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1. INTRODUÇÃO 

Desde o início da pandemia de Covid-19, a NTU tem monitorado os impactos 
que as medidas de isolamento social adotadas pelos municípios têm provocado 
na mobilidade urbana das cidades brasileiras. O levantamento de informações 
e dados é realizado por meio de consulta via pesquisa junto às empresas 
associadas e sindicatos filiados, além de verificação no clipping de notícias da 
entidade.  

O resultado desse trabalho é a produção de um relatório de monitoramento dos 
impactos. Desde o dia 16/03/2020, esse relatório é publicado em duas edições 
diárias para informar e subsidiar as ações das operadoras de transporte público 
por ônibus. Estão destacadas as informações referentes à redução da 
demanda de passageiros transportados, o nível de diminuição da oferta de 
serviço, os prejuízos acumulados pelo setor, as ocorrências de encerramento e 
suspensão das atividades por parte das operadoras. Também são registradas 
as demissões e suspensões de contratos trabalhistas, as reduções das 
jornadas de trabalho e dos salários, as paralisações de serviço, além das 
medidas adotadas por órgãos gestores e empresas operadoras para garantir a 
manutenção do serviço com condições seguras para trabalhadores e toda a 
sociedade. 

Esse trabalho permitiu que a NTU publicasse em abril a primeira edição do 
relatório mensal ‘Covid-19 e o transporte público por ônibus: impactos no setor 
e ações realizadas’. Essa publicação apresenta o balanço do primeiro mês dos 
impactos da pandemia no setor, com destaque para as ações propostas e 
realizadas pelo segmento empresarial. A primeira edição teve como referência 
o período de 16/03/2020 a 15/04/2020. 

Esta é a segunda edição do relatório que tem como referência o período de 
16/04/2020 até 15/05/2020. Utilizou-se como base para consulta de dados o 
relatório diário divulgado no dia 15/05/2020, apresentado no Anexo. Nesse 
relatório estão destacadas informações de um total de 336 sistemas de 
transporte público por ônibus em todo o país. Ao todo são 26 capitais, o Distrito 
Federal, 14 regiões metropolitanas e outros 295 municípios de grande, médio e 
pequeno porte.  

Além da divulgação do cenário atual e da evolução mensal dos dados 
coletados relacionados aos impactos no setor, este trabalho destaca as 
medidas de higienização e distanciamento social direcionadas ao transporte 
público implementadas nas cidades brasileiras e no cenário internacional. 
Também estão registradas as iniciativas de subsídios e desonerações 
tributárias para redução do impacto financeiro no setor, assim como as 
medidas de controle de gratuidades adotadas para contribuir com o isolamento 
social nas cidades. Os subsídios anunciados em diversas partes do mundo 
para financiar os prejuízos e garantir a continuidade da prestação do serviço de 
transporte público estão apontados na última seção.  
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2. IMPACTOS 
Nesta seção estão registrados os principais impactos provocados no transporte 
público por ônibus, em função das medidas de isolamento social resultantes do 
enfrentamento da pandemia de Covid-19.  

Estão destacadas as variações da quantidade de passageiros transportados, o 
nível de oferta de serviço e o prejuízo econômico do setor. Também está 
indicada a quantidade de operadoras de transporte público por ônibus que 
encerraram a operação, as empresas que neste momento possuem 
perspectiva de término das atividades e aquelas que suspenderam os serviços. 
Da mesma forma, estão registradas as demissões, as suspensões de contratos 
trabalhistas, as reduções de jornadas de trabalho e salários, além das 
paralisações do atendimento à população.  

As análises destacam a situação atual de cada um dos impactos mencionados 
anteriormente após dois meses de enfrentamento da pandemia, assim como 
um comparativo com o cenário registrado na primeira edição desta publicação. 

 

2.1. Redução da demanda de passageiros 
Ao longo do último mês o comportamento da demanda foi similar àquele 
verificado nos primeiros 30 dias na maior parte dos sistemas analisados. 
Naquele momento era observada uma redução média da ordem de 80%. Os 
dados coletados para esta edição indicam que a média ponderada de redução 
da demanda, do universo de sistemas que disponibilizaram essa informação, 
foi de 71% em relação a demanda observada antes da pandemia. Isso 
representa uma perda total de aproximadamente 30 milhões de passageiros 
diários. 

 

Apesar da queda dos níveis de isolamento social nas cidades apontada por 
alguns sistemas de monitoramento, observou-se na maioria dos casos o 
prolongamento das quarentenas nos municípios. Consequentemente, a 
participação da sociedade nas atividades laborais e também de estudo, que 
juntas representam 63% dos motivos de viagens da população brasileira (CNT 
e NTU, 2017), foi afetada. Houve também a adoção de medidas mais restritivas 
de circulação de pessoas, como nos casos das capitais Belém-PA, Fortaleza-
CE e São Luís-MA, que implantaram o lockdown, situação que provoca a 
diminuição quase por completa dos deslocamentos nas cidades.  

Em relação ao cenário geral dos níveis de demanda identificados para todos os 
sistemas indicados no Anexo, destaca-se a evolução da quantidade de 
sistemas por faixa de redução da quantidade de passageiros transportados, 
conforme apresentado na Figura 1. 

o 71% foi a média de redução da demanda de passageiros 

o Aproximadamente 30 milhões de passageiros deixaram de realizar 
viagens por dia em todo o país 
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Figura 1 – Transporte público por ônibus: redução da demanda  

Fonte: Rede de Contatos Técnicos da NTU/Clipping NTU/Mídia. 
 

No relatório apresentado no Anexo estão indicados os percentuais de redução 
da demanda de todos os sistemas de transporte que monitoraram e tornaram 
pública essa informação. 

 

2.2. Redução da oferta de serviço 
Em função da continuidade das medidas de restrição das atividades urbanas, 
muitos órgãos gestores implantaram a redução dos serviços ofertados. Assim 
como observado no período anterior, houve a redução da frota e da frequência 
das linhas de ônibus em várias cidades brasileiras. Mesmo assim, nota-se que 
foi mantido o esforço em garantir a universalidade do atendimento, 
principalmente para que os trabalhadores dos serviços essenciais fossem 
atendidos.  

Ao longo do último mês os órgãos gestores de transporte intensificaram as 
medidas para garantir o distanciamento da população no transporte público 
através da determinação de limites da quantidade de passageiros autorizados 
dentro dos ônibus. Algumas cidades autorizam o transporte de passageiros 
somente sentados ou com restrição da quantidade de pessoas transportadas 
em pé. Por isso, observou-se o aumento do nível médio de oferta nos sistemas 
analisados em relação ao primeiro mês. A redução média ponderada da oferta 
dos serviços foi de 52% no segundo mês. 

 

 

A redução média da oferta dos serviços foi de 52% no segundo 
mês após o início da pandemia  
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Os atuais níveis de oferta de serviço é resultado da continuidade das medidas 
de isolamento social adotadas pelo poder público, como já destacado na 
análise do item anterior. O comparativo do cenário atual por classes de 
redução de oferta com o quadro observado em abril revela pouca alteração 
(Figura 2). 

 

 
Figura 2 – Transporte público por ônibus: redução da oferta de serviço 

Fonte: Rede de Contatos Técnicos da NTU/Clipping NTU/Mídia. 
 

Em 182 sistemas o cenário é de paralisação total dos serviços de transporte 
público por ônibus. Nesse universo estão todos os 176 municípios do estado de 
Santa Catarina atendidos por sistemas de transporte púbico por ônibus e 
também as cidades de Araguaína-TO, Ilhéus-BA, Jabotical-SP, Nova Pádua-
RS, João Pessoa-PB e Penápolis-SP (em abril eram 180). 

No Anexo estão registrados os níveis de oferta de todos aqueles sistemas de 
transporte monitorados diariamente pela NTU que disponibilizaram as 
informações. 
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2.3. Prejuízo do setor 
Até o momento, o desequilíbrio entre as receitas e custos no período da 
pandemia pode ser dividido em duas fases. Na primeira fase, ou seja, durante 
a segunda quinzena de março de 2020, os prejuízos foram completamente 
absorvidos pelas empresas, sem qualquer apoio ou subvenção. Na segunda 
fase, a partir do início de abril até 15 de maio de 2020, já com a vigência da 
Medida Provisória nº 936, os prejuízos foram parcialmente amortizados. A 
Medida Provisória nº 936 permitiu a suspensão temporária de contratos e a 
redução da carga horária de trabalho e dos salários. Tal flexibilização é muito 
importante porque os custos de mão-de-obra representam, em média, 50% do 
custo total das operadoras. Diante dessas condições, foi calculado o prejuízo 
total do setor, destacado a seguir. 

 

Entretanto, os efeitos da Medida Provisória (MP) nº 936 tem validade de 3 
meses e exige a manutenção do quadro de trabalhadores atingidos por no 
mínimo mais 60 ou 90 dias, dependendo do tipo de acordo feito. Após o fim do 
prazo de efeito da MP, as empresas voltarão a ter um impacto significativo da 
folha de pagamento nos custos. Essa realidade, somada à continuidade da 
forte queda da receita tarifária e à falta de apoio do governo federal com 
alguma medida de socorro financeiro substancial direcionada para o setor, 
poderá provocar o encerramento das atividades, ou mesmo a falência, de uma 
quantidade grande de operadoras.  

Outras medidas promovidas por iniciativas das empresas, como a antecipação 
de férias, também contribuíram para o enfrentamento inicial da crise por parte 
do segmento empresarial.  

O prejuízo do setor após dois meses de impacto da pandemia é resultado da 
drástica redução de demanda e, consequentemente, da receita tarifária. As 
tarifas pagas pelos passageiros é a única fonte de financiamento do serviço na 
maior parte das cidades atendidas por sistemas organizados de transporte 
público por ônibus. 

 

2.4. Encerramento e suspensão das atividades 
O levantamento dos dados e da percepção das empresas de transporte urbano 
aponta para perspectivas difíceis em função da consolidação e expansão do 
vírus da Covid-19. O cenário cada vez mais crítico e a ampliação de medidas 
mais rigorosas quanto ao isolamento social pelos estados e municípios 
resultaram na intensa queda de demanda e drástica perda de receita. Tudo 
isso intensificou as dificuldades que as empresas de transporte urbano 
enfrentam há anos. 

Inicialmente, havia a perspectiva de que as empresas não conseguiriam 
continuar operando durante a pandemia. Em função dos prejuízos observados 
nos primeiros quinze dias de restrições, as projeções eram de que haveria a 

O prejuízo total acumulado do setor após 60 dias da crise do 
coronavírus é de R$ 2,1 bilhões. 
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imediata inviabilidade financeira das operações. Todavia, com a vigência da 
MP 936 e a postergação de inúmeras obrigações com fornecedores, credores e 
tributos, foi estabelecida a base para a manutenção mínima dos serviços. Por 
outro lado, todo esse passivo da pandemia, associado àquele acumulado ao 
longo dos anos de defasagem tarifária, provavelmente afetará as empresas no 
curto e médio prazos.  

Nesse sentido, observa-se vários casos de perspectiva de encerramento das 
atividades operacionais. Após um mês de impacto da pandemia no setor, 
apenas duas empresas indicavam a possibilidade de encerrar as atividades. 
Após 60 dias, já são 11 operadoras com essa perspectiva. 

A empresa Real Transportes Metropolitanos, de Guarulhos-SP, não suportou 
os impactos da redução de receita e foi a primeira operadora a encerrar as 
atividades devido a crise provocada pela Covid-19. 

Apesar do empenho na busca por alternativas para se manterem atuantes, 
algumas empresas não conseguem atingir resultado sustentável e se deparam 
com o quadro de suspensão de atividades em determinadas cidades. Esses 
casos foram observados em Caçapava do Sul-RS, Passo Fundo-RS e 
Piracicaba-SP. Nessas cidades, três empresas comunicaram ao poder público 
a necessidade de suspender a operação dos serviços. 

 

2.5. Demissões 
A instabilidade provocada pela Covid-19 no setor provocou o aumento do 
número de demissões. O esgotamento de alternativas para a manutenção de 
seus colaboradores resultou na ampliação dos desligamentos. Há um mês 
havia 978 demissões. Atualmente esse número é de 1.806, ou seja, houve um 
aumento superior a 80% nos números de desligamento. 

As demissões adicionais foram registradas nas cidades de Itu-SP, Uruguaiana- 
RS, Feira de Santana-BA e Goiânia-GO.  

 

2.6. Suspensões de contratos trabalhistas 
As suspensões de contratos trabalhistas foram importantes para a manutenção 
dos empregos. Na primeira edição do relatório, foram levantadas 2.023 
suspensões. Contudo, nos últimos 30 dias ocorreram suspensões de contratos 
trabalhistas em Florianópolis-SC, que, por ter o serviço de transporte público 
por ônibus totalmente paralisado, realizou a suspensão do contrato trabalhista 
de 4.000 colaboradores. Outros 1.800 contratos foram suspensos em João 
Pessoa-PB. Em dois meses de monitoramento foram registradas 9.235 
suspensões de contratos. Houve um aumento de 356% nos últimos 30 dias.  

Conforme já citado, a adoção da Medida Provisória nº 936 tem sido de grande 
valia para as empresas operadoras, pois permite a suspensão dos contratos 
trabalhistas com remuneração do seguro desemprego garantida pelo Governo 
Federal. As empresas de Florianópolis-SC utilizaram essa medida, assim como 
as operadoras da região metropolitana de Vitória-ES, que, com a proibição de 
pagamento da tarifa em dinheiro, afastou 2.500 cobradores. 
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2.7. Reduções das jornadas de trabalho e dos 
salários 
As reduções das jornadas e dos salários também foram utilizadas para evitar 
demissões em massa de seus colaboradores durante a pandemia.  

Amparadas pela Medida Provisória nº 936, operadoras em Teresina-PI, Feira 
de Santana-BA e Juiz de Fora-MG realizaram acordos para reduções de 
salários com diminuição proporcional das jornadas de trabalho.  

 

2.8. Paralisações dos serviços 
O cenário atual observado apresenta cada vez mais instabilidades devido a 
crise deflagrada pelo Covid-19. Tais instabilidades impactam diretamente no 
equilíbrio econômico-financeiro das empresas com reflexo direto nos empregos 
gerados. As classes de motoristas e cobradores são as mais representativas 
nesse quadro e, consequentemente, as mais afetadas.  

Verificou-se no decorrer das últimas semanas um aumento da quantidade de 
greves e/ou manifestações por parte dos rodoviários. O principal objetivo é a 
reivindicação de condições ideais de trabalho e garantias de emprego durante 
a crise resultante da pandemia. 

As pautas comumente verificadas pela NTU consistem em reclamações acerca 
do atraso no pagamento dos salários e/ou do plano de saúde; as recentes 
demissões em massa que vêm sendo deflagradas nas últimas semanas, como 
apontado nas seções anteriores, e também a garantia de condições de 
proteção e higienização para reduzir as probabilidades de contaminação dos 
rodoviários pelo coronavírus. 

O levantamento realizado pela NTU aponta nove paralisações temporárias de 
sistemas nas capitais e regiões metropolitanas. Foram verificadas outras 20 
ocorrências de interrupção dos serviços em cidades de grande, médio e 
pequeno porte até a data de publicação do relatório apresentado no Anexo. As 
manifestações mais comuns são a paralisação da oferta de serviço por 
movimentos grevistas e também carreatas realizadas.  
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3. MEDIDAS ADOTADAS PELAS 
EMPRESAS OPERADORAS 
Após dois meses de crise é possível identificar mudanças significativas nas 
medidas que vêm sendo adotadas em todos os segmentos da sociedade. No 
transporte público por ônibus as medidas tornaram-se mais abrangentes para 
proteger do contágio pelo vírus os rodoviários e a população usuária.  

