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As Autoridades Únicas de Transporte (AUT) em nossas 
cidades são apresentadas como uma das principais chaves para 
o sucesso de um desenvolvimento planejado e organizado 
do transporte público nelas. Contar com uma Autoridade, 
contribui na configuração de um sistema que abrange de 
forma coordenada as necessidades de mobilidade de uma 
forma segura, eficiente, sustentável e com visão de futuro 
necessárias para as urbes, cada dia mais complicadas de 
serem abordadas. 

 Nesta edição, será mostrado o estado atual das 
entidades encarregadas de planejar, gerir, coordenar e 
financiar os diferentes modos de transporte público nas 
cidades de Ibero-américa onde existem operadores que 
pertencem à ALAMYS; isto é, se correspondem a AUT’s 
encarregadas da mobilidade em suas respectivas áreas de 
desempenho, ou bem, se estão disseminadas em diferentes 
repartições públicas dos governos locais, regionais, estatais 
ou nacionais, dependendo da distribuição geopolítica de cada 
país, para assim entender de melhor forma sua organização.

 A consolidação, a análise e a publicação da informação 
apresentada a seguir foram realizadas pela Secretaria Geral da 
ALAMYS, com a colaboração de todos seus Parceiros Principais e o 
trabalho dos coordenadores de seus Comitês Técnicos.

1.Intro 
dução
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2.Contex 
tualización

De acordo com o Dicionário Alemão de 
Economia1, uma Autoridade de Transporte é a 
“junta de entidades de transporte público de curta 
distância, que procura através da investigação, 
da criação de redes, da condução de linhas e da 
publicidade, a melhora da atração do transporte 
público e diminuir os gastos por unidade de 
produção”.

De acordo com a definição da AUT de Nova 
Iorque2,  , a tarefa da autoridade é “desenvolver 
uma política unificada para a zona metropolitana 
completa de Nova Iorque, fundamental para 
a situação econômica e social da região. Sua 
necessidade social permite operar o sistema como 
um serviço e não como uma entidade com fins 
lucrativos”.

Na Ásia, a Autoridade de Transporte Terrestre 
da Cingapura3, Por outro lado, se autodetermina 
como a cargo do “planejamento, do desenho, da 
construção e da manutenção da infraestrutura do 
transporte terrestre”.

1 http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/verkehrsverbund.html
2 http://mpaenvironment.ei.columbia.edu/files/2014/06/Columbia_MTA_Final_Report_05132014.pdf
3 https://www.lta.gov.sg/content/ltaweb/en/about-lta.html

Finalmente, no mundo ibero-americano e sob 
a definição do Consórcio Regional de Transporte 
de Madrid, a AUT deve realizar o “planejamento, a 
organização e a coordenação da infraestrutura, das 
redes, das detenções, dos horários e das tarifas do 
transporte público”.

Perante essa variedade de definições 
disponíveis, não é estranho que –como associação 
que reúne aos 45 principais sistemas de transporte 
público sobre trilhos da Espanha, Portugal e de Latino-
américa– nos questionemos: em qual nível político-
administrativo de mobilidade se encontram as urbes 
de Ibero-américa? Por que o desenvolvimento do 
transporte planejando é relevante, seguindo os 
exemplos de países desenvolvidos que contam com 
AUT?

Para conseguir nos aproximar das respostas 
para essas interrogantes de forma apropriada, é 
necessário contar com um conhecimento base no 
tocante ao estado atual da zona estudada sob esses 
conceitos. 

Para dar contexto, tentaremos –em primeiro lugar– responder a interrogante: O que entendemos por 
Autoridade Única de Transporte (AUT)? Conforme vai ser visto, existem variadas conceptualizações sobre o 
termo, provenientes de diversas fontes bibliográficas de todo o mundo.
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A importância de contar com um gerenciamento 
eficiente do transporte público desde seus inicios 
reside na ajuda em garantir o desenvolvimento 
sustentável mediante a tomada de decisões, e é a 
chave para conseguir cidades planejadas, amigáveis e 
inclusivas. 

