eventual, Próprio e Escolar).

frota nos dois sistemas, Regular e Fretamento.
O primeiro trecho do VLT da Baixada Santista em operação, entre São 
Vicente (Barreiros) e Porto de Santos possui 11,5 km de extensão e 15 Es-
tações de Embarque e Desembarque. Em 2019 esse sistema transportou 
8,1 milhões de passageiros.
O Consórcio BR Mobilidade da Baixada Santista é responsável pela opera-
ção do SIM/VLT - Sistema Integrado Metropolitano (VLT e linhas metropo-
litanas do serviço Regular). Esse consórcio será responsável também pela 
operação dos trechos Conselheiro Nébias-Valongo, (Santos), que iniciará 

VLT
Em abril de 2019, o VLT da Baixada Santista teve um acréscimo de dois veí-

minutos nos horários de pico. No trecho entre o Terminal Barreiros, em São 
Vicente, e Porto de Santos foram acrescentadas 10 novas viagens diárias.
SISTEMA DE RECONHECIMENTO BIOMÉTRICO FACIAL
Começou a funcionar em 04/09/2019 o sistema de reconhecimento bio-
métrico facial no sistema intermunicipal de ônibus da Baixada Santista e 

gerenciada pela EMTU/SP e visa melhorar os controles e a política de be-
nefícios aos passageiros.
Em outubro a EMTU/SP divulgou o balanço do sistema de reconhecimento 
biométrico facial nos ônibus intermunicipais e no VLT da Baixada Santista. 

cartões BRCard, sendo 296 referentes à Meia Tarifa e 102 ao Passe Livre.
CAPES DA BAIXADA SANTISTA

Passageiro Especial - CAPES, na Sede Regional da Baixada, no Pátio Porto.
• Região Metropolitana de Campinas
A RMC é composta por 20 cidades interligadas por 151 linhas metropolitanas 
do Sistema Regular Comum e Seletivo. São operadas com uma frota 409 

O Serviço de Fretamento na RMC conta com 5.626 ônibus e micro-ônibus 
cadastrados na Secretaria de Transportes Metropolitanos (STM) em suas 
respectivas modalidades (Contínuo, Eventual, Próprio e Escolar).

frota. nos dois sistemas, Regular e Fretamento.
A região conta com a operação do Corredor Metropolitano Biléo Soares que 

Atende aos municípios de Campinas, Hortolândia, Sumaré, Nova Odessa, 
-

gens na RMC. Esse sistema está em expansão com obras em andamento.
O Consórcio Bus+ é o responsável pela operação das linhas, manuten-
ção dos terminais e estações de transferência da Região Metropolitana 
de Campinas.
CARTÃO BUS+

RMC passaram a ter mais facilidade para utilizar o transporte metropolitano 

com o início da utilização do Cartão BUS+. Ele substituiu os cartões usados 

que atendem as 20 cidades da região. O sistema é operado pelo Consórcio 
BUS+ e os cartões foram criados nas modalidades “Cidadão”, “Vale-Trans-
porte” (VT), “Empresarial”, “Escolar”, “Sênior” e “Especial”. Outra vantagem 

o cancelamento do cartão.

e o Consórcio BUS+, prorrogou a validade dos créditos de antigos cartões 
para até 31 de dezembro de 2019. Após essa data, só serão aceitos os 

SEDE REGIONAL
-

ção da Sede Regional de Campinas em área do Departamento de Estradas 
de Rodagem - DER.
• Região Metropolitana do Vale do Paraíba/Litoral Norte
A RMVPLN é formada por 39 cidades que são atendidas por 82 linhas metro-
politanas do Sistema Regular Comum e Seletivo, operadas com uma frota 
401 ônibus que transportaram em 2019 mais de 19,8 milhões de passageiros.
O Serviço de Fretamento na RMVPLN conta com 2.148 ônibus e micro-
-ônibus cadastrados na Secretaria de Transportes Metropolitanos (STM) 
em suas respectivas modalidades (Contínuo, Eventual, Próprio e Escolar).

nos dois sistemas, Regular e Fretamento.
TRIVALE

-
nicipal da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte - TRI-
VALE, visando à estruturação do transporte metropolitano na RMVPLN. 
Desde então ocorreram propostas de alterações de traçado e localização 
de terminais nos municípios de São José dos Campos e Jacareí por soli-
citação das novas administrações municipais, diferentes do originalmente 
acordado. Com isso faz-se necessária a consolidação de novos estudos 
para o trecho de BRT entre Jacareí e São José dos Campos.
SEDE REGIONAL

-
plantação da Sede Regional do Vale do Paraíba.
• Região Metropolitana de Sorocaba

-
municipais do Sistema Regular Comum e Seletivo que são operadas com 

utilizaram o transporte metropolitano.