Observou-se em alguns casos a limitação de passageiros transportados ao 
mesmo tempo nos ônibus. Também no último mês houve a adesão ao uso de 
máscaras, amplamente exigido no transporte público, como verificado em 
Belém-PA (Figura 3). Identificou-se a obrigatoriedade do uso de máscaras no 
transporte público em 24 estados brasileiros determinados por decretos 
estaduais.  

 

 
Figura 3 - Cartaz sobre a obrigatoriedade do uso de máscara no 

transporte público por ônibus de Belém-PA 
Fonte: Prefeitura Municipal de Belém-PA. 

 

Na próxima seção estão destacadas várias outras medidas adotadas no Brasil 
e no mundo pelas empresas operadoras e órgãos gestores especificamente 
para garantia da higienização e distanciamento no transporte público. 
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4. MEDIDAS DE HIGIENIZAÇÃO E 
DISTANCIAMENTO 
Visando a retomada das atividades nas cidades, vários poderes públicos 
municipais iniciaram a adoção e implementação de medidas para garantir o 
distanciamento social nos veículos e a higienização das equipes e das 
infraestruturas do transporte público. Tais ações sanitárias potencializam outras 
medidas de prevenção já adotadas, a fim de proteger os usuários que utilizam 
os serviços de transporte. 

O reforço da higienização de pontos de ônibus, terminais (Figura 4) e veículos 
foi a primeira medida amplamente aplicada no país, qualificada como 
imprescindível nesse contexto. De acordo com a Nota Técnica Nº 34/2020 da 
ANVISA, esse tipo de higienização utiliza principalmente dois tipos de produtos: 

• Hipoclorito de sódio: similar à água sanitária, é uma solução líquida 
que contém de 10% a 13% de cloro ativo. Possui alto poder de 
desinfecção de superfícies, reduzindo as chances de contaminação 
por vírus, parasitas e bactérias. A pulverização é o meio de aplicação 
mais indicado, podendo ser também aplicado nas lavagens dos 
espaços; e 

• Quaternário de amônia: composto químico que age como uma 
película que extermina vírus, bactérias, fungos e ácaros, formando 
uma camada protetora que mantém o local desinfetado. Diante do 
hipoclorito de sódio, apresenta a vantagem de não corroer os metais. 
A pulverização é o meio de aplicação indicado. 

 

 
Figura 4 – Desinfecção da Rodoviária do Plano Piloto no Distrito Federal-

DF. 
Fonte: Agência Brasília (GDF). 
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A instalação de túneis de desinfecção corporal está ganhando notoriedade 
entres as práticas sanitárias adotadas no transporte público, como é observado 
em Campo Grande-MS (Figura 5). Trata-se de um túnel composto por um 
dispositivo com canos que circundam a passagem dos passageiros, que, 
acionado por sensores de presença, direcionam jatos de ozônio à cabeça, 
braços e pernas do usuário por cerca de 30 segundos. 

O ozônio é utilizado como agente desinfetante em sistemas de tratamento de 
água, desde o tratamento de piscina ao tratamento de água potável e, neste 
caso, o sistema é capaz de desinfetar cabelos, roupas, acessórios e corpos 
que passarem pelo túnel. A névoa expelida através dos nebulizadores é capaz 
de eliminar 35 vezes mais bactérias, vírus e fungos em relação ao cloro. 

Atualmente, a Anvisa orientou a interrupção no uso desse dispositivo nos 
meios públicos, alegando a necessidade de um estudo que comprove a 
efetividade desse método e sua não toxidade, uma vez que o ozônio pode ser 
tóxico aos seres humanos, podendo causar problemas respiratórios. 

 
Figura 5 – Túnel de desinfecção corporal para passageiros do transporte 

público por ônibus em Campo Grande-MS 
Foto: Luciano Muta (Diário Digital). 

 

Em relação às estratégias de distanciamento, destacam-se: 

• Organização de filas com distanciamento entre passageiros: o 
destacamento de agentes para a organização de filas tem se 
mostrado eficiente em algumas cidades. Esses agentes atuam 
diretamente com a orientação dos passageiros sobre a formação de 
filas com distanciamento. Também é realizada a distribuição de 
material informativo sobre prevenção e combate ao Covid-19; e 

•  Demarcação de espaços: algumas prefeituras já estão colocando em 
prática a demarcação dos espaços para indicar o distanciamento 
mínimo a ser mantido entre os passageiros (Figura 6). Essa iniciativa 
tem um viés educativo e busca disseminar a assimilação da distância 
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necessária para conter a aglomeração em filas de pontos de ônibus e 
plataformas em geral. 

 

 
Figura 6 – SPTrans marca distância entre passageiros em filas de 

terminais de ônibus na cidade de São Paulo-SP 
Foto: Divulgação SPTrans. 

 

O Quadro 1 destaca outras iniciativas promovidas pelo poder público e pelas 
empresas operadoras de transporte nas cidades brasileiras com o objetivo de 
garantir a higienização e o distanciamento social no transporte público. As 
ações internacionais estão registradas no Quadro 2. É possível identificar um 
nível alto de similaridade entre as medidas adotadas em ambos os cenários. 
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Quadro 1 – Transporte público nas cidades brasileiras: medidas adotadas 
para garantir higienização e distanciamento social  

Cidade-UF Ações 

Aracaju-SE 

• Uso obrigatório de máscara no transporte 
público; 
• Distribuição de máscaras reutilizáveis nos 
principais terminais; 
• Rigorosa higienização dos veículos; 
• Distribuição de álcool gel nos terminais 
(imagem). 

 

Belém-PA 

• Desinfecção de algumas das principais vias 
públicas; 
• Demarcação de paradas de ônibus 
sinalizando distância mínima de isolamento 
social; 
• Rigorosa higienização dos veículos (imagem); 
• Distribuição de álcool gel nos terminais. 

 

Belo Horizonte-
MG 

• Uso obrigatório de máscara no transporte 
público; 
• Limitação do número de passageiros dentro 
dos veículos; 
• Distribuição gratuita de cartões para 
minimizar a troca de dinheiro entre passageiro 
e cobrador (imagem); 
• Rigorosa higienização dos veículos; 
• Distribuição de álcool gel nos terminais. 

 

Boa Vista-RR 

• Desinfecção de alguns dos pontos de ônibus 
e terminais; 
• Distribuição de máscaras reutilizáveis nos 
principais terminais; 
• Intensificação da higienização dos veículos. 
• A empresa responsável pelo transporte 
coletivo de Boa Vista instalou máscaras nos 
veículos. A iniciativa simbólica teve como 
objetivo sensibilizar a população para o uso de 
máscara (imagem). 

 

 
 

Brasília-DF 

• Uso obrigatório de máscara no transporte 
público (imagem); 
• Distribuição de máscaras reutilizáveis nos 
principais terminais; 
• Desinfecção de veículos e terminais. 

 

Fonte: Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos-NTU/Clipping NTU. 
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Quadro 1 – Transporte público nas cidades brasileiras: medidas adotadas 
para garantir higienização e distanciamento social  

Cidade-UF Ações 

Campo Grande-
MS 

• Uso obrigatório de máscara no transporte 
público (imagem); 
• Distribuição de máscaras reutilizáveis nos 
principais terminais; 
• Desinfecção de veículos e terminais. 

 

Cuiabá-MT 

• Uso obrigatório de máscara no transporte 
público; 
• Distribuição de máscaras reutilizáveis nos 
principais terminais; 
• Rigorosa higienização dos veículos; 
• Higienização de vias públicas de maior 
tráfego (imagem); 
• Distribuição de álcool gel nos terminais. 

 

Curitiba-PR 

• Uso obrigatório de máscara no transporte 
público; 
• Limitação do número de passageiros por 
viagem dentro dos veículos (imagem); 
• Rigorosa higienização dos veículos; 
• Distribuição de álcool gel nos terminais. 

 

Fortaleza-CE 

• Uso obrigatório de máscara no transporte 
público; 
• Distribuição de máscaras reutilizáveis nos 
principais terminais (imagem); 
• Rigorosa higienização dos veículos; 
• Higienização de vias públicas de maior 
tráfego; 
• Distribuição de álcool gel nos terminais. 

 

Fonte: Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos-NTU/Clipping NTU. 
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Quadro 1 – Transporte público nas cidades brasileiras: medidas adotadas 
para garantir higienização e distanciamento social  

Cidade-UF Ações 

Goiânia-GO 

• Limitação do número de passageiros por 
viagem; 
• Rigorosa higienização dos veículos e terminais 
(imagem); 
• Distribuição de álcool gel nos terminais. 

 

João Pessoa-
PB 

• Uso obrigatório de máscara no transporte 
público (imagem); 
• Distribuição de máscaras reutilizáveis nos 
principais terminais; 
• Rigorosa higienização dos veículos; 
• Higienização de vias públicas de maior tráfego; 
• Distribuição de álcool gel nos terminais. 

 

Maceió-AL 

• Limitação do número de passageiros por 
viagem; 
• Rigorosa higienização dos veículos e terminais 
(imagem); 
• Distribuição de álcool gel nos terminais. 

 

Manaus-AM 

• Uso obrigatório de máscara no transporte 
público (imagem); 
• Higienização dos veículos e terminais; 
• Distribuição de álcool gel nos terminais. 

 

Natal-RN 

• Limitação do número de passageiros por 
viagem; 
• Rigorosa higienização dos veículos e 
terminais; 
• Distribuição de álcool gel nos terminais; 
• Distribuição de máscaras reutilizáveis nos 
principais terminais (imagem); 
• Obrigatoriedade de ventilação natural nos 
veículos. 

 

Fonte: Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos-NTU/Clipping NTU. 
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Quadro 1 – Transporte público nas cidades brasileiras: medidas adotadas 
para garantir higienização e distanciamento social  

Cidade-UF Ações 

Palmas-TO 

• Uso obrigatório de máscara no transporte 
público; 
• Distribuição de máscaras reutilizáveis nos 
principais terminais (imagem); 
• Rigorosa higienização dos veículos; 
• Distribuição de álcool gel nos terminais. 

 

Porto Alegre-RS 

• Uso obrigatório de máscara no transporte 
público; 
• Distribuição de máscaras reutilizáveis nos 
principais terminais (imagem); 
• Rigorosa higienização dos veículos; 
• Distribuição de álcool gel nos terminais. 

 

Recife-PE 

• Uso obrigatório de máscara no transporte 
público; 
• Distribuição de máscaras reutilizáveis nos 
principais terminais; 
• Rigorosa higienização dos veículos 
(imagem); 
• Distribuição de álcool gel nos terminais. 

 

Rio de Janeiro-
RJ 

• Uso obrigatório de máscara no transporte 
público (imagem); 
• Distribuição de máscaras reutilizáveis nos 
principais terminais; 
• Rigorosa higienização dos veículos; 
• Distribuição de álcool gel nos terminais. 

 

Salvador-BA 

• Uso obrigatório de máscara no transporte 
público; 
• Distribuição de máscaras reutilizáveis nos 
principais terminais; 
• Rigorosa higienização dos veículos 
(imagem); 
• Distribuição de álcool gel nos terminais. 

 

Fonte: Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos-NTU/Clipping NTU. 
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Quadro 1 – Transporte público nas cidades brasileiras: medidas adotadas 
para garantir higienização e distanciamento social  

Cidade-UF Ações 

São Luís-MA 

• Uso obrigatório de máscara no transporte público; 
• Distribuição de máscaras reutilizáveis nos 
principais terminais; 
• Rigorosa higienização dos veículos (imagem); 
• Distribuição de álcool gel nos terminais. 

 

São Paulo-SP 

• Uso obrigatório de máscara no transporte público 
(imagem); 
• Distribuição de máscaras reutilizáveis nos 
principais terminais; 
• Higienização dos veículos; 
• Higienização de vias públicas de maior tráfego; 
• Distribuição de álcool gel nos terminais. 

 

Teresina-PI 
• Higienização dos veículos; 
• Higienização das estações/terminais (imagem); 
• Distribuição de álcool gel nos terminais. 

 

Vitória-ES 

• Proibição do uso de dinheiro em espécie para 
pagamento das tarifas; 
• Higienização dos veículos; 
• Distribuição de kits de proteção aos rodoviários 
(imagem); 
• Distribuição de álcool gel nos terminais. 

 

Fonte: Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos-NTU/Clipping NTU. 
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Quadro 2 – Transporte público no mundo: medidas adotadas para garantir higienização e distanciamento social 

Cidade/País Ações Detalhamento 

Nova Iorque-
EUA 
 

• Limpeza dos metrôs e dos ônibus; 
• Fechamento ruas e expansão de 
calçadas durante bloqueio ao 
coronavírus. 

• Durante o período noturno, o MTA intensificará as operações de desinfecção, 
limpando sua frota de milhares de carros e ônibus todas as noites e testando 
novas e inovadoras soluções de limpeza, incluindo UV, antimicrobianos e 
desinfetantes eletrostáticos. 
• Medidas, que também incluem a criação de ciclovias temporárias, visam 
oferecer de forma segura mais espaço ao ar livre para os nova-iorquinos. 

 

Dubai-
Emirados 
Árabes 

• Esterilização das roupas dos 
motoristas de táxis após contato com 
os passageiros. 
• Desenvolvimento de óculos de sol 
para detectar pessoas com sintomas 
de COVID-19. 
• Implantação de sinalização 
orientativa nos ônibus, trens, 
estações e pontos de embarque e 
desembarque. 

• Para aumentar a proteção dos motoristas de táxi e protegê-los contra o coronavírus, 
a Autoridade Rodoviária e de Transportes (RTA) de Dubai possui cabines de auto 
esterilização. Um corredor de esterilização foi colocado em frente à entrada do 
escritório dos motoristas na região de Muhaisnah, caracterizado pela capacidade de 
esterilizar as roupas do motorista do lado de fora, pulverizando o material em 360 
graus ao redor da circunferência do corpo, além de outras medidas cautelares. 
• Os óculos de imagem térmica usados na China para detectar sintomas de 
coronavírus agora estão sendo testados pelo Departamento de Segurança de 
Transportes de Dubai. Os vidros térmicos T1 da Rokid usam um sensor infravermelho 
para detectar temperaturas de até 200 pessoas em dois minutos, de até três metros 
de distância. 
• Instalação de sinalização de segurança e etiqueta em transportes públicos e outros 
espaços públicos, com o objetivo de aumentar a conscientização sobre procedimentos 
essenciais de saúde e segurança para combater o surto de COVID-19.  

Madri-Espanha 

• Limpeza dos veículos de táxi; 
• Desenvolvimento de um manual de 
instruções para a desinfecção do 
serviço de táxi. 

• Madri disponibilizou um espaço de 9.000 metros quadrados para os taxistas locais 
limparem e desinfetarem seus automóveis gratuitamente. A oferta, válida até o fim do 
estado de emergência causado pelo COVID-19, visa ajudar o setor a atender ao 
aumento dos padrões de saneamento na capital espanhola. 
• Madrid Salud desenvolveu instruções de gestão preventiva e de incidentes 
(desinfecção) para o serviço de táxi. O serviço de saúde pública da cidade espanhola 
recomenda que a frequência mínima de limpeza e desinfecção seja de pelo menos a 
cada 24 horas no final do turno. No entanto, é necessário aumentar a frequência e 
tomar medidas especiais após a realização de serviços considerados de risco, como a 
transferência de profissionais de saúde.  