As urbes –especialmente da Latino-américa– 
estão demonstrando um aumento explosivo da sua 
mobilidade devido a seu desenvolvimento econômico, e 
se tornou uma necessidade básica que tem encontrado 
barreiras pela falta de planejamento urbano eficiente 
na região, gerando uma situação de circulação caótica 
nas cidades: 

a. Aumentam consideravelmente os tempos de 
deslocamento das pessoas.

b. Proliferação do número de acidentes de trânsito 
nas ruas.

c. A porcentagem de indivíduos motorizados se 
incrementa e –junto com isso–  também os 
níveis de poluição ambiental.

d. Ocorre um grave deterioro e desaproveitamento 
do  espaço público.

Esto, é apresentado em profundidade no 
documento da ALAMYS “Por que o desenvolvimento 
de projetos metroferroviários é a melhor opção para 
o transporte sustentável das grandes cidades latino-
americanas?”  (https://www.alamys.org/es/estrategia-
pro-rail/).

CIDADE AUT
Buenos Aires (BAS) NÃO
Porto Alegre (PAE) NÃO

Rio de Janeiro (RJO) NÃO
São Paulo (SPO) NÃO
Santiago (STO) NÃO
Medellín (MDN) NÃO

Quito (QTO) NÃO
Barcelona (BRC) SIM

Bilbao (BLB) SIM
Madrid (MDD) SIM
Murcia (MRA) NÃO

CIDADE AUT
Tenerife (TNE) NÃO
Valencia (VLA) NÃO
Zaragoza (ZRA) NÃO

Ciudad de México (CDM) NÃO
Guadalajara (GDA) NÃO
Monterrey (MTY) SIM

Ciudad de Panamá (CDP) NÃO
Lima (LMA) NÃO
Porto (PTO) NÃO

Santo Domingo (SDO) SIM
Caracas (CRS) NÃO

Tabela 1
“Autoridade Única de Transporte por cidade com 
presença dos operadores associados à ALAMYS”

A seguir, mostra-se um quadro resumo com 
22 cidades dos nossos 45 operadores de transporte 
metroferroviário associados, os quais –respondendo 
diversas enquetes enviadas pela Secretaria Geral– 
permitiram a categorização para diferenciar os que 
contam com uma AUT e os que não, além de facilitar a 
elaboração deste boletim.

3.Antecedentes 
Gerais

Fonte: ALAMYS

É importante mencionar que a análise estará 
baseada na definição de AUT proposta pelo Consórcio 
Regional de Transporte de Madrid, um dos referentes 
em nível mundial pela sua gestão e proximidade à 
realidade da nossa associação. 
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Em caso nenhum deve se assumir que essa é a 
única forma de Autoridade existente para a ALAMYS, de 
acordo com o indicado na introdução. 

A seguir, observa-se no Gráfico 1 que somente 
22% das 22 cidades analisadas –conforme declaração 
dos parceiros da ALAMYS que operam seus sistemas 
nelas– possuem uma AUT; e que o 79% restante, indica 
que não possui uma4. 

4 Cabe esclarecer que as respostas dos parceiros foram recebidas tal como eles 
responderam a pergunta “Sua cidade/distrito/região conta com uma AUT?”, sem 
depender de se a figura à qual se referiram se enquadra ou não nos parâmetros 
estabelecidos neste boletim, respeito do que consideramos como “Autoridade 
Única de Transporte” na ALAMYS.

Gráfico 2
“Autoridades de Transporte distribuidas por área 
geográfica, que regulan a operadores asociados a 

ALAMYS”

SIM: 22%

NÃO: 78%
América Latina
Península Ibérica

Gráfico 1
“Autoridades Únicas de Transporte em 22 cidades com 

presença de operadores associados com a ALAMYS”

Fonte: ALAMYS Fonte: ALAMYS

Como consequência dos resultados 
anteriormente mencionados, é possível interpretar 
que essa falta de governabilidade da mobilidade 
poderia estar diretamente relacionada com o caos 
e a falta de coesão do atual transporte público, 
especialmente nas cidades latino-americanas. Isso 
pode estabelecer que as decisões nessa matéria são 
tomadas por diferentes organismos e entidades que 

trabalham desarticuladamente, e supõem uma baixa 
ou nula coordenação mútua para melhorar a qualidade 
da mobilidade oferecida para os(as)  cidadãos/ãs.

