S H U T T L E D E A E ROPORTO
PORTO ALEGRE, BRASIL

LOCALIZAÇÃO
Aeroporto
Internacional
Salgado Filho

CONTRATANTE
Empresa de Trens
Urbanos de Porto Alegre S. A.
(Trensurb)

INAUGURAÇÃO

PASSAGEIROS
TRANSPORTADOS

Agosto de 2013

Mais de 2,5 milhões
(até março de 2016)

OPERAÇÃO E
MANUTENÇÃO
Empresa de Trens
Urbanos de Porto Alegre S. A.
(Trensurb)

STATUS

Linha Pública
em Operação
Comercial

VELOCIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO
E BAIXO CUSTO
A Linha Shuttle do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, Capital do Estado
do Rio Grande do Sul, Brasil, foi planejada como uma das obras para a Copa do Mundo de
2014. A flexibilidade do projeto e sua rápida implementação foram determinantes para que
a Linha fosse inaugurada em 2013, com um ano de antecedência. Por ser um transporte com
característica de via elevada, o projeto é considerado essencial para facilitar a locomoção entre
dois pontos importantes: o aeroporto e o trem metropolitano.

AEROPORTO
INTERNACIONAL

T RA J E TO
DA L INHA

TREM
METROPOLITANO

TABEL A ESPECÍFICA DA LINHA
O Aeromovel percorre um trajeto de pouco mais de
1 quilômetro, conectando o aeroporto à estação
local do trem metropolitano. O fluxo de usuários
da Linha Shuttle é alimentado pelo trem, que
liga o centro de Porto Alegre a cidades da Região
Metropolitana, em trajeto de 43 quilômetros.
O Sistema foi planejado como solução rápida,
confortável e segura de transporte, reduzindo a menos
de dois minutos o percurso que só podia ser feito a
pé ou de ônibus. O baixo valor de manutenção de um
sistema movido a ar é considerado ideal para projetos
de conexão aeroportuárias. Com dois veículos em
operação, a Linha foi projetada para transportar
cerca de 10 mil passageiros diariamente, a custo
significantemente inferior ao comparado a outros
modais semelhantes.

aeromovel.com.br

Extensão da Linha

1.011 m

Raio mínimo

35 m

Rampa máxima

3,0%

Veículos/Capacidade

A-100/150 passageiros
A-200/300 passageiros

Velocidade máxima

65 km/h

Propulsão

2 propulsores de
302 kW cada

Configuração da via

Shuttle em linha simples

Número de estações

2

Outras características

1 desvio
1 área de estacionamento