Fonte: Intelligent Transport (https://www.intelligenttransport.com/transport-news/). 
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Quadro 2 – Transporte público no mundo: medidas adotadas para garantir higienização e distanciamento social 

Cidade-País Ações Detalhamento 

Miami-EUA 
• Sinalização para garantir o 
distanciamento entre os 
passageiros. 

• Instalação de sinais físicos de distanciamento nos carros do Metrorail, para 
alertar os passageiros a manterem uma distância segura. 

 

Auckland-Nova 
Zelândia 

• Implantação de alterações nas 
vias para dar prioridade às 
pessoas que usam o transporte 
público na área central. 

• Implementação de alteração nas vias para aumentar o espaço para quem 
caminha, anda de bicicleta e usa o transporte público no centro da cidade, com 
o objetivo de aumentar rapidamente a quantidade de espaço público disponível 
para os Aucklanders, para que possam manter o distanciamento físico. Os 
veículos particulares também serão impedidos de fazer viagens pela Queen 
Street, com movimentos proibidos em alguns locais. 
  
Resumo das alterações feitas: 
• Redução de quatro para duas faixas entre Customs Street e Shortland Street; 
• Áreas seguras para esperar, entrar e descer do ônibus; (ou pegar um táxi); 
• Mais espaço para caminhar; 
• Zonas de carregamento dedicadas para entregas e recolhimentos; 
• Mais espaço nos cruzamentos e cruzamentos para reduzir a aglomeração e 
dar às pessoas espaço para atravessar; 
• Marcações na calçada, cruzamentos e pontos de ônibus para apoiar o 
distanciamento físico; 
• Espaço dedicado para filas nas empresas (por exemplo, no supermercado) 
com pontos, linhas e outras marcações; 
• Certos movimentos removidos para restringir a concentração na Queen Street; 
e 
• Restrições de condução no lugar. 

 

Fonte: Intelligent Transport (https://www.intelligenttransport.com/transport-news/). 
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Quadro 2 – Transporte público no mundo: medidas adotadas para garantir higienização e distanciamento social 

Cidade/País Ações Detalhamento 

Reino Unido 

• Ampliação da área de pavimentos 
(calçadas) para manter o 
distanciamento entre as pessoas; 
• Serviço de ônibus sob demanda; 
• Instalação de contador de 
passageiros nos ônibus para 
manutenção do limite máximo de 
passageiros em cada viagem. 

- A Stagecoach, uma das maiores operadoras de ônibus da Grã-Bretanha, 
anunciou o lançamento do primeiro serviço de ônibus público sob demanda do 
Reino Unido para uso exclusivo por funcionários do NHS, por meio de aplicativo 
móvel. 
 
- Haverá uma funcionalidade adicionada à máquina Ticketer, presente em cada 
ônibus, que permite aos motoristas contar passageiros de acordo e indicar a 
lotação do veículo. 

 

Londres-Reino 
Unido 

• Colocação de cartazes e outros 
sinais com orientação sobre a 
manutenção do distanciamento 
social. 
• Implantação de rotas prioritárias 
para os ônibus. 

• Introdução de marcadores de distanciamento social para ônibus para melhorar 
ainda mais a segurança do motorista e do cliente. Novos pôsteres em paradas, 
abrigos e estações e mais sinalização nos ônibus, em 73 linhas e planeja 
implantar cerca de 1.400 ônibus. 

 

Lisboa-
Portugal 

• Extensão do prazo de validade dos 
créditos eletrônicos. 

• Datas de vencimento do cartão de transporte de Lisboa estendidas para 
reduzir a necessidade de interação social. A fim de reduzir a necessidade de os 
cidadãos fazerem viagens desnecessárias às paradas de carregamento de 
cartões de seus operadores locais, a OTLIS - Operadoras de Transporte de 
Lisboa anunciou que estenderá até junho a duração dos cartões Lisboa Viva que 
deveriam ou já expiraram após 23 de fevereiro. Ao garantir que a duração dos 
cartões Lisboa Viva não expire, o OTLIS quer garantir que não haja multidões 
desnecessárias de cidadãos em suas estações de embarque - protegendo 
assim a saúde não apenas dos viajantes, mas também de seus próprios 
funcionários.  

Fonte: Intelligent Transport (https://www.intelligenttransport.com/transport-news/). 

 



22 

 

Quadro 2 – Transporte público no mundo: medidas adotadas para garantir higienização e distanciamento social 

Fonte: Intelligent Transport (https://www.intelligenttransport.com/transport-news/). 

Cidade/País Ações Detalhamento 

País de Gales 

• Limpeza dos trens com produto 
anti-viral a cada 24 horas. 
• Limpeza regular dos pontos de 
contato: mesas, corrimãos. 
• Contratação de funcionários e 
investimento em equipamentos de 
limpeza. 

• A Transport for Wales (TfW) intensificou o regime de limpeza. Produtos de 
limpeza adicionais foram empregados para cobrir mais turnos em depósitos 
em toda a rede do País de Gales e fronteiras, bem como em trens.  

 

Moscou-
Rússia 

• Viagens são autorizadas somente 
para os passageiros que possuem 
os cartões smart cards; 
•  Máscaras e luvas de proteção 
disponíveis em todas as estações 
de metrô. 

• Moscou introduziu um sistema automatizado de verificação de permissão 
em transporte público para ajudar a manter o distanciamento social. Agora só 
é possível viajar de transporte público com cartões inteligentes Troika e 
Strelka ou cartões de transporte social, utilizados em Moscou e nos arredores 
da capital. 
A operação do sistema de verificação de licenças é realizada de forma 
automática e remota. O metrô de Moscou tem acesso a cada linha e cada 
catraca individual em qualquer estação de metrô e monitora constantemente a 
operação do sistema em todas as estações.  
• Máscaras, luvas e desinfetantes são uma nova realidade da rotina de 
segurança de passageiros do metrô de Moscou. Eles podem ser comprados 
em máquinas de venda automática ou em pontos de venda de estações e o 
preço é fixado em valor inferior ao preço padrão de mercado.  

 

Paris-França 
• Disponibilização de álcool nos 
equipamentos da rede de 
transporte. 

• Paris liberará desinfetante para as mãos através da rede de transporte 
público. A prefeita de Paris, Anne Hidalgo, disse ao periódico Journal Du 
Dimanche que o produto para as mãos seria disponibilizado em toda a rede 
de transportes da cidade, enquanto a capital francesa tenta manter o vírus 
sob controle. Isso também inclui dispensadores gratuitos em piscinas 
públicas, estádios esportivos e creches. Hidalgo acrescentou que algumas 
estradas em Paris podem ser fechadas para carros após o bloqueio e se 
transformar em pistas de ciclismo em uma tentativa de manter baixas as 
recentes taxas de poluição. 
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Quadro 2 – Transporte público no mundo: medidas adotadas para garantir higienização e distanciamento social 

Cidade/País Ações Detalhamento 

Índia 
• Obrigatoriedade do distanciamento 
social e uso de máscara no 
transporte público 

Após a abertura dos guichês de Reservas Ferroviárias, todas as normas de 
distanciamento social, incluindo o uso obrigatório de máscara / cobertura 
facial, estão sendo seguidas estritamente em todo o país. 

 

 
Gurugram-
Índia 

• Uso de scanners térmicos para os 
funcionários da Gurugram 
Metropolitan City Bus; 
• Distribuição de máscaras e kits de 
higienização para os funcionários. 

Uso do termômetro e scanner térmico na estação de ônibus urbano #GMCBL 
no setor 10 do portão de entrada. Os funcionários recebem desinfetante para 
as mãos e máscara para um ambiente de trabalho seguro. 

 

Filipinas • Marcadores de distanciamento 
social em trens e plataformas 

A Philippine National Railways (PNR) colocou marcadores em áreas dentro 
dos trens, bem como em plataformas de estações onde os passageiros 
podem sentar ou ficar na fila. 

 
 

Fonte: Intelligent Transport (https://www.intelligenttransport.com/transport-news/). 
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5. SUBSÍDIOS, DESONERAÇÃO DE 
TRIBUTOS E SUSPENSÃO DE 
GRATUIDADES (CENÁRIO NACIONAL) 
Frente ao cenário de insustentabilidade financeira dos serviços de transporte 
público urbano, os agentes públicos nas três esferas do governo (federal, 
estadual e municipal) anunciaram algumas alternativas para subsidiar e apoiar 
as operadoras de transporte urbano, para que elas continuem prestando o 
serviço e possam se manter até o fim da pandemia da COVID-19. 

Ao longo dos últimos meses a NTU vem realizando o levantamento de medidas 
de subsídios e desoneração de tributos empregadas para a manutenção do 
transporte público nacional, além de iniciativas de suspensão de gratuidades 
para contribuir com o isolamento social. Na Tabela 1 a seguir é possível 
identificar essas medidas. 

 

Tabela 1 – Cenário nacional: subsídios, desoneração de tributos e 
suspensão de gratuidades – Medidas Municipais 

CENÁRIO NACIONAL 

Medidas Municipais  

Categoria Responsável Valor Destaques 

Suspensão de 
gratuidades 
(descontos e 
isenções tarifárias) 

Prefeitura de 
Aracaju-SE - 

Em novo decreto foi retirada a 
gratuidade dos idosos nos horários de 
pico como uma forma de proteção da 
vida, já que os maiores de 60 anos 
respondem atualmente por 70% dos 
óbitos por Covid-19 em Aracaju. A 
população idosa só poderá se valer da 
gratuidade no transporte coletivo das 
10h às 15h. 

Suspensão de 
gratuidades 
(descontos e 
isenções tarifárias) 

Prefeitura de 
Araraquara-SP - 

Suspensão, a partir do dia 13/04, do 
passe gratuito no transporte público 
para idosos com mais de 65 anos. 

Fonte: Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos-NTU/Clipping NTU. 
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Tabela 1 – Cenário nacional: subsídios, desoneração de tributos e 
suspensão de gratuidades – Medidas Municipais  

Fonte: Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos-NTU/Clipping NTU. 

CENÁRIO NACIONAL 

Medidas Municipais  

Categoria Responsável Valor Destaques 

Destinação de 
recursos (subsídios) 

Prefeitura de 
Belo Horizonte-
MG 

R$ 44 milhões 

Para evitar uma crise ainda maior no 
setor, que poderia resultar na falência 
de algumas empresas, a Prefeitura de 
Belo Horizonte antecipou a compra de 
vale-transporte no valor R$ 44 milhões. 

Suspensão de 
gratuidades 
(descontos e 
isenções tarifárias) 

Prefeitura de 
Campinas-SP - Suspensão temporária da utilização de 

passes de estudante e universitário. 

Destinação de 
recursos (subsídios) 

Prefeitura de 
Cascavel-PR R$ 2,3 milhões 

O Tribunal de Justiça do Paraná 
determinou que a Prefeitura de 
Cascavel pague R$ 2,3 milhões em 
forma de subsídio emergencial às duas 
empresas que operam o serviço de 
transporte público no município, Pioneira 
e Capital do Oeste. 

Suspensão de 
gratuidades 
(descontos e 
isenções tarifárias) 

Urbanização de 
Curitiba-PR 
(Urbs) 

- 

A Urbs suspendeu a validade do cartão-
transporte estudante até a volta das 
aulas presenciais nas escolas. A 
empresa, que administra o transporte 
coletivo na cidade, detectou um 
aumento no uso do cartão estudante 
nas últimas semanas, mesmo com as 
aulas presenciais suspensas. 

Suspensão de 
gratuidades 
(descontos e 
isenções tarifárias) 

Prefeitura de 
Diadema-SP - 

Gratuidade em ônibus para estudantes 
de Diadema continua suspensa por 
prazo indeterminado. 

Suspensão de 
gratuidades 
(descontos e 
isenções tarifárias) 

Prefeitura de 
Feira de 
Santana-BA 

- 

Os beneficiários só poderão utilizar o 
transporte coletivo, através de seus 
passes, entre as 8h e as 17h e das 19h 
às 22h. 

Destinação de 
recursos (subsídios) 

Câmara 
Municipal de 
Indaiatuba-SP 

R$ 1,58 milhão 

A Prefeitura está autorizada a subsidiar 
o transporte coletivo em até R$ 
529.920,00 por mês, por até três meses. 
O valor mensal soma R$ 1,58 milhão 
(R$ 1.589.760,00) para equilibrar o 
contrato de prestação de serviços. 

Suspensão de 
gratuidades 
(descontos e 
isenções tarifárias) 

Prefeitura de 
Itabira-MG - 

Suspenção de gratuidade nos ônibus 
municipais para idosos no horário de 
pico. 
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Tabela 1 – Cenário nacional: subsídios, desoneração de tributos e 
suspensão de gratuidades – Medidas Municipais  

CENÁRIO NACIONAL 

Medidas Municipais  

Categoria Responsável Valor Destaques 

Desoneração 
tributária 

Prefeitura de 
Joinville-SC 

Suspensão por 
90 dias do ISS 
de 2% 

A prefeitura vai pausar o pagamento de 
tributos municipais sobre o transporte 
coletivo por 90 dias. Está em análise a 
isenção de ISS sobre o transporte 
coletivo. Será debatido também com 
União e o Estado a redução do custo do 
óleo diesel 

Suspensão de 
gratuidades 
(descontos e 
isenções tarifárias) 

Prefeitura de 
Limeira-SP - Suspensão temporária da utilização de 

passes de estudantes e professores. 

Desoneração 
tributária 

Câmara 
Municipal de 
Manaus-AM 

- 

Suspensão temporária da cobrança de 
todas as taxas de serviços municipais 
referentes ao sistema de transporte de 
passageiros legalizados. 

Suspensão de 
gratuidades 
(descontos e 
isenções tarifárias) 

Prefeitura de 
Manaus-AM - Suspensão da venda do passe 

estudantil e da gratuidade para idosos. 

Destinação de 
recursos (subsídios) 

Prefeitura de 
Maringá-PR R$ 3,9 milhões. 

TJ do Paraná concede liminar 
determinando auxílio emergencial em 
favor de empresa do transporte público 
de Maringá. Decisão dá à prefeitura da 
cidade paranaense prazo máximo de 48 
horas para prover o subsídio. 

Destinação de 
recursos (subsídios) 

Prefeitura de 
Pouso Alegre-
MG 

R$ 750 mil 

A prefeitura irá repassar um subsídio 
mensal de R$ 250 mil após 3 meses, 
totalizando R$ 750 mil de subsídio à 
Expresso Planalto por perda de 
passageiros no período de quarentena. 

Destinação de 
recursos (subsídios) 

Prefeitura do Rio 
de Janeiro-RJ 

R$ 17,5 milhões 
em combustível 

O município vai pagar até R$ 17,5 
milhões em combustível durante um 
mês para que as concessionárias 
continuem rodando pela cidade. O 
subsídio foi regulamentado pela 
Secretaria municipal de Transportes. Os 
valores vêm do Fundo Municipal de 
Transportes. 