Analisando geograficamente esse 22% 
correspondente às cinco cidades indicadas que 
declaram contar com uma AUT (Bilbao, Barcelona, 
Madrid, Monterrey e Santo Domingo), distingue-se a 
proporção mostrada pelo Gráfico 2 a seguir: 

60%40%

O Gráfico 2 revela que existe maior presença de 
AUT’s na Península Ibérica (Espanha e Portugal) do que 
na América Latina, com um 60% e 40% respectivamente. 
No seguinte ponto, tentaremos explicar a relação 
entre este número e o caos do transporte existente 
na América Latina, justamente pela falta de AUT’s nos 
países da região.
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4.Organização, regulamentação e 
integração do transporte público

As cidades onde operam sistemas associados à 
ALAMYS, especialmente as da América Latina, registram 
um déficit importante no tocante ao transporte público 
presente em cada uma delas. Isso é demonstrado 
pelo caos viário observado na maioria de suas 
urbes, o pouco planejamento, e uma alta segregação 
e desigualdade (em diferentes porcentagens, mas 
presentes em todas sem exceção). Além disso, trata-
se de áreas demográficas que não contam com um 
padrão homogêneo de crescimento, resultando em 

que as pessoas não vivam em 
metrópoles com qualidade 
na habitabilidade. 

Perante isto, o planejamento do transporte 
público e das infraestruturas é a chave para tornar esses 
centros urbanos em cidades acessíveis, amigáveis, 
sustentáveis e mais equitativas, sendo importante 
seu desenvolvimento e sua conformação. Para isso, na 
ALAMYS acreditamos que é transcendental contar com 
uma AUT que seja capaz de centralizar as coordenações 
dos desafios atuais e futuros da mobilidade, objetivo 
necessário para a obtenção de uma rede integrada, 
segura e de qualidade em todos os âmbitos possíveis.

Por conseguinte, a seguir serão fornecidos 
antecedentes respeito dos níveis de integração física e 
tarifária do transporte público, característica importante 
neste marco quando nos referimos ao planejamento 
e à coordenação do transporte e, posteriormente, ao 
estado organizacional das entidades responsáveis do 
mesmo; em particular, do transporte sobre trilhos, seja 
através de metrôs, de VLT´s ou de trens suburbanos 
(linhas ferroviárias) associados com a ALAMYS, mas 
adicionando também os ônibus para cada uma das 22 
cidades alvo de estudo. 
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Organização, regulamentação e 
integração do transporte público

À primeira vista, é possível observar que os níveis de integração, sejam físicos 
e tarifários, são muito mais elevados na Península Ibérica do que na América Latina. 
Agora, se realizarmos um gráfico com os valores e os agruparmos, os resultados são 
muito mais visíveis.

Tabela 2
“Níveis de integração física e tarifária de cidades com presença de operadores 

associados com a ALAMYS”

América Latina Península Ibérica

FÍSICA TARIFÁRIA
Barcelona

Bilbao

Madrid

Murcia

Tenerife

Valencia

Zaragoza

Porto

FÍSICA TARIFÁRIA
Buenos Aires

Porto Alegre

Rio de Janeiro

São Paulo

Santiago

Medellín

Quito

FÍSICA TARIFÁRIA
Ciudad de México

Guadalajara

Monterrey

Ciudad de Panamá

Lima

Santo Domingo

Caracas

Gráfico 3
“Integração física e tarifária na América Latina com 
presença de operadores associados com a ALAMYS”

Gráfico 4
“Integração física e tarifária na Península Ibérica com 
presença de operadores associados com a ALAMYS”
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Fonte: ALAMYS

Fonte: ALAMYS
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Total Alta Média Baixa Nula
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Em consequência, observam-se valores de 1 a 5, 
onde “5” representa o maior grau de integração física 
e/ou tarifária –isto é “integração total”–, e “1”, o menor 
grau de integração física e/ou tarifária- ou “integração 
nula”. Com base nessa categorização, é possível 
observar que a Latino-américa apresenta somente 
uma cidade com integração tarifária total e nenhuma 
com integração física total, posicionando a maioria 
delas nos três últimos níveis para os dois tipos de 
integração. Pelo contrário, a Península Ibérica mostra 
melhores níveis, posicionando o 100% das cidades nos 
três primeiros níveis de integração tarifária e física, em 
contraste com o que acontece em Latino-américa. 

Contudo, é importante entender que as 22 
cidades estudadas não contam com os cinco modos de 
transporte público indicados anteriormente, mas sim 
com a combinação deles em cada uma. 