na Secretaria de Transportes Metropolitanos (STM) em suas respectivas 
modalidades (Contínuo, Eventual, Próprio e Escolar).

nos dois sistemas, Regular e Fretamento.
PESQUISA ORIGEM E DESTINO NA RMS

-
gem e Destino com levantamentos, caracterização, zoneamento, dimen-
sionamento e preparação para a Pesquisa OD Domiciliar e de Linha de 
Contorno. Em 2019 foi elaborado o Termo de Referência (TR) para o edital 
de execução da Pesquisa em Campo que deverá ser assinado em 2020.
SEDE REGIONAL
Foi elaborado um estudo de viabilidade com estimativas de custos atualiza-
das para a implantação da Sede Regional de Sorocaba.
Assim a EMTU/SP prevê a implantação de sede própria na cidade de So-
rocaba mediante Termo de Cessão de Uso de Área pelo Departamento de 
Estradas de Rodagem - DER, datado de 23 de outubro de 2018. O terreno 

sede administrativa, área de inspeção veicular e estacionamento de veícu-

1.2. DADOS GERAIS DO SISTEMA REGULAR
• Passageiros transportados

Região Metropolitana Passageiros/milhões
RMSP 466
RMBS
RMC 36

RMVPLN 20
RMS 13

Total Geral 602
• Características da frota - Sistema Regular

Região 
Metropolitana 

Idade Média da 
Frota 

Veículos com 
Acessibilidade Total da Frota 

RMSP 6,61 3.951 4.536
RMBS (*) 4,12 523
RMBS (**) 22 22

RMC 5,11 362 409
RMVPLN 5,53 401

RMS 8,81 116
TOTAL 6,29 5.097 6.066

RMBS (*) - ônibus
RMBS (**) - VLT
RENOVAÇÃO DA FROTA

-
nado, trazendo maior grau de conforto aos usuários. Há um esforço cres-
cente por parte da EMTU/SP e da STM em aumentar o percentual da frota 

1.3. OUTROS SERVIÇOS
Além de gerenciar as linhas de ônibus do Serviço Regular Comum e Sele-
tivo e corredores de ônibus de média capacidade, a EMTU/SP é responsá-
vel pelos seguintes serviços:
RTO (Reserva Técnica Operacional) - serviço especial de característica 
complementar ao serviço Regular, que opera na RMSP com 209 veículos 
de baixa capacidade (até 20 passageiros).
Ponte ORCA Zoo - (Operador Regional de Coletivo Autônomo) - trans-
porte especial operado por micro-ônibus, facilitando o acesso direto dos 
visitantes ao Parque Zoológico de São Paulo. No Terminal Metropolitano 
Jabaquara os passageiros podem comprar o ingresso para o parque e a 
passagem de ônibus, no quiosque instalado na plataforma A.
A operação é feita por três micro-ônibus com pintura temática e capacidade 
para transportar 20 pessoas por viagem.

pessoas.
Fretamento Metropolitano - é uma modalidade de transporte realizada 
por empresas regularmente constituídas e registradas na STM que trans-
portam pessoas para destinos pré-estabelecidos, dentro das regiões me-

rodoviários e micro-ônibus.
Airport Bus Service - ônibus rodoviários de alto padrão de conforto para 
os passageiros com destino aos Aeroportos de Congonhas, em São Pau-

pontos estratégicos da capital paulista: Terminais Rodoviários do Tietê 
e da Barra Funda e Circuito dos Hotéis Paulista/Augusta. As três linhas 
executivas são operadas por ônibus rodoviários com poltronas reclináveis 

condicionado e toalete.
Serviço Corujão - três linhas metropolitanas operam 24 horas às sextas-
-feiras e aos sábados para atender aos passageiros que frequentam as 
casas noturnas da região Oeste da capital paulista.

1.4. INSPEÇÃO DE FROTA
-

bus cadastrados no Sistema Regular (Comum e Seletivo), 532 micro-ôni-
bus do Serviço SEC Ligado e 210 carros da Reserva Técnica Operacional 

19,8 mil veículos desse serviço.
-

tivo para dispositivos móveis como celulares e tablets que oferecem redu-
ção no tempo para apreensão de veículos

-
cados mais de 400 itens relacionados à segurança e manutenção dos veículos.
• Quantidade de Inspeções de frota em 2019