Fonte: Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos-NTU/Clipping NTU. 
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Tabela 1 – Cenário nacional: subsídios, desoneração de tributos e 
suspensão de gratuidades – Medidas Municipais  

CENÁRIO NACIONAL 

Medidas Municipais  

Categoria Responsável Valor Destaques 

Suspensão de 
gratuidades 
(descontos e 
isenções tarifárias) 

Prefeitura do 
Rio de Janeiro-
RJ 

- 

A suspensão da gratuidade a 
estudantes da cidade do Rio de Janeiro 
no transporte público municipal foi 
prorrogada até o dia que o isolamento 
social implantando vencerá. 

Destinação de 
recursos (subsídios) 

Prefeitura de 
Salvador-BA 

R$ 5 milhões em 
créditos de 
passagem do 
transporte 
coletivo. 

A Prefeitura de Salvador, na Bahia, 
informou a compra de créditos de 
passagem do transporte coletivo. A 
medida engloba o reforço da quantidade 
de ônibus nas linhas com maior 
demanda. 

Suspensão de 
gratuidades 
(descontos e 
isenções tarifárias) 

Prefeitura de 
Santa Maria-RS - 

Idosos com mais de 65 anos só estão 
isentos de pagar passagem entre 9h às 
11h e 14h30min às 16h. 

Suspensão de 
gratuidades 
(descontos e 
isenções tarifárias) 

Prefeitura de 
São Paulo-SP - 

SPTrans anunciou que as cotas de 
gratuidade referentes ao mês de abril 
não serão geradas e que o benefício da 
meia passagem permanecerá cancelado 
por tempo indeterminado. 

Destinação de 
recursos (subsídios) 

Prefeitura de 
São Paulo-SP 

R$ 375 
milhões/mês 

O prefeito de São Paulo afirmou que 
pagará R$ 375 milhões por mês para 
garantir os salários dos funcionários das 
empresas terceirizadas e 
concessionárias de ônibus. 

Destinação de 
recursos (subsídios) 

Prefeitura de 
Taubaté-SP - 

A prefeitura informou que vai antecipar o 
subsídio à empresa de ônibus ABC 
Transportes. A medida levou os 
motoristas do transporte coletivo a 
descartarem a greve que estava sendo 
cogitada na cidade. 

Suspensão de 
gratuidades 
(descontos e 
isenções tarifárias) 

Prefeitura de 
Teresina-PI - 

Decreto suspende a gratuidade do idoso 
no transporte público. O decreto 
também limita o funcionamento do 
Transporte Eficiente, que atende 
pessoas com deficiência. 

Suspensão de 
gratuidades 
(descontos e 
isenções tarifárias) 

Prefeitura de 
Uberaba-MG - 

O corte da isenção no ônibus para 
pessoas a partir de 60 anos está em 
vigor desde o dia 26 de março e foi 
adotada para reduzir a circulação nos 
ônibus de pessoas de terceira idade nos 
ônibus, já que a faixa etária acima de 60 
aos é considerada um dos grupos de 
risco para a Covid-19. 

Destinação de 
recursos (subsídios) 

Câmara 
Municipal de 
Vitória-ES 

- 

Foi aprovado no dia 5 de maio, em 
sessão Ordinária da Câmara de 
Vereadores, o Projeto de Lei 71/2020, 
que prevê o pagamento de subsídio ao 
transporte coletivo municipal de Vitória 
(ES).  

Fonte: Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos-NTU/Clipping NTU. 
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6. SUBSÍDIOS INTERNACIONAIS 
A pandemia da Covid-19 continua atingindo o transporte coletivo ao redor do 
mundo. Verifica-se que a demanda continua abaixo do padrão anterior à 
pandemia. No mês passado, em abril, a plataforma do Transit App, criada 
especialmente para este caso de pandemia e que monitora o transporte 
coletivo em tempo real, detectou que a demanda de passageiros se mantém 
baixa, porém observa-se algum nível de recuperação. Nos Estados Unidos, em 
abril, a redução era de 75% e neste mês foi de 72%. No Canadá houve a 
redução de 82% e neste mês foi de 79%. Já na França foi de 77% e neste mês 
chegou a 49% (média de todas as cidades avaliadas pela plataforma de 
dados). 

Agências e departamentos de transportes estão reagindo a esse cenário de 
queda de demanda e fornecendo subsídios e mecanismos de apoio financeiro 
à operação do transporte coletivo nas cidades. Dessa forma, espera-se garantir 
um mínimo de sustentabilidade financeira para as operadoras de transporte 
urbano e, assim, permitir que elas continuem prestando esse serviço que é 
essencial para a população. Essas iniciativas estão sintetizadas na Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Transporte Público por Ônibus e Covid-19: subsídios 
internacionais  

CENÁRIO INTERNACIONAL  

Argentina 

Região Instituição Recurso Destinação Status 

Rio Negro 

Fundo Nacional 
de 
Compensação 
do Estado/ 
Federal 

Cerca de 
US$ 35 
milhões 

A província de Rio Negro vai alocar 
subsídios para a operação do 
transporte público de passageiros 
na província. Desse total, cerca de 
US$ 20 milhões serão provenientes 
do Fundo Nacional de 
Compensação do Estado e a 
província acrescentará o dobro do 
pagamento do subsídio provincial de 
pouco mais de US$ 14,1 milhões. 

RECURSO 
ESPECÍFICO / 
TRANSPORTE 

Fonte: Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos-NTU/Clipping NTU/Sites 
de agências de transporte internacionais. 
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Tabela 2 – Transporte Público por Ônibus e Covid-19: subsídios 
internacionais  

 

CENÁRIO INTERNACIONAL  

Austrália 

Região Instituição Recurso Destinação Status 

West Side 
Western 
Australian 
Government 

US$ 607 
milhões 

Pacote de estímulo para apoiar 
famílias, pensionistas e pequenas 
empresas do Estado de WA na 
sequência da Covid-19. Um 
congelamento será aplicado às 
taxas e encargos domésticos, 
incluindo eletricidade, água, 
encargos com veículos 
automotores, taxa de serviços de 
emergência e tarifas de transporte 
público. Alocação de US$ 402 
milhões no orçamento 2020-21 
destinada ao pagamento do 
congelamento. 

RECURSO 
ESPECÍFICO / 
TRANSPORTE 

/ TARIFA 

Canadá 

Federal 

Canadian Urban 
Transit 
Association 
(CUTA) 

US$ 400 
milhões por 
mês 

A Associação Canadense de 
Trânsito Urbano está buscando 
recursos para manter os serviços 
em funcionamento. Para manter a 
distância física entre operadores de 
trânsito e passageiros, muitos 
sistemas estão renunciando à 
cobrança de tarifas. 

RECURSO 
ESPECÍFICO / 
TRANSPORTE 

/ EM 
NEGOCIAÇÃO 

Federal 

Canadian Urban 
Transit 
Association 
(CUTA) 

US$ 1,2 
bilhão 

Uma segunda medida é um fundo 
para ajudar os sistemas a manter 
liquidez no período, antes que o 
alívio de receita possa chegar. A 
CUTA estima que 40% dos sistemas 
podem exigir financiamentos-ponte 
nos próximos meses. A associação 
espera que esses sistemas possam 
acessar os recursos para ajudá-los 
a manter os ônibus e trens 
funcionando. 

RECURSO 
ESPECÍFICO / 
TRANSPORTE 

/ EM 
NEGOCIAÇÃO 

Fonte: Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos-NTU/Clipping NTU/Sites 
de agências de transporte internacionais. 
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Tabela 2 – Transporte Público por Ônibus e Covid-19: subsídios 
internacionais  

CENÁRIO INTERNACIONAL  

Estados Unidos 

Região Instituição Recurso Destinação Status 

Federal 

U.S. Department 
of 
Transportation’s 
Federal Transit 
Administration 
(FTA) 

US$ 25 
bilhões 

A Lei CARES inclui US$ 25 bilhões 
para operações do transporte 
público e para doações de capital a 
fim de prevenir, preparar e 
responder à Covid-19. Foi 
anunciado também a extensão das 
atuais oportunidades de 
financiamento de programas 
competitivos, incluindo: Programa 
de Subsídios para Ônibus e 
Instalações de Ônibus do FTA; 
Programa de Concessão de Ferry 
de Passageiros; Aceleração de 
Subsídios Desafios à Mobilidade 
Inovadora (AIM); e Programa HOPE 
(Ajuda à Obtenção de Prosperidade 
para Todos). 

RECURSO 
ESPECÍFICO / 
TRANSPORTE 

San 
Antonio Governo Federal US$ 93,3 

milhões 

Financiamento federal para manter 
o transporte público coletivo em 
funcionamento durante a pandemia. 
O VIA Metropolitan Transit de San 
Antonio reduziu os horários e 
anunciou que deixará de cobrar 
tarifas até 30 de abril. A cidade 
também espera reduzir o 
financiamento da VIA em US$ 3 
milhões. 

RECURSO 
ESPECÍFICO / 
TRANSPORTE 

Europa 

Escócia 

Agência 
Nacional de 
Transportes da 
Escócia 

£$ 260 
milhões 

Assistência financeira adicional à 
operadores de ônibus para manter 
os serviços essenciais. 
Objetivo: manter o reembolso de 
viagens concessionárias e os 
pagamentos dos subsídios aos 
operadores de ônibus nos níveis 
previstos antes do impacto da 
Covid-19. 

RECURSO 
ESPECÍFICO / 
TRANSPORTE 

Espanha 
Ministério da 
Infraestrutura da 
Galícia 

Indenização 
de 8 
milhões de 
euros. 

O Ministério da Infraestrutura 
justificou ao governo central o 
pedido de indenização de 8 milhões 
de euros para o transporte público 
pela manutenção de sua operação 
durante o estado de alarme e o 
impacto das restrições à mobilidade. 

RECURSO 
ESPECÍFICO / 
TRANSPORTE 

/ EM 
NEGOCIAÇÃO 

Fonte: Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos-NTU/Clipping NTU/Sites 
de agências de transporte internacionais. 
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Tabela 2 – Transporte Público por Ônibus e Covid-19: subsídios 
internacionais  

CENÁRIO INTERNACIONAL  

Europa 

Região Instituição Recurso Destinação Status 

Alemanha Governo Federal 
da Alemanha 

7 mil 
milhões de 
euros 

O governo federal alemão está 
preparando um pacote de apoio 
financeiro de 7 mil milhões de 
euros destinado a salvar a 
companhia estatal ferroviária 
Deutsche Bahn.  

RECURSO 
ESPECÍFICO / 
TRANSPORTE 

 

Hong Kong  

Federal 

Comitê de 
Finanças do 
Conselho 
Legislativo 

HK $ 3.23 
bilhões 
(US$ 415 
milhões) 

O Comitê de Finanças do 
Conselho Legislativo aprovou, em 
21 de fevereiro, o Fundo 
Antididêmico para recursos 
adicionais, sendo que os 
fornecedores de transporte público 
seriam subsidiados com HK $ 3.23 
bilhões (US$ 415 milhões) no total. 

RECURSO 
ESPECÍFICO / 
TRANSPORTE 

 

Reino Unido - UK  

Federal Departamento de 
Transportes 

£$ 167 
milhões 

Os operadores de ônibus 
receberam um pacote de 
financiamento de £ 167 milhões do 
Departamento de Transportes 
(DfT) para ajudar a manter os 
serviços vitais de ônibus nas ruas 
durante a crise do coronavírus. 

RECURSO 
ESPECÍFICO / 
TRANSPORTE 

 

Federal Departamento de 
Transportes 

£$ 200 
milhões de 

Financiamento existente sob a 
concessão de operadores de 
serviços de ônibus - que ajuda as 
empresas a recuperar parte de 
seus custos de combustível - 
também continuará sendo pago. 

RECURSO 
ESPECÍFICO / 
TRANSPORTE 

 

Federal Departamento de 
Transportes 

£ 30 
milhões 

Cerca de 30 milhões de libras em 
financiamento extra originalmente 
destinado a iniciar novos serviços 
de ônibus serão pagos às 
autoridades locais para manter os 
que já existem. 

RECURSO 
ESPECÍFICO / 
TRANSPORTE 

 

Fonte: Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos-NTU/Clipping NTU/Sites 
de agências de transporte internacionais. 
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Tabela 2 – Transporte Público por Ônibus e Covid-19: subsídios 
internacionais  

CENÁRIO INTERNACIONAL  

Reino Unido - UK 

Região Instituição Recurso Destinação Status 

Federal Departamento de 
Transportes 

£ 8,6 
milhões 

O Departamento de Transportes 
concordou em 12 semanas de 
financiamento para o Metrô – 
715 mil libras por semana - 
permitindo que as principais 
rotas permaneçam abertas. 

RECURSO 
ESPECÍFICO / 
TRANSPORTE 

Londres Governo de 
Londres 

US$ 2,5 
bilhões 

A operadora do Metrô de 
Londres está negociando um 
resgate estatal de US$ 2,5 
bilhões, já que as restrições aos 
coronavírus restringem as 
viagens na capital do Reino 
Unido. 

RECURSO 
ESPECÍFICO / 
METRÔ / EM 

NEGOCIAÇÃO 

Londres Transporte Para 
Londres (Tfl) £ 1,6 bilhão 

A Transport for London (TfL), 
gerenciadora do sistema de 
transporte público de Londres, 
capital do Reino Unido, garantiu 
1,6 bilhão de libras (cerca de R$ 
11,3 bilhões) em um 
financiamento de emergência 
para manter os serviços de 
metrô e ônibus operando até 
setembro. 

RECURSO 
ESPECÍFICO / 
TRANSPORTE 

Fonte: Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos-NTU/Clipping NTU/Sites 
de agências de transporte internacionais. 
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Nos Estados Unidos, o Departamento Federal de Transporte e Administração 
de Trânsito (FTA) liberou um fundo de financiamento federal de US$ 25 bilhões 
para manter o transporte público coletivo em funcionamento durante a 
pandemia da Covid-19. Esse recurso será repassado aos estados americanos. 
Além disso, o FTA estendeu por 30 dias o prazo para as atuais oportunidades 
de financiamento de programas competitivos incluindo o programa de subsídios 
para ônibus e instalações de ônibus. 

Na Austrália, o Estado de Western Austrália destinou recurso específico para o 
transporte sob demanda, por meio de pacote de ajuda no valor de US$ 9 
milhões. Também criou o pacote de estímulo para apoiar famílias, pensionistas 
e pequenas empresas, no valor total de US$ 607 milhões, que tem como um 
dos objetivos apoiar a tarifa de transporte público. 

Na Europa, a Escócia foi o primeiro país a disponibilizar subsídios. Os 
operadores de ônibus receberam um pacote de £$ 260 milhões de assistência 
financeira adicional da Agência Nacional de Transportes da Escócia para 
manter os serviços essenciais. O objetivo da assistência é manter o reembolso 
de viagens das concessionárias e os pagamentos dos subsídios aos 
operadores de ônibus nos níveis previstos antes do impacto da Covid-19. A 
Espanha, por meio do Ministério da Infraestrutura da Galícia, está negociando 
uma indenização de 8 milhões de euros para manutenção da operação do 
transporte público. Além disso, o Conselho da Cidade de Saragoça conseguiu 
um recurso geral de 55 milhões de euros para apoiar, dentre outros setores, o 
transporte coletivo. 