Para conhecer o grau de presença de cada um 
desses modos, apresenta-se uma distribuição no 
gráfico a seguir.

Gráfico 5
“Modos de transporte por ciudad con presencia de 

operadores asociados a ALAMYS e buses”
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Gráfico 6
“Entidades por cidades sob estudo, responsáveis   pelo 

planejamento, gestão, coordenação e financiamento do 
transporte público”

Fonte: ALAMYS
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Baseado nas definições da ALAMYS e do seu 
referente –o Consórcio Regional de Transporte de 
Madrid–, cada item de designação é entendido da 
seguinte forma:

1.  Planejamento: planejamento de novas linhas, de 
infraestrutura, de vias (projetos de crescimento e 
expansão geral).

2.  Gerenciamento: gerenciamento da oferta do 
serviço, da capacidade da rede, da gestão de 
fluxos nas estações.

3.  Coordenação: integração com os diferentes 
operadores do transporte.

4. Financiamento: projetos de investimento e de 
expansão.

É possível observar, após a análise realizada, 
que são somente duas as cidades que cumprem 100% 
com uma AUT integral e completa (sempre conforme a 
definição estabelecida pela ALAMYS para esse conceito): 
Madrid e Barcelona, devido a sua institucionalidade 
mandante, como são o Consórcio Regional de 
Transporte de Madrid e a Autoridade de Transporte 
Metropolitano de Barcelona, respectivamente. Essas 
entidades são as encarregadas de coordenar e dirigir 
todos os parâmetros analisados sob seu mandato5. 

Adicionalmente, com base nesse resultado, é 
possível entender o motivo por que a grande maioria 
das cidades, e especialmente da América Latina, 
contam com baixos níveis de integração, seja tarifária 
ou física; isto é, uma falta de estrutura e de visão global 
da mobilidade na tomada de decisões.

5 Mesmo assim, é importante destacar que a Autoridade de Bilbao, sem cumprir 
completamente com o parâmetro, conta com uma AUT, a qual está encarregada de 
tornar o transporte público eficiente, eficaz e coordenado.

O modo de transporte com maior presença é o 
ônibus, instalado nas 22 cidades analisadas. Seguido 
pelo metrô, presente em 16 delas. Mesmo assim, é 
importante destacar que as cidades deste estudo 
que não contam com metrô, possuem um sistema de 
VLT´s e/ou de redes ferroviárias como parte de seus 
sistemas de transporte público, abrangendo dessa 
forma 100% das urbes estudadas com um modo de 
transporte sobre trilhos, seja ele metrô, VLT e/ou redes 
ferroviárias.

Estado organizacional

A seguir, é apresentado neste ponto o estado 
atual no tocante ao número de entidades responsáveis 
do planejamento, do gerenciamento, da coordenação 
e do financiamento fundamental para cada um dos 
sistemas analisados neste boletim.
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Existem duas AUT’s- sob os parâmetros fundados 
- estabelecidas nas cidades em que a ALAMYS conta 

com parceiros operadores: o Consórcio Regional de 
Transporte de Madrid e a Autoridade de Transporte 
Metropolitano de Barcelona. Mesmo assim, destacam-
se entidades como as estabelecidas em Bilbao, 
Monterrey e em Santo Domingo, que –sem cumprir com 
os parâmetros estabelecidos– possuem autoridades 
ou figuras político-administrativas similares a cargo do 
transporte público em suas cidades.

A Latino-américa possui integração física e/ou 
tarifária média ou baixa em quase todas suas cidades, 

e somente uma cidade conta com integração tarifária 
total. 

É possível explicar os baixos níveis de integração 
em Latino-américa, devido à falta de planejamento e 
de coordenação entre o grande número de organismos 
encarregados da tomada de decisões no funcionamento 
do transporte público de cada uma das cidades.

É preocupante visualizar que dez das 22 urbes 
analisadas, possuem de cinco a dez organizações 

diferentes encarregadas da tomada de decisões do 
transporte público em suas respectivas urbes. 

Nenhuma das metrópoles da América Latina conta 
com uma AUT com as características estabelecidas 

no perfil declarado pela ALAMYS.