Região Metropolitana
Inspeções de frota Sistemas 

Regular e Fretamento 
RMSP 21.890
RMBS
RMC

RMVPLN 4604
RMS 3282

TOTAL 44.082
CENTRO DE GESTÃO E SUPERVISÃO - CGS

-

de itinerário. Realizou 613 edições de rotas no mapa do sistema de moni-

operações no PAESE - Plano de Ação entre Empresas em Situação de Emer-
gência e 282 autuações às empresas permissionárias e concessionárias.
1.6. AÇÕES DE PLANEJAMENTO OPERACIONAL
• Criação de 25 linhas e serviços complementares nas regiões

itinerários, terminais, integrações, transformações, criações, inclusões, etc.
-

OPERAÇÃO EMERGENCIAL
-

rência de Logística Integrada para atender os passageiros de São Vicente 

-
viços, além da ampliação do tempo de integração com o VLT de 60 para 
120 minutos.
OPERAÇÃO ESPECIAL - PARANAPIACABA
A EMTU/SP criou uma operação especial para atender aos passageiros 
do ABC que foram à 19ª edição do Festival de Inverno de Paranapiacaba 

pessoas por dia de evento.
OPERAÇÃO ESPECIAL - GUARAREMA CIDADE NATAL
A EMTU/SP criou uma operação especial para atender aos passageiros do 

08, 14, 15, 21, 22, 25, 28 e 29 de dezembro de 2019. Foram adicionadas 

participaram do evento.
1.7. MONITORAMENTO DA QUALIDADE
O Índice de Qualidade da Satisfação do Cliente - IQC

integrante do Índice de Qualidade do Transporte - IQT e vem sendo aplica-
do desde 2005. As análises comparativas ao longo da história possibilitam a 

-
passados aos concessionários do sistema visando a melhoria dos serviços 
prestados. O IQC é obtido através da avaliação individual dos passageiros 
em relação à qualidade percebida dos serviços de transporte metropolitano 
sob gerenciamento da EMTU/SP, por meio de aplicação de pesquisas com 

para o total de passageiros, com erro amostral máximo de 3 pontos percen-

aplicadas 15.059 entrevistas com os usuários das Regiões Metropolitanas. 
ANO 2016 2017 2018 2019
IQC 5,19 5,26 6,95 6,94

o processo de atualização e a leitura do indicador. Assim, quando o índice 

avaliam o serviço prestado pelo sistema metropolitano como sendo ótimo 
ou bom, revelando um bom índice de aprovação.
2. RESPONSABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL
2.1. PASSAGEIRO ESPECIAL
• SEC - Serviço Especial Conveniado - LIGADO

-

EMTU/SP e entidades assistenciais ou órgãos Federais, Estaduais e Muni-
-

cação (SEE), em 2019 o Ligado realizou mais de 1.800.000 atendimentos, 

RMSP), entre estudantes e acompanhantes. Todos os veículos, totalmen-

Rede Regular de Ensino, da Associação de Amigos do Autista - AMA e de 
instituições conveniadas e/ou credenciadas pela SEE. Foi implementado 

-
ção da demanda e da frota do serviço, o novo procedimento de gerencia-
mento do uso do APP - Operador de forma a garantir o acompanhamento 
detalhado da operação, bem como do sistema, para correção e atualização 
da plataforma do e-SEC. Desta forma, no período de Agosto até Dezembro 
de 2019, foi apurado um índice de aproveitamento do correto uso do APP 

-
lação dos veículos, por meio de equipamentos móveis (Smartphone’s ou 
Tablet’s), que controlam o embarque e desembarque dos usuários.
APP LIGADO OPERADOR

-

do Prêmio Melhores Práticas de Mobilidade 2019, organizado pela Divi-
são América Latina da União Internacional de Transporte Público - UITP. O 
aplicativo facilita a operação e o monitoramento do serviço que transporta 

APP DOS PAIS
Esta sendo formatado um novo aplicativo que irá facilitar o dia-a-dia dos 
pais, com o aumento da segurança, permitindo o acompanhamento online 

melhoria da comunicação com o envio de mensagens e avisos de falta e 
também a apuração da qualidade do serviço prestado por meio de pesqui-
sa avaliativa no app.
SEC/LIGADO - CPTM

acessível para estação com acessibilidade a partir de veiculo adaptado e 
dotado de acessibilidade. Em 2019 foram contempladas 12 estações da 
CPTM com este serviço.
• Centro de Atendimento ao Passageiro Especial - CAPES

Passageiro Especial para garantir a isenção do pagamento da tarifa às 
-

litanas do Estado de São Paulo. A carteira é entregue nas duas unidades 
do CAPES em São Paulo e em Campinas, ou por meio do CAPES Móvel 
nas demais Regiões Metropolitanas. O processo de emissão da carteira é 
feito em parceria com as Unidades Básicas de Saúde - UBS - cadastradas 
na EMTU/SP nas cidades das cinco Regiões Metropolitanas do Estado. 

acesso aos sistemas de emissão de laudos e esclarecimentos de dúvidas 

especial interessado em obter o benefício da gratuidade. 

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2019

Empresa Metropolitana de Transportes
Urbanos de São Paulo S.A. - EMTU/SP
CNPJ nº 58.518.069/0001-91Secretaria de Transportes Metropolitanos
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