No Reino Unido, os operadores de ônibus receberam um pacote de 
financiamento de £$ 167 milhões do Departamento de Transportes para ajudar 
a manter os serviços vitais de ônibus nas ruas durante a crise do coronavírus. 
Além disso, continuará a ser pago o financiamento existente sob a concessão 
de operadores de serviços de ônibus - que ajuda as empresas a recuperar 
parte de seus custos de combustível – no valor de 200 milhões de libras. O 
financiamento extra originalmente destinado a iniciar novos serviços de ônibus 
será pago às autoridades locais para manter os que já existem, no valor de 30 
milhões de libras. O metrô também será subsidiado. O Departamento de 
Transportes do Governo Federal liberou 12 semanas de financiamento para o 
metrô (750 mil libras por semana) continuar com as principais rotas abertas. O 
Governo de Londres está negociando um resgate estatal de 2,5 bilhões de 
libras para o metrô da cidade. 

Na América Latina, a região do Rio Negro, na Argentina, recebeu do Fundo 
Nacional de Compensação do Estado um recurso de 35 milhões de dólares 
para subsidiar a operação do transporte público de passageiros na região. 
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7. AÇÕES NTU    
Esta seção resume as principais ações realizadas pela NTU no período de 16 
de abril a 15 de maio de 2020 para o enfrentamento da crise e recuperação do 
setor diante dos impactos da Covid-19 no setor. 

 

7.1. Ação de mídia 
Amplamente divulgado, o lançamento da primeira versão do relatório “Covid-19 
e o Transporte Público por Ônibus: Impactos no Setor e Ações Realizadas” 
teve boa repercussão e motivou reportagem do jornal Valor Econômico, 
publicada no dia 22 de abril, que apontava os efeitos da crise econômica 
gerada pelo novo coronavírus no setor. A matéria destacou a redução média de 
80% no número de passageiros transportados devido às medidas de 
distanciamento social. Estima-se que, em todo o país, 32 milhões de 
passageiros deixaram de utilizar o serviço diariamente durante o período 
pesquisado. 

Entre 15 de fevereiro e 15 de maio de 2020, a mídia nacional já publicou 37 
reportagens vinculadas à crise da Covid-19 que citam o trabalho da NTU ou 
que têm a NTU como fonte da informação, abordando ações de prevenção, 
alertando para o impacto da pandemia no setor de transporte coletivo e/ou 
defendendo propostas de apoio às empresas para assegurar a continuidade da 
prestação do serviço.  

 

7.2. Monitoramento dos efeitos da pandemia 
No período relatado, a NTU seguiu monitorando diariamente os impactos 
provocados pelo novo coronavírus no transporte público por ônibus, em 
especial dados sobre a redução de oferta ou suspensão total do serviço, bem 
como redução da demanda e seus efeitos sobre as empresas. Os dados, 
compilados junto às empresas associadas e entidades filiadas, vem sendo 
disponibilizados por WhatsApp, e-mail e publicadas no NTUapp em duas 
edições diárias (ver exemplo anexo). Os dados e informações têm sido usados 
para subsidiar as ações da NTU junto ao Governo Federal, Legislativo e 
Judiciário em defesa das empresas do setor.  

 

7.3 Comunicados oficiais 
No início de maio o Congresso Nacional aprovou ajuda financeira 
complementar a Estados e Municípios em função da pandemia, sem que 
ficasse estabelecida destinação específica para o transporte público. Em 
função disso, uma vez que houvesse a sansão presidencial e os recursos 
chegassem efetivamente ao seu destino, seria necessário que cada operador 
pleiteasse localmente os aportes necessários ao cumprimento de seus 
respectivos contratos.  

Nesse sentido, no dia 8 de maio a NTU encaminhou às suas associadas e 
filiadas a Circular 009/2020 alertando sobre a necessidade das entidades e 
empresas pleitearem junto aos respectivos poderes concedentes locais o 
reequilíbrio econômico-financeiro das suas redes de transportes. 
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Para facilitar as solicitações, a NTU elaborou uma Nota Jurídica que elenca os 
fundamentos legais para embasar os pleitos, bem como uma Nota Técnica que 
orienta o cálculo dos prejuízos decorrentes do desequilíbrio entre custos e 
receitas. Várias cidades estão em processo de negociação e algumas decisões 
já têm sido anunciadas.  

 

7.4. Programa Emergencial TRANSPORTE SOCIAL 
Apresentado no início de abril, o Programa Emergencial Transporte Social é, 
até o momento, a principal proposta de apoio ao transporte público em nível 
nacional. Elaborado pela NTU, Associação Nacional de Transportes Públicos 
(ANTP) e Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes de Mobilidade Urbana, 
com o aval da Frente Nacional de Prefeitos (FNP), o Programa Emergencial 
prevê a compra antecipada de créditos eletrônicos de passagens por parte do 
Governo Federal, com objetivo de auxiliar o setor a equilibrar custos e receitas 
durante a crise do novo coronavírus.  

Desde seu lançamento, a proposta vem sendo discutida junto ao Ministério da 
Economia, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES) e o Congresso Nacional.  

No dia 16 de abril de 2020 a NTU realizou reunião virtual com o Ministro do 
Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho; o encontro contou também com a 
participação de representantes da Frente Parlamentar Mista de Logística. Na 
oportunidade, Otávio Cunha, presidente executivo da NTU, expôs ao ministro e 
sua equipe a grave situação do transporte público por ônibus urbano. Ele 
também apresentou o Programa Emergencial Transporte Social e solicitou 
apoio do ministério para a sua implantação. Rogério Marinho afirmou que seu 
ministério está sensível ao pleito do setor e informou que estava tratando do 
assunto junto ao Ministério da Economia. 

No Congresso, a efetivação desse programa motivou a apresentação, pelo 
Deputado Federal Jerônimo Goergen (PP/RS), de emenda à Medida Provisória 
nº 936/2020, em tramitação. No Senado, foi encaminhado o Projeto de Lei n° 
2025/2020, apresentado pelo senador Marcos Rogério (DEM/RO), com o 
objetivo de resguardar o exercício do transporte público rodoviário urbano e 
semiurbano durante o período de calamidade pública decorrente da Covid-19. 
As duas proposições foram baseadas no Programa Emergencial Transporte 
Social. 

No dia 22 de abril, o Programa Emergencial Transporte Social ganhou o apoio 
da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Nacional), que encaminhou ofício ao 
ministro da Economia, Paulo Guedes, solicitando a aprovação da proposta. A 
Ordem destaca na comunicação ao ministério que o transporte é “direito social” 
consagrado pela Constituição Federal e serviço essencial (art. 30, inciso V), 
cujo objetivo é contribuir na garantia de outro direito constitucional, ou seja, o 
direito de ir e vir (art. 5°, inciso XV), sendo que, notadamente, o transporte 
coletivo urbano figura em destaque nesse contexto.  
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8. CONCLUSÕES 
Os dados e fatos apresentados nesta publicação revelam que a crise do setor 
de transporte público por ônibus acentuou-se preocupantemente nos últimos 30 
dias. Isso ocorreu devido à evolução dos impactos ocasionados pelas medidas 
de enfrentamento da pandemia de Covid-19 nas cidades brasileiras e, 
principalmente, por não ter sido apresentada, por parte do poder público, 
alguma medida emergencial de suporte financeiro para manutenção da oferta 
de serviço.  

Os sistemas de transporte público por ônibus têm operado com níveis de 
demanda de oferta que provocam desequilíbrios financeiros desde o início de 
enfrentamento da pandemia. Atualmente, a demanda está reduzida em 
aproximadamente 71% e a oferta de serviço encontra-se diminuída em torno de 
32%, considerando a situação observada nos sistemas de transporte avaliados. 

Os reflexos mais negativos do cenário atual são o aumento de 2 para 11 da 
quantidade de empresas operadoras com perspectiva de encerramento das 
atividades, além do registro de 3 empresas com a oferta de serviço suspensa. 
Constatou-se o acréscimo de mais de 80% do número de demissões realizadas 
no último mês, de 978 para 1.806. Devido a MP 936, houve também o 
incremento de 7.212 contratos trabalhistas suspensos, ou seja, 356% em 
relação ao primeiro mês, e o aumento das reduções de jornadas de trabalho e 
dos salários dos colaboradores. 

Essa situação refletiu-se na ocorrência de paralizações por todo o país, 
provocadas pelos trabalhadores do setor, especialmente motoristas e 
cobradores, que perderam seus empregos, tiveram salários reduzidos ou por 
outras questões trabalhistas afetadas pela crise. 

Em relação às medidas apresentadas para reduzir o impacto financeiro no 
setor, novas iniciativas de destinação de subsídios e desoneração de tributos 
foram identificadas. Contudo, tiveram efeitos meramente locais, ou seja, 
insuficientes para conter a crise no cenário nacional e permitir a perspectiva de 
continuidade dos serviços no médio e longo prazo. 

Nesse sentido, medidas emergenciais para suprir o total de prejuízos verificado 
nos dois primeiros meses e garantir o financiamento da oferta de serviço 
necessária nos próximos meses de enfrentamento da pandemia são, neste 
momento, ainda mais urgentes. 
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MAPA RESUMO DAS REDUÇÕES DE OFERTA E DEMANDA DO TRANSPORTE PÚBLICO POR 
ÔNIBUS NAS CAPITAIS

1. Resumo cenário nacional (atualizado em 15/05/2020, às 17:00h)

72,1%30,0%

65,0%50,0%

80,0%60,0%

68,0%59,0%

100,0%100,0%

66,0%65,0%

72,0%50,0%

70,2%50,0%

100,0%100,0%

79,0%70,0%

75,0%54,0%
71,0%50,0%

70,7%58,0%

66,0%50,0%
80,0%33,0%

NDND
74,0%60,0%

73,7%44,5%

80,0%45,0%

91,0%30,0%

65,0%47,0% 80,0%40,0%

90,0%30,0%
70,0%50,0%

71,0%22,0%

--

68,0%53,0%

OFERTA (redução)
DEMANDA (redução)

FONTE: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS-NTU.



<25% 26-50% 51-75% 76-99%
paralisação 

total <25% 26-50% 51-75% 76-99%

3 3 40 29 182* 5 43 21 2
Não informaram o percentual de redução da oferta: 79 Não informaram o percentual de redução de demanda: 82

*Estão considerados 176 municípios atendidos por transporte público por ônibus no estado de SC.
**Não estão considerados os sistemas que tiveram suspensão total da operação de transporte público por ônibus.

• Araguaína-MT
• Ilheus-BA
• Jaboticabal-SP
• Nova Pádua-RS
• João Pessoa-PB
• Penápolis-SP

Fonte: Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos-NTU e Clipping NTU.

demissões suspensões de contratos trabalhistas

1. Resumo cenário nacional (atualizado em 15/05/2020, às 17:00h)

IMPACTOS DO CORONAVÍRUS NO TRANSPORTE PÚBLICO POR ÔNIBUS 

• Santa Catarina (SC): O transporte público foi proibido de circular a partir de 19/03 em todo o território catarinense por tempo 
indeterminado. A determinação atingiu 176 municípios que são atendidos por sistemas organizados de transporte público por 
ônibus no estado de Santa Catarina.

ERRATA

A NTU esclarece que a empresa Real Transportes Metropolitanos de Guarulhos (SP) não decretou falência como informado no
Relatório Diário dos Impactos da Pandemia da Covid-19 no Transporte Público por Ônibus, mas, sim, declarou o encerramento
de suas atividades. Pelo erro, pedimos desculpas.

SISTEMAS COM 
REDUÇÃO DE OFERTA/SUSPENSÃO TOTAL DO 

SERVIÇO

SISTEMAS COM 
REDUÇÃO DE DEMANDA**

336 153

PARALISAÇÃO TOTAL DOS SERVIÇOS

DESTAQUES

1 11 3
empresa que 
encerrou as 
atividades

empresas com perspectiva 
de encerramento de 

atividades

empresas suspenderam as 
atividades

1.806 9.235



2. Oferta, demanda e medidas adotadas
Atualizado em 15/05/2020 às 17h00

Nº Cidade-UF
(Abrangência do sistema)

Redução 
demanda

Redução 
oferta

Medidas adotadas (transporte público por ônibus) Medidas adotadas para a sociedade em geral

8. Uso obrigatório de máscaras                                                                
9. Outros (Barreiras físicas nos postos de motoristas e 
cobradores);
9. Outros (Redução de salário dos rodoviários);
9. Outros (Fiscalização de aglomeração nos terminais);                                        
1. Intensificação da higienização dos ônibus
2. Intensificação da higienização terminais e pontos de 
parada;                                                                                                                 
5. Retirada ônibus com ar condicionado;
6. Obrigatoriedade de passageiros serem transportados 
somente sentados;
8. Uso obrigatório de máscaras
9. Outros (Marcação de distanciamento);                                                                

1. Intensificação da higienização dos ônibus                                          
2. Intensificação da higienização terminais e pontos de 
parada;                                                                                                                  
4. Divulgação de boletins informativos;                                                  
5. Retirada de ônibus com ar condicionado;                                             
6. Obrigatoriedade de passageiros serem transportados 
somente sentados                                                                                           
7. Abertura de todas as janelas dos ônibus durante operação;                                                                                                              
8. Uso obrigatório de máscaras

9. Outros (Demissão de funcionários do transporte público);

9. Outros (Restrição do transporte público por região);
9. Outros (Marcação de distanciamento);    

9. Outros (Suspensão de funcionários do transporte público);

4
Belo Horizonte-MG
(Intermunicipal 
metropolitano)

63,0% 40,0%
6. Obrigatoriedade de passageiros serem transportados 
somente sentados;
8. Uso obrigatório de máscaras;

-

1. Intensificação da higienização dos ônibus;    
2. Intensificação da higienização terminais e pontos de 
parada;
1. Intensificação da higienização dos ônibus;    

2 Intensificação da higienização terminais e pontos de parada;

4. Divulgação de boletins informativos 
8. Uso obrigatório de máscaras

9. Outros (Afastamento de colaboradores no grupo de risco);

1. Intensificação da higienização dos ônibus                                       
2. Intensificação da higienização terminais e pontos de 
parada;
8. Uso obrigatório de máscaras
9. Outros (Fornecimento de equipamentos de proteção 
individual);
9. Outros (Limite de passageiros a bordo até 7 usuários em 
pé);
9. Outros (Linhas específicas para profissionais de saúde);
1.  Intensificação da higienização dos ônibus;
2. Intensificação da higienização terminais e pontos de 
parada;
3. Disponibilização de álcool gel;
6. Obrigatoriedade de passageiros serem transportados 
somente sentados
8. Uso obrigatório de máscaras
9. Outros (Linhas específicas para profissionais de saúde);
1.  Intensificação da higienização dos ônibus;
2.  Intensificação da higienização terminais e pontos de 
parada;
6. Obrigatoriedade de passageiros serem transportados 
somente sentados;
8. Uso obrigatório de máscaras;
9. Outros (Marcação de distanciamento);                                          
9. Outros (Suspensão cartão-transporte estudante );    

10
Curitiba-PR
(Intermunicipal 
metropolitano)

65,0% 66,0% 8. Uso obrigatório de máscaras -

11 Florianópolis-SC
(Municipal) 100,0% 100,0% • Fechamento de locais de aglomeração de pessoas

1. Intensificação da higienização dos ônibus;                                   
2. Intensificação da higienização terminais e pontos de 
parada;
3. Disponibilização de álcool gel;
4. Divulgação de boletins informativos;
5. Retirada ônibus com ar condicionado;
8. Uso obrigatório de máscaras