Os maiores níveis de integração física e tarifária se 
encontram na Península Ibérica: nenhuma cidade 
não possui alguma porcentagem de integração, 

posicionando-se todas dentro dos níveis 3 a 5 (em 
escala de 1 a 5, sendo “1” o menor ou nulo nível de 
integração, e “5”, o maior).As Autoridades Únicas de Transporte presentes 

nesta análise aparecem como entidades escassas 
no universo analisado: somente 2 das 22 cidades em 
questão representam um organismo  com características 
adequadas com o perfil estabelecido, no qual a ALAMYS 
se baseia para definir uma AUT: um órgão encarregado 
do planejamento, do gerenciamento, da coordenação 
e do financiamento centralizado de projetos de 
transporte público em seu conjunto, junto com seu 
funcionamento, visando um acionar ótimo nos centros 
urbanos, conforme o demonstrado em Londres, Paris e 
Madrid, que contam com esse tipo de governabilidade. 
Dessa forma, destacamos:

5.Conclusões

Existe uma discussão latente no tocante à 
importância de contar com AUT’s, sobre tudo em Latino-
américa, devido ao pouco planejamento apresentado 
em suas áreas urbanas, ao alto congestionamento, e à 
desorganização em cada um dos modos. Cidades como 
Lima, Monterrey e Santo Domingo, entre outras, estão 
em plena discussão e/ou na incorporação de  uma 
organização com essas atribuições de coordenação 
geral enquanto a tomada de decisões. 

1
2
3
4
5
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Contudo, na ALAMYS acreditamos que os esforços 
devem ser dobrados, pois como resultado da análise 
a conclusão é que as cidades latino-americanas 
que apresentam uma desorganização tal em seu 
planejamento estão em aumento e, por tanto, não 
fornecem possibilidades equilibradas enquanto a 
mobilidade digna e de qualidade para seus cidadãos 
e cidadãs, e potenciam a segregação e a falta de 
oportunidades para quem possui menores recursos e 
possibilidades de mudança social. 

Essas desigualdades são decorrentes da falta de 
institucionalidade com competências concentradas em 
somente uma autoridade, que possa abranger todas as 
tarefas vinculadas não só com o transporte público, 
mas também com a mobilidade em seu conjunto e o 
urbanismo nas cidades.

A ALAMYS estabelece que para fortalecer esse 
âmbito e planejar coordenadamente cada um dos 
sistemas, é necessário ter claros os pontos a seguir:

As AUT’s- quaisquer que sejam elas- 
necessariamente dependerão de uma instituição 

superior na tomada de decisões final de uma cidade, 
mas sempre deve estar claro que todos os projetos e 
os processos definidores nessa matéria de transporte, 
devem estar concentrados naquela AUT, e não em 
múltiplas instituições ou sub-organismos que tenham 
alguma ingerência nos diversos âmbitos requeridos na 
liderança da mobilidade de uma metrópole.

Uma solução para esse problema da diversificação 
de forças na hora das decisões poderia ser a 

criação de um Conselho de Administração que reúna 
representantes de cada nível envolvido (operadores, 
governo local, governo regional/distrital, governo 
nacional, terceiro setor, e todos quantos forem 
necessários de acordo com cada realidade). 

A AUT deve ter acesso ao financiamento necessário 
para cumprir com suas tarefas. Por isso, é importante 
que os governos centrais disponibilizem fundos 

diretos que essa entidade puder expender conforme 
suas decisões. 

Equilíbrio financeiro para a sustentabilidade do 
sistema: a AUT deve definir as regras da distribuição 

das receitas e controlar as entradas. Em muitos casos, 
se procura “privatizar” essas tarefas, o que pode resultar 
em que o Estado perca o controle dos objetivos que 
deseja atingir para seus cidadãos e cidadãs. 

É necessário que, a partir do planejamento 
da instalação de uma AUT, o Estado garanta a 

sustentabilidade financeira da mesma, através de 
financiamento tarifário regular e/ou de subsídios, 
resguardando assim a segurança do cumprimento da 
proposta da AUT. 

Contudo, a ALAMYS declara sua completa 
disposição para apoiar os governos locais, regionais/

distritais ou nacionais, para ajudar ao desenvolvimento 
das Autoridades Únicas de Transporte em prol de um 
sistema de mobilidade público, de qualidade, eficiente, 
seguro e inclusivo.
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