9. Outros (Demissão de funcionários do transporte público);

9. Outros (Fornecimento de equipamentos de proteção
individual);
9. Outros (Circulação com janelas abertas);
9. Outros (Linhas específicas para profissionais de saúde);

9. Outros (Suspensão de funcionários do transporte público);     

9. Outros (Túnel higienizador);
9. Outros (Prorrogação validade de carteiras estudantis);       

• Fechamento de locais de aglomeração de pessoas;
• Suspensão de aulas;
• Trabalho remoto para colaboradores;                                           
• Uso obrigatório de máscara;                                                              
• Lockdown;

75,0% 54,0%

Capitais e Regiões Metropolitanas

8

-

• Abrigo para moradores de ruas nas escolas;
• Fechamento de locais de aglomeração de pessoas;
• Suspensão de aulas;                                                                                             
• Bloqueio total (lockdown) dos serviços não essenciais (até 
24/05); 

30,0% • Permitida a circulação somente de prossionais de saúde;

• Afastamento de colaboradores no grupo de risco;
• Fechamento de locais de aglomeração de pessoas;
• Suspensão de aulas;
• Trabalho remoto para colaboradores;

Cuiabá-MT
(Municipal e intermunicipal 
metropolitano)

91,0%

• Fechamento de locais de aglomeração de pessoas
• Suspensão de aulas
• Trabalho remoto para colaboradores

7

12 Fortaleza-CE
(Municipal)

• Suspensão de aulas;
• Fechamento de locais de aglomeração de pessoas;

Campo Grande-MS
(Municipal) 80,0% 33,0%

• Antecipação da campanha de vacinação;
• Fechamento de locais de aglomeração de pessoas;
• Suspensão das aulas;

1

6
Brasília-DF
(Municipal e intermunicipal 
metropolitano)

71,0% 22,0%

5 Boa Vista-RR
(Municipal) 70,0% 50,0%

2
Belém-PA
(Municipal e intermunicipal 
metropolitano)

80,0% 40,0%

3

Aracaju-SE
(Municipal e intermunicipal 
metropolitano)

72,1% 30,0%

Belo Horizonte-MG
(Municipal) 66,0% 50,0%

9 Curitiba-PR
(Municipal)

-66,0% 65,0%



2. Oferta, demanda e medidas adotadas
Atualizado em 15/05/2020 às 17h00

Nº Cidade-UF
(Abrangência do sistema)

Redução 
demanda

Redução 
oferta

Medidas adotadas (transporte público por ônibus) Medidas adotadas para a sociedade em geral

1. Intensificação da higienização dos ônibus,                                    
2. Intensificação da higienização terminais e pontos de 
parada;
4. Divulgação de boletins informativos

7. Abertura de todas as janelas dos ônibus durante operação

6. Obrigatoriedade de passageiros serem transportados
somente sentados

9. Outros (Suspensão de funcionários do transporte público);

9. Outros (Demissão de funcionários do transporte público);

14 João Pessoa-PB
(Municipal) 100,0% 100,0% • Suspensão de circulação de ônibus (prorrogado por mais 15 

dias);

• Fechamento de locais de aglomeração de pessoas;
• Trabalho remoto para colaboradores;                                    
•Fechamento do comércio e locais públicos
•Suspensão de aulas                                                                               
•Obrigatório uso de máscaras;

1. Intensificação da higienização dos ônibus,                                
2. Intensificação da higienização terminais e pontos de 
parada;
3. Disponibilização de álcool gel;
4. Divulgação de boletins informativos
6. Obrigatoriedade de passageiros serem transportados
somente sentados

16 Maceió-AL
(Municipal) 72,0% 50,0%

6. Obrigatoriedade de passageiros serem transportados 
somente sentados;                                                                                                 
8. Uso obrigatório de máscaras;                                                                                          
9. Outros (Cinco linhas de ônibus municipais suspensas);                             
9. Outros (Kits com máscara para colaboradores);    

• Determinado estado de emergência;
• Fechamento de locais de aglomeração de pessoas;

1. Intensificação da higienização dos ônibus;                                     
2. Intensificação da higienização dos terminais e pontos de 
parada;
3. Disponibilização de álcool gel;
4. Divulgação de boletins informativos
5. Retirada ônibus com ar condicionado;        
8. Uso obrigatório de máscaras       
9. Outros (Redução de jornada);                                                               
9. Outros (Prorroga medidas restritivas até 31 de maio);     
8. Uso obrigatório de máscaras
9. Outros (Campanha do transporte público para arrecadação 
de cestas básicas);
9. Outros (Prorrogação validade de cartões estudantis e de 
gratuidade no transporte);                                                                                                                                                                                                                          
1. Intensificação da higienização dos ônibus,                                        
2.  Intensificação da higienização terminais e pontos de 
parada;
3. Disponibilização de álcool gel;
4. Divulgação de boletins informativos
6. Obrigatoriedade de passageiros serem transportados 
somente sentados

7. Abertura de todas as janelas dos ônibus durante operação

9. Outros (Demissão de funcionários do transporte público);

Macapá-AP
(Municipal)

44,5%

65,0%

• Antecipação da campanha de vacinação;
• Fechamento de locais de aglomeração de pessoas;
• Suspensão de aulas;
• Trabalho remoto para colaboradores;

• Fechamento de locais de aglomeração de pessoas;
• Suspensão de aulas;
• Trabalho remoto para colaboradores;                                              
• Obrigatório uso de máscaras;

50,0%
 • Fechamento de locais de aglomeração de pessoas;
• Suspensão de aulas;
• Trabalho remoto para colaboradores;

73,7%

-70,0%

15

13

Manaus-AM
(Municipal e intermunicipal 
metropolitano)

17 47,0%

Goiânia-GO
(Municipal e intermunicipal 
metropolitano)

18

90,0% 30,0%

• Exposição e divulgação de informações;
• Fechamento de locais de aglomeração de pessoas;
• Suspensão de aulas;
• Trabalho remoto para colaboradores;

Natal-RN
(Municipal) 79,0%

19
Natal-RN
(Intermunicipal 
metropolitano)

75,0%



2. Oferta, demanda e medidas adotadas
Atualizado em 15/05/2020 às 17h00

Nº Cidade-UF
(Abrangência do sistema)

Redução 
demanda

Redução 
oferta

Medidas adotadas (transporte público por ônibus) Medidas adotadas para a sociedade em geral

1.  Intensificação da higienização dos ônibus
2. Intensificação da higienização terminais e pontos de
parada;
3. Disponibilização de álcool gel;
6. Obrigatoriedade de passageiros serem transportados
somente sentados

7. Abertura de todas as janelas dos ônibus durante operação

8. Uso obrigatório de máscaras
3. Disponibilização de álcool gel;

8. Uso obrigatório de máscaras                                                                   
9. Outros( Limite de passageiros a bordo até 10 passageiros 
em pé em ônibus comuns e 15 nos modelos articulados.)

9. Outros (Restrição de circulação de idosos);
9. Outros (Restrição de estudantes a bordo);                                                             
1. Intensificação da higienização dos ônibus;                                    
2. Intensificação da higienização terminais e pontos de 
parada;
3. Disponibilização de álcool gel;
4. Divulgação de boletins informativos
5. Retirada ônibus com ar condicionado;
6. Obrigatoriedade de passageiros serem transportados 
somente sentados

7. Abertura de todas as janelas dos ônibus durante operação

8. Uso obrigatório de máscaras

9. Outros (Suspensão de funcionários do transporte público);                                                                                                                                                                                                                                                                          
9. Outros (Distanciamento controlado do local de embarque 
ou destino).

1. Intensificação da higienização dos ônibus;                                   
2. Intensificação da higienização terminais e pontos de 
parada;
6. Obrigatoriedade de passageiros serem transportados 
somente sentados
8. Uso obrigatório de máscaras
1. Intensificação da higienização dos ônibus;                                    
2. Intensificação da higienização terminais e pontos de 
parada;
4. Divulgação de boletins informativos
5. Retirada ônibus com ar condicionado;       
6. Obrigatoriedade de passageiros serem transportados
somente sentados
8. Uso obrigatório de máscaras

25 Rio Branco-AC
(Municipal) 74,0% 60,0%

1. Intensificação da higienização dos ônibus,                                     
2. Intensificação da higienização terminais e pontos de 
parada;

• Antecipação da campanha de vacinação;
• Determinado estado de emergência;
• Suspensão de aulas;                                                                              

1. Intensificação da higienização dos ônibus                                  
2. Intensificação da higienização terminais e pontos de 
parada;
3. Disponibilização de álcool gel;
4. Divulgação de boletins informativos
6. Obrigatoriedade de passageiros serem transportados 
somente sentados

7. Abertura de todas as janelas dos ônibus durante operação

8. Uso obrigatório de máscaras
9. Outros (Redução de salário dos rodoviários);
9. Outros (Suspensão de gratuidades (até 15/05);                                                                                 
9. Outros (Instalação de cabines de desinfecção BRT);                                       
9. Outros (Quatro novas linhas e suspensão de outras seis 
BRT);
1. Intensificação da higienização dos ônibus;                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
2. Intensificação da higienização terminais e pontos de 
parada;
3. Disponibilização de álcool gel;
5.  Retirada ônibus com ar condicionado;
6. Obrigatoriedade de passageiros serem transportados 
somente sentados

7. Abertura de todas as janelas dos ônibus durante operação

8. Uso obrigatório de máscaras

9. Outros (Suspensão de funcionários do transporte público);

9. Outros (Suspensão de gratuidades);                                                                               
9. Outros (Gratuidade funcionários da saúde);                                                  

• Determinado estado de emergência;
• Fechamento de locais de aglomeração de pessoas;
• Suspensão de aulas;

59,0% • Restrição de circulação de idosos

45,0%

• Trabalho remoto para colaboradores;
• Suspensão de aulas;
• Fechamento de locais de aglomeração de pessoas;                     
• Distanciamento controlado; 

68,0%

70,7% 58,0% • Lockdown parcial na Zona Oeste;

• Fechamento de locais de aglomeração de pessoas;
• Suspensão de aulas;
• Trabalho remoto para colaboradores;                                               
• Quarentena até 31 de maio;

80,2%

Rio de Janeiro-RJ
(Municipal)

• Determinado estado de emergência;
• Fechamento de locais de aglomeração de pessoas;
• Suspensão de aulas;

• Fechamento de locais de aglomeração de pessoas;
• Suspensão de aulas;
• Trabalho remoto para colaboradores;                                                  
•  Rodízio de veículos;

-

Palmas-TO
(Municipal) 80,0%

21 Porto Alegre-RS
(Municipal)

27

26

Rio de Janeiro-RJ
(Intermunicipal 
metropolitano)

Recife-PE
(Municipal e intermunicipal 
metropolitano)

24 70,2% 50,0%

23 Porto Velho-RO
(Municipal) -

22
Porto Alegre-RS
(Intermunicipal 
metropolitano)

61,6% 50,0%

70,0%

20



2. Oferta, demanda e medidas adotadas
Atualizado em 15/05/2020 às 17h00

Nº Cidade-UF
(Abrangência do sistema)

Redução 
demanda

Redução 
oferta

Medidas adotadas (transporte público por ônibus) Medidas adotadas para a sociedade em geral

8. Uso obrigatório de máscaras
9. Outros (Fornecimento de equipamentos de proteção 
individual);

9. Outros (Suspensão de funcionários do transporte público);

29
São Luís-MA
(Municipal e intermunicipal 
metropolitano)

85,0% 50,0%

6. Obrigatoriedade de passageiros serem transportados 
somente sentados                                                                                    
8. Uso obrigatório de máscaras

• Higienização de espaços públicos;                                                 
• Bloqueio total (lockdown) dos serviços não essenciais;          • 
Rodizio de veículos

8. Uso obrigatório de máscaras
9. Outros (Fiscalização de aglomeração nos terminais);
9. Outros (Suspensão de gratuidades);                                                  
9. Outros (acionamento Plano de Atendimento entre 
Empresas de Transporte em Situação de Emergência (Paese) 
de 17/05 a 18/05)

31 São Paulo-SP 
(Intermunicipal) - 35,0%  8. Uso obrigatório de máscaras -

32 Teresina-PI
(Municipal) - - 9. Outros (Linhas específicas para profissionais de saúde); • Fechamento de locais de aglomeração de pessoas;

3. Disponibilização de álcool gel;
5. Retirada de ônibus com ar condicionado;
6. Obrigatoriedade de passageiros serem transportados 
somente sentados
8. Uso obrigatório de máscaras
9. Outros (Proibição de pagamento em dinheiro);

9. Outros (Afastamento de colaboradores no grupo de risco);                                                                                                                 
9. Outros (Circulação sem cobradores a partir de 17/05); 

3. Disponibilização de álcool gel;
6. Obrigatoriedade de passageiros serem transportados 
somente sentados
8. Uso obrigatório de máscaras
9. Outros (Proibição de pagamento em dinheiro);                          
9. Outros (Circulação sem cobradores a partir de 17/05); 

1 Águas de Lindoia-SP 
(Municipal) - - 8. Uso obrigatório de máscaras -

2 Americana-SP
(Municipal) 80,0% 20,0% - -

3 Angra dos Reis-RJ
(Municipal)                   45,0% - -  • Suspensão de aulas;

4 Aracruz-ES                                           
(Municipal) - - - -

5 Araguaína-TO
(Municipal)                   100,0% 100,0% • Suspensão de circulação de ônibus; • Fechamento de locais de aglomeração de pessoas;

1. Intensificação da higienização dos ônibus,                                    
2. Intensificação da higienização terminais e pontos de 
parada;
3. Disponibilização de álcool gel;
8. Uso obrigatório de máscaras

9. Outros (Demissão de funcionários do transporte público);

9. Outros (Suspensão de gratuidades);

9. Outros (Suspensão de funcionários do transporte público);                                                                                                                               

7 Araucária-PR            
(Municipal) - - 8. Uso obrigatório de máscaras -

8 Bagé-RS 
(Municipal) 80,0% - - -

1. Intensificação da higienização dos ônibus;                                       
2. Intensificação da higienização terminais e pontos de 
parada;
5. Retirada ônibus com ar condicionado;           
6. Obrigatoriedade de passageiros serem transportados 
somente sentados

7. Abertura de todas as janelas dos ônibus durante operação    

8. Uso obrigatório de máscaras
1. Intensificação da higienização dos ônibus,                                   
2. Intensificação da higienização terminais e pontos de 
parada;
4. Divulgação de boletins informativos
6. Obrigatoriedade de passageiros serem transportados 
somente sentados
8. Uso obrigatório de máscaras

12 Betim-MG
(Municipal) - - 8. Uso obrigatório de máscaras -

13 Cachoeiro-ES                                                                                                                                                                    
(Municipal) - - 6. Obrigatoriedade de passageiros serem transportados 

somente sentados
-

14 Cachoeirinha-RS (municipal) - - 8. Uso obrigatório de máscaras -

8. Uso obrigatório de máscaras
9. Outros (Prorrogação validade de cartões estudantis e de 
gratuidade no transporte);

16 Campina Grande-PB
(Municipal) - 68,0% - -

8. Uso obrigatório de máscaras
9. Outros (Suspensão de gratuidades);               

-

65,0%

Cidades de Grande, Médio e Pequeno porte

45,0%
• Fechamento de locais de aglomeração de pessoas;
• Suspensão de aulas;
• Trabalho remoto para colaboradores;

Vitória-ES
(Intermunicipal 
metropolitano)

62,2% 35,0% -

40,0%

10 Belford Roxo-RJ (Municipal) 60,0%

11 Bento Gonçalves-RS
(Municipal)                   

6 Araraquara-SP
(Municipal)                   

9 Bauru-SP 
(Municipal)

95,0%

Salvador-BA
(Municipal)

33 Vitória-ES
(Municipal)                      60,0%

34

80,0%

15 Cachoeiro do Sul-RS 
(Municipal) -

85,0%

Campinas-SP 
(Municipal)

17

30 São Paulo-SP
(Municipal) 68,0% 53,0%  • Rodízio municipal de veículos

28 50,0% • Barreiras sanitárias (a partir de 09/05);

45,0% • Fechamento de locais de aglomeração de pessoas;
•Suspensão de aulas;

- -

50,0% • Uso obrigatório de máscara                                                                        
• Rodízio de veículos (a partir de 18/05)

--72,0%   8. Uso obrigatório de máscaras

-80,0%



2. Oferta, demanda e medidas adotadas
Atualizado em 15/05/2020 às 17h00

Nº Cidade-UF
(Abrangência do sistema)

Redução 
demanda

Redução 
oferta

Medidas adotadas (transporte público por ônibus) Medidas adotadas para a sociedade em geral

18 Canoas-RS (Municipal) - - 8. Uso obrigatório de máscaras -

19 Careiro Castanho-AM 
(Municipal) - - - • Uso obrigatório de máscara

20 Caruaru-PE
(Municipal) 80,0% - 8. Uso obrigatório de máscaras -

21 Casa Branca-SP (Municipal) - 50,0% - -

1. Intensificação da higienização dos ônibus;                                    
2.Intensificação da higienização terminais e pontos de parada;

3. Disponibilização de álcool gel;
4. Exposição e divulgação de informações;
5. Retirada ônibus com ar condicionado;
6. Obrigatoriedade de passageiros serem transportados
somente sentados

7. Abertura de todas as janelas dos ônibus durante operação

8. Uso obrigatório de máscaras
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
9. Outros (Transporte público restrito);

23 Caxias do Sul-RS 
(Municipal) - 60,0% 9. Outros (Suspensão gratuidade horários de pico); -

24 Cianorte-PR 
(Municipal) - - 8. Uso obrigatório de máscaras -

25 Crateús-CE                   
(Municipal) - - 8. Uso obrigatório de máscaras -

1. Intensificação da higienização dos ônibus;                                    
2. Intensificação da higienização terminais e pontos de 
parada;
3. Disponibilização de álcool gel;
5. Retirada ônibus com ar condicionado;
6. Obrigatoriedade de passageiros serem transportados 
somente sentados

28 Colombo-PR                        
(Municipal) - - 8. Uso obrigatório de máscaras -

8. Uso obrigatório de máscaras
9. Outros (Suspensão das gratuidades);

1. Intensificação da higienização dos ônibus,                                                                                                                                                                                                                                                                                         
2. Intensificação da higienização terminais e pontos de 
parada;
4. Divulgação de boletins informativos
6. Obrigatoriedade de passageiros serem transportados 
somente sentados

7. Abertura de todas as janelas dos ônibus durante operação

9. Outros (Fornecimento de equipamentos de proteção 
individual);
1. Intensificação da higienização dos ônibus;                                  
2. Intensificação da higienização terminais e pontos de 
parada;
9. Outros (Suspensão das gratuidades);

32 Divinópolis-MG (Municipal) - - 8. Uso obrigatório de máscaras -

33 Dourados-MS (Municipal) - - 8. Uso obrigatório de máscaras
9. Outros (Limite de passageiros a bordo);

-

34 Duque de Caxias-RJ                    
(Municipal) - - 8. Uso obrigatório de máscaras -

Criciúma-SC
(Municipal)

Contagem-MG (Municipal)

31 Diadema-SP                         
(Municipal) -

-

30 Coronel Fabriciano-MG     
(Municipal) 70,0% 30,0%

• Trabalho remoto para colaboradores;
• Fechamento de locais de aglomeração de pessoas;
• Suspensão de aulas;

22 Cascavel-PR 
(Municipal) 95,0% 50,0%

26 100,0% 100,0% -

29

27 Colatina-MG                  
(Municipal) - -

• Trabalho remoto para colaboradores;
• Suspensão de aulas;
• Fechamento de locais de aglomeração de pessoas;

-

• Suspensão de circulação de ônibus;

- -

50,0% -



2. Oferta, demanda e medidas adotadas
Atualizado em 15/05/2020 às 17h00

Nº Cidade-UF
(Abrangência do sistema)

Redução 
demanda

Redução 
oferta

Medidas adotadas (transporte público por ônibus) Medidas adotadas para a sociedade em geral

35 Embu das Artes-SP 
(Municipal) - - 8. Uso obrigatório de máscaras -

36 Estância Velha-RS 
(Municipal) 90,6% - - -

37 Estrela-RS                                                         
(Municipal) - - 6. Obrigatoriedade de passageiros serem transportados 

somente sentados
-

38 Fazenda Rio Grande-PR
(Municipal)                   30,0% - - -

39 Feira de Santana-BA 
(Municipal) - 50,0% 9. Outros (10 linhas de ônibus interrompidas); -

40 Franco da Rocha-SP 
(Municipal) - - 8. Uso obrigatório de máscaras -

6. Obrigatoriedade de passageiros serem transportados
somente sentados
8. Uso obrigatório de máscaras
9. Outros (Proibição de pagamento em dinheiro);                                                 
1. Intensificação da higienização dos ônibus;                                               
2. Intensificação da higienização terminais e pontos de 
parada;
3. Disponibilização de álcool gel;
4. Divulgação de boletins informativos
5. Retirada ônibus com ar condicionado;

7. Abertura de todas as janelas dos ônibus durante operação

1. Intensificação da higienização dos ônibus;    
2.  Intensificação da higienização terminais e pontos de 
parada;
3. Disponibilização de álcool gel;
4. Divulgação de boletins informativos
6. Obrigatoriedade de passageiros serem transportados 
somente sentados

7. Abertura de todas as janelas dos ônibus durante operação                                        

8. Uso obrigatório de máscaras

9. Outros (Suspensão de funcionários do transporte público);                                                                                                            

8. Uso obrigatório de máscaras

45 Ilheus-BA                                     
(Municipal) 100,0% 100,0% - -

46 Ipatinga-MG (Municipal) 8. Uso obrigatório de máscaras
47 Itabira-MG (Municipal) - - 9. Outros (Suspensão das gratuidades); -
48 Itabuna-BA (Municipal) - - 8. Uso obrigatório de máscaras -

49 Itacoatira-AM    (Municipal) - - 9. Outros (Restrição do transporte público por região); •Decretado situação de emergência

50 Itapetininga-SP (Municipal) - - 8. Uso obrigatório de máscaras -

51 Itaquaquecetuba-SP
(Municipal) 73,0% - 8. Uso obrigatório de máscaras -

52 Itu-SP(Municipal) - - 8. Uso obrigatório de máscaras
53 Ivoti-RS (Municipal) 85,0% 35,0% - -

54 Jaboticabal-SP
(Municipal) 100,0% 100,0% - -

55 Jacareí-SP (Municipal) - - 8. Uso obrigatório de máscaras -

56 João Monlevade-MG
(Municipal)                   20,0% - - • Suspensão de aulas;

3. Disponibilização de álcool gel; 
8. Uso obrigatório de máscaras

1. Intensificação da higienização dos ônibus;                                   
2. Intensificação da higienização terminais e pontos de 
parada;
3. Disponibilização de álcool gel;
4. Divulgação de boletins informativos
5. Retirada ônibus com ar condicionado;

7. Abertura de todas as janelas dos ônibus durante operação

9. Outros (Suspensão de funcionários do transporte público);

59 Lajeado-RS - - 8. Uso obrigatório de máscaras -

60 Lençóis Paulista-SP 
(Municipal) - - 8. Uso obrigatório de máscaras

9. Outros (Marcação de distanciamento);   -

15,0% • Suspensão de aulas;
• Fechamento de locais de aglomeração de pessoas;

55,0%

• Trabalho remoto para colaboradores;
• Suspensão de aulas;
• Fechamento de locais de aglomeração de pessoas;
• Determinado estado de emergência;

55,0%
• Fechamento de locais de aglomeração de pessoas;
• Suspensão de aulas;
• Trabalho remoto para colaboradores;

- • Uso obrigatório de máscara

20,0%

82,0%

82,0%

70,0%

70,0%

43 Gravataí-RS
(Municipal)                   

57

42 Garanhuns-PE
(Municipal)                   

Juiz de Fora-MG 
(Municipal)

41

44 Guarulhos-SP 
(Municipal)

58 Jundiaí-SP 
(Municipal)

Foz do Iguaçu-PR
(Municipal) - - -

80,0% -



2. Oferta, demanda e medidas adotadas
Atualizado em 15/05/2020 às 17h00

Nº Cidade-UF
(Abrangência do sistema)

Redução 
demanda

Redução 
oferta

Medidas adotadas (transporte público por ônibus) Medidas adotadas para a sociedade em geral

61 Limeira-SP
(Municipal) - -

6. Obrigatoriedade de passageiros serem transportados 
somente sentados                                                                                         
9. Outros (Linhas específicas para profissionais de saúde);                              

-

62 Linhares-ES
(Municipal) - - 8. Uso obrigatório de máscaras -

63 Londrina-PR
(Municipal) - - 8. Uso obrigatório de máscaras • Suspensão de aulas;

1. Intensificação da higienização dos ônibus;                                     
2. Intensificação da higienização terminais e pontos de 
parada;
3. Disponibilização de álcool gel;
6. Obrigatoriedade de passageiros serem transportados 
somente sentados

7. Abertura de todas as janelas dos ônibus durante operação

65 Marabá-PA                                
(Municipal) - 70,0% 6. Obrigatoriedade de passageiros serem transportados 

somente sentados
-

66 Marília-SP                                
(Municipal) - - 9. Outros (Linhas específicas para profissionais de saúde); -

1. Intensificação da higienização dos ônibus;                                      
2. Intensificação da higienização terminais e pontos de 
parada;
8. Uso obrigatório de máscaras
9. Outros (Fornecimento de equipamentos de proteção 
individual);

68 Mauá-SP 
(Municipal) - -  8. Uso obrigatório de máscaras -

9. Outros (Suspensão de gratuidades);

9. Outros (Redução da tarifa);

71 Montenegro-RS (Municipal) - -
6. Obrigatoriedade de passageiros serem transportados 
somente sentados;
8. Uso obrigatório de máscaras;

-

1. Intensificação da higienização dos ônibus;                                       
2.  Intensificação da higienização  terminais e pontos de 
parada;
4. Divulgação de boletins informativos

73 Nova Friburgo-RJ
(Municipal) - - 9. Outros (Suspensão de gratuidades); -

7. Abertura de todas as janelas dos ônibus durante operação

6. Obrigatoriedade de passageiros serem transportados 
somente sentados
8. Uso obrigatório de máscaras
1. Intensificação da higienização dos ônibus;                                                                                                                                                                                                                                                                                        
2. Intensificação da higienização terminais e pontos de 
parada;
6. Obrigatoriedade de passageiros serem transportados 
somente sentados

7. Abertura de todas as janelas dos ônibus durante operação

76 Nova Pádua-RS 
(Municipal) 100,0% 100,0% • Suspensão de circulação de ônibus; -

77 Niterói-RJ
(municipal) - 45,0% - • Instalação de barreiras sanitárias                                                    

• Lockdown

78 Osasco-SP
(Municipal) 25,0% -  8. Uso obrigatório de máscaras -

79 Paulínia-SP (Municipal) - - 8. Uso obrigatório de máscaras -

80 Paranaguá-PR
(Municipal) - - 8. Uso obrigatório de máscaras -

1. Intensificação da higienização dos ônibus;                                           
2. Intensificação da higienização terminais e pontos de 
parada;
3. Disponibilização de álcool gel;
5. Retirada dos ônibus com ar condicionado;

6. Obrigatoriedade de passageiros serem transportados 
somente sentados;                                                                                          
7. Abertura de todas as janelas dos ônibus durante operação                                                                                                              
8. Uso obrigatório de máscaras
            

82 Penápolis-SP (Municipal) 100,0% 100,0% • Suspensão de circulação de ônibus; -
3. Disponibilização de álcool gel;                                                    
9. Outros (Limite de passageiros a bordo);

75,0%

- - -

45,0% • Fechamento de locais de aglomeração de pessoas;
• Suspensão de aulas;

- - -

Maringá-PR 
(Municipal) - - -67

74 Nova Iguaçu-RJ 
(Municipal)

72 Mossoró-RN
(Municipal)                   

69 Mogi das Cruzes-SP 
(Municipal)

75 Nova Odessa-SP
(Municipal)

70 Mongaguá-SP 
(Muncipal)

64 Mairiporã-SP 
(Muncipal)

65,0% 20,0% -

• Fechamento de locais de aglomeração de pessoas;

92,3%

81 Passo Fundo-RS
(Municipal)                   80,0% 40,0%

-
Perdeneiras-SP
(Municipal)

83 --

• Trabalho remoto para colaboradores;
• Fechamento do comércio e locais públicos;
• Proibição de eventos públicos;
• Suspensão de aulas;
• Ponto facultativo para servidores públicos;

65,0% 58,0%

70,0% -
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Nº Cidade-UF
(Abrangência do sistema)
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Redução 
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Medidas adotadas (transporte público por ônibus) Medidas adotadas para a sociedade em geral

84 Petrolina-PE               
(Municipal) - - 8. Uso obrigatório de máscaras -

85 Petrópolis-RJ 
(Municipal) 75,0% - - -

86 Pindamonhangaba 
(Municiapal) - - 8. Uso obrigatório de máscaras -

8. Uso obrigatório de máscaras
9. Outros (Restrição de circulação de idosos);                                    
9. Outros (Nova empresa operando o sistema Trans Acreana 
Ltda )                                                  
1. Intensificação da higienização dos ônibus;                                  
2. Intensificação da higienização terminais e pontos de 
parada;
3. Disponibilização de álcool gel;
4. Divulgação de boletins informativos
9. Outros (Fiscalização de aglomeração nos terminais);

89 Ponta Grossa-PR
(Municipal) - 30,0% 8. Uso obrigatório de máscaras -

1. Intensificação da higienização dos ônibus;                                       
2.  Intensificação da higienização terminais e pontos de 
parada;
9. Outros (Subsídio para manter o transporte público);

91 Presidente Prudente-SP 
(Municipal) - 50,0% 6. Obrigatoriedade de passageiros serem transportados 

somente sentados
-

92 Quatis-RJ (Municipal) - - 8. Uso obrigatório de máscaras -
6. Obrigatoriedade de passageiros serem transportados 
somente sentados 
9. Outros (Linhas específicas para profissionais de saúde);
1. Intensificação da higienização dos ônibus;                                            
2. Intensificação da higienização terminais e pontos de 
parada;
3. Disponibilização de álcool gel;
4. Divulgação de boletins informativos

7. Abertura de todas as janelas dos ônibus durante operação

8. Uso obrigatório de máscaras   

9. Outros (Suspensão de funcionários do transporte público);                        

3. Disponibilização de álcool gel;

7. Abertura de todas as janelas dos ônibus durante operação

9. Outros (Afastamento de colaboradores no grupo de risco);

9. Outros (Proibição de pagamento em dinheiro);

96 Rio Grande-RS (Municipal) - -

1. Intensificação da higienização dos ônibus;                                           
8. Uso obrigatório de máscaras
9. Outros ( Limite de passageiros a bordo 08 passageiros em 
pé);

-

1. Intensificação da higienização dos ônibus;                                        
2. Intensificação da higienização  terminais e pontos de 
parada;
3. Disponibilização de álcool gel;
6. Obrigatoriedade de passageiros serem transportados 
somente sentados

7. Abertura de todas as janelas dos ônibus durante operação

98 Salto-SP (Municipal) 77,0% - - -
1. Intensificação da higienização dos ônibus;                                     
2. Intensificação da higienização terminais e pontos de 
parada;

100 Santarém-PA 
(Municipal) - - - -

101 Santa Cruz do Sul-RS
(Municipal) 71,0% -

8. Uso obrigatório de máscaras                                                                   
9. Outros (Gratuidade para idosos proibida nos horários de 
pico);

-

6. Obrigatoriedade de passageiros serem transportados 
somente sentados                                                                                          
8. Uso obrigatório de máscaras
9. Outros ( Restrição de circulação de idosos);       

1. Intensificação da higienização dos ônibus;                                             
2. Intensificação da higienização terminais e pontos de 
parada;
3. Disponibilização de álcool gel;                                                                      
8. Uso obrigatório de máscaras

104 Santo Ângelo-RS (Municipal) - - 8. Uso obrigatório de máscaras   -

103 Santo André-SP 
(Municipal) 75,0% 50,0% -

50,0% -

102 Santa Maria-RS (Municipal) - - -

99 Santa Bárbara D'Oeste-SP
(Municipal) 85,0% 50,0% -

- -

80,0% - • Fechamento de locais de aglomeração de pessoas;

Resende-RJ 
(Municipal) 75,0%

Pouso Alegre-MG 
(Município)

30,0% -

94 Ribeirão Pires-SP 
(Município) 75,0% 50,0%

Ribeirão Preto-SP 
(Municipal) 75,0%

72,3% -

- - • Fechamento de locais de aglomeração de pessoas;
• Suspensão de aulas;

-

88

• Fechamento de locais de aglomeração de pessoas;
• Suspensão de aulas;

90

Piracicaba-SP 
(Municipal)

87

93

97 Rondonópolis-MT
(Municipal) -

95

Poços de Caldas-MG 
(Municipal)
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105 Santos-SP                       
(Municipal) - - 8. Uso obrigatório de máscaras -

7. Abertura de todas as janelas dos ônibus durante operação

3. Disponibilização de álcool gel;
4. Divulgação de boletins informativos
1. Intensificação da higienização dos ônibus;                                       
2. Intensificação da higienização terminais e pontos de 
parada;
6. Obrigatoriedade de passageiros serem transportados 
somente sentados
5. Retirada ônibus com ar condicionado;

9. Outros (Suspensão de funcionários do transporte público);                                                                                                               
8. Uso obrigatório de máscaras

107 São Caetano do Sul-SP
(Municipal)                   85,0% - 9. Outros (Suspensão de funcionários do transporte público); -

108 São Carlos-SP (Municipal) - - 8. Uso obrigatório de máscaras -

109 São Gonçalo-RJ (Municipal) - -

6. Obrigatoriedade de passageiros serem transportados 
somente sentados                                                                                  
8. Uso obrigatório de máscaras

• Lockdown;

110 São José do Rio Pardo-SP
(Municipal) - - 8. Uso obrigatório de máscaras -

111 São José do Rio Preto-SP 
(Municipal) - - 8. Uso obrigatório de máscaras -

112 São José dos Campos-SP 
(Municipal) 72,5% - - -

1. Intensificação da higienização dos ônibus;                                        
2. Intensificação da higienização terminais e pontos de 
parada;
3. Disponibilização de álcool gel;
4. Divulgação de boletins informativos
6. Obrigatoriedade de passageiros serem transportados 
somente sentados

7. Abertura de todas as janelas dos ônibus durante operação

114 São Mateus-ES - - 8. Uso obrigatório de máscaras -

115 São Vicente-SP (Municipal) - - 8. Uso obrigatório de máscaras -

116 Sorocaba-SP
(Municipal) - 60,0% 8. Uso obrigatório de máscaras

• Fechamento de locais de aglomeração de pessoas;
• Suspensão de aulas;

117 Taboão da Serra-SP
(municipal) 70,0% - - -

118 Taubaté-SP (Municipal) - - 8. Uso obrigatório de máscaras -
1. Intensificação da higienização dos ônibus;                                       
2. Intensificação da higienização terminais e pontos de 
parada;
3. Disponibilização de álcool gel;

7. Abertura de todas as janelas dos ônibus durante operação

120 Toledo-PR (Municipal) - - 8. Uso obrigatório de máscaras
9. Outros (Gratuidade suspensa horário de pico); -

6. Obrigatoriedade de passageiros serem transportados 
somente sentados
8. Uso obrigatório de máscaras
9. Outros (Suspensão das gratuidades);

122 Uberlândia-MG                           
(Município) 70,0% 15,0%

9. Outros (Fornecimento de equipamentos de proteção 
individual);                                                                                                             
9. Outros (Escalonamento do horário);

-

1. Intensificação da limpeza dos ônibus
3. Disponibilização de álcool gel em ônibus e terminais
4. Divulgação de boletins informativos

7. Abertura de todas as janelas dos ônibus durante operação

9. Outros (Linhas específicas para profissionais de saúde);
1. Intensificação da higienização dos ônibus;                                        
2.  Intensificação da higienização terminais e pontos de 
parada;
3. Disponibilização de álcool gel;
6. Obrigatoriedade de passageiros serem transportados 
somente sentados

7. Abertura de todas as janelas dos ônibus durante operação

9. Outros (Suspensão de funcionários do transporte público);

126 Viçosa-MG - 30,0%
3. Disponibilização de álcool gel;                                                                
6. Obrigatoriedade de passageiros serem transportados 
somente sentados

-

127 Vitória da Conquista-BA 
(Municipal) - - 8. Uso obrigatório de máscaras -

Fonte: NTU/Clipping NTU Cidades que tiveram o serviço de transporte público por ônibus paralisado.
ND: Não disponibilizado. Cidades com linhas apenas para profissionais da saúde.

Atualização em relação a edição anterior.
Nota:
Flexibilização da oferta/Flexibilização das integrações: são medidas adotadas com o objetivo de adequar a oferta dos serviços à redução de demanda observada (por exemplo:
adoção dos quadros horários de sábado, domingo e feriados durante os dias uteis). Também são iniciativas relacionadas à alteração das matrizes de integração.

125 Viamão-RS
(municipal) 82,0% 75,0%

• Fechamento de locais de aglomeração de pessoas;
• Suspensão de aulas;
• Trabalho remoto para colaboradores;

Várzea Grande-MT
(municipal) - 30,0% -124

70,0% • Fechamento de locais de aglomeração de pessoas;
• Suspensão de aulas;

Telêmaco Borba-PR
(Municipal)

119 75,0% 40,0% • Fechamento de locais de aglomeração de pessoas;
• Suspensão de aulas;

121 Uberaba-MG                                      
(Município) 83,0% 50,0% -

113 São Leopoldo-RS 
(Municipal) -

• Fechamento de locais de aglomeração de pessoas;
• Suspensão de aulas;
• Trabalho remoto para colaboradores;

106 São Borja-RS
(municipal) 80,0% 65,0%

123
• Fechamento de locais de aglomeração de pessoas;
• Suspensão de aulas;
• Trabalho remoto para colaboradores;

90,0% 50,0%Uruguaiana-RS
(municipal)



3. Encerramento das atividades das empresas *
Atualizado em 15/05/2020 às 17h00

Nº Cidade-UF
Encerramento 

atividades
Perspectiva de 
encerramento

1 Araraquara-SP Não Não
2 Belford Roxo-RJ Não Não
3 Belo Horizonte-MG Não Não
4 Bento Gonçalves-RS Não Não

5 Cascavel-PR Não 2

6 Coronel Fabriciano-MG Não Não
7 Curitiba-PR (Municipal) Não Não
8 Fortaleza-CE Não Não
9 Garanhuns-PE Não Não

10 Goiânia-GO Não Não
11 Gravataí-RS Não Não

12 Guarulhos-SP
1 (Real Transportes 
Metropolitanos, de 

Guarulhos)
Não

13 João Pessoa-PB Não 5

14 Joinville-SC Não Não
15 Jundiaí-SP Não Não
16 Lages-SC Não Não
17 Mairiporã-SP Não Não
18 Manaus-AM Não Não
19 Natal-RN Não Não

20
Porto Alegre-RS (Intermunicipal 
metropolitano)

Não Não

21 Recife-PE Não Não
22 Ribeirão Pires-SP Não Não

23
Rio de Janeiro-RJ (Intermunicipal 
metropolitano)

Não Não

24 Rio de Janeiro-RJ (Municipal) Não 1

25 São Borja-RS Não 1

26 São Leopoldo-RS Não Não
27 Telêmaco Borba-PR Não Não
28 Viamão-RS Não Não

29 Vitória-ES Não 1

30 Uruguaiana-RS Não 1

1 11
Fonte: NTU/Clipping NTU
ND: Não disponibilizado.
*Sem alterações em relação a edição anterior.

Total

ERRATA

A NTU esclarece que a empresa Real Transportes Metropolitanos de Guarulhos (SP) 
não decretou falência como informado no Relatório Diário dos Impactos da Pandemia 
da Covid-19 no Transporte Público por Ônibus, mas, sim, declarou o encerramento de 
suas atividades. Pelo erro, pedimos desculpas.



4.  Suspensão das atividades das empresas**
Atualizado em 15/05/2020 às 17h00

Nº Cidade-UF Nº funcionários
Suspensão das 

atividades
Observações

1 Caçapava do Sul-RS ND 1

A Viação Caçapava Ltda, comunicou nesta 
quarta-feira, 13 de maio de 2020, que 
prestará serviços somente até 05 de 
junho, quando encerrará suas atividades

2 Passo Fundo-RS ND 1
Transpasso anunciou, nesta quinta-feira 
(16), a suspensão das atividades no 
município de Passo Fundo

3 Piracicaba-SP ND 1
Via Ágil rescinde contrato com a Prefeitura 
de Piracicaba

3 -
Fonte: NTU/Clipping NTU
ND: Não disponibilizado.
*Sem alterações em relação a edição anterior.

**Suspensão de atividades = empresa oficializou comunicado ao poder público notificando suspensão das 
atividades naquela região.

Total



Atualizado em 15/05/2020 às 17h00
Nº Cidade-UF Nº demissões Nº suspensões Observações Data

1 Belo Horizonte-MG 10% 0 - 20/abr

2 Curitiba-PR 0 0
Ainda estão estudando a 
MP936. 

08/abr

3 Florianopólis-SC - 4000

Contratos de trabalho são 
suspensos por 60 dias. Com 
base na MP 936, 
trabalhadores receberão das 
empresas 30% dos salários, 
com complementação feita 
pelo Governo Federal.

21/abr

4 Fortaleza-CE 21 10 - 06/abr

5 Goiânia-GO 300 ND
Houve suspensões (não 
divulgado quantitativo)

23/abr

6 João Pessoa-PB 0 1800 - 15/mai

7 Maceio-AL - 40%

Pelo menos 40% dos 
funcionários estão afastados 
ou recebendo férias de forma 
antecipada, com os outros 
60% exercendo duas 
atividades, apesar de um 
futuro incerto.

17/abr

8 Manaus-AM 0 0 - 09/abr
9 Natal-RN 605 0 - 02/abr

10 Porto Alegre-RS 0 ND
Houve suspensões (não 
divulgado quantitativo)

07/abr

11
Rio de Janeiro-RJ 
(Intermunicipal 
metropolitano)

0 ND

Houve afastamento sem 
remuneração e afastamento 
com redução de salários nas 
empresas que operam no 
sistema metropolitano do Rio 
de Janeiro.

06/abr

12 Salvador-BA 0 ND

Suspensão, que deve durar 
quatro meses, foi de 
aposentados que seguiam em 
atividades e funcionários 
recém contratados.

25/mar

1 Araraquara-SP 50 150
Condições da medida 
provisória

06/abr

2 Belford Roxo-RJ 0 0 - 13/abr

3
Bento Gonçalves-
RS

0 50% - 08/abr

4
Cachoeiro do Sul-
RS 

50 -

Concessionária do transporte 
de Cachoeira do Sul demite 
metade de seus trabalhadores

09/abr

5
Campina Grande-
PB

- 700

Empresas de ônibus 
suspendem contratos de 700 
funcionários, por ao menos 60 
dias

15/abr

5. Empregos: Demissões e suspensão de contratos *

Capitais e Regiões Metropolitanas

CIdades de Grande, Médio e Pequeno Porte



Atualizado em 15/05/2020 às 17h00
Nº Cidade-UF Nº demissões Nº suspensões Observações Data

5. Empregos: Demissões e suspensão de contratos *

6
Campo Limpo 
Paulista-SP

- 180

Decisão afastou 180 
trabalhadores por seis meses 
em férias coletivas e sem 
remuneração.

02/abr

7 Cascavel-PR 50 0 - 07/abr

8
Coronel Fabriciano-
MG

40 0 - 09/abr

9 Duque de Caxias-RJ 0 0 Férias de 15 dias 06/abr

10
Feira de Santana-
BA

*293 -

Empresas de ônibus demitem 
293 funcionários por conta da 
Covid-19

05/mai

11 Foz do Iguaçu-RS 90 -

Cerca de 90 funcionários do 
transporte coletivo receberam 
aviso prévio

09/abr

12 Franca-SP 51 -

De acordo com o presidente 
do sindicato dos motoristas,  a 
empresa São José demitiu 51 
funcionários 

12/mai

13 Garanhuns-PE Não 0 - 09/abr

14 Gaspar-SC 42 -

A empresa enviou um ofício à 
Prefeitura nesta semana 
informando que vai dispensar 
os 42 trabalhadores.

02/abr

15 Gravataí 0 400

Suspensos através de adendo 
emergencial da Convenção 
Coletiva com os Sindicatos 
metropolitano e urbano

06/abr

16 Guarulhos-SP ND -
Consórcio Internorte deixa de 
operar

01/abr

17 Itabuna-BA - 650
Empresas de ônibus de 
Itabuna suspendem contrato 
de rodoviários

30/mar



Atualizado em 15/05/2020 às 17h00
Nº Cidade-UF Nº demissões Nº suspensões Observações Data

5. Empregos: Demissões e suspensão de contratos *

18 Itu-SP 61 -

As empresas de ônibus Viação 
Avante e Viação Itu – Vitu, 
que atendem o transporte 
municipal de Itu, no interior 
de São Paulo, e a VB 
Transportes, da mesma 
garagem, demitiram 61 
funcionários nesta semana.

07/mai

19 Joinville-SC 48 600 Suspensão temporária 30/abr

20 Jundiaí-SP ND 112
Pagamento de 30% 
salário+benefícios

06/abr

21 Lages-SC 0 ND
Trabalhadores de 
férias(individuais) durante a 
paralisação do transporte

06/abr

22 Mairiporã-SP 0 0 - 09/abr
23 Nova Iguaçu-RJ 0 0 Férias de 15 dias 06/abr

24 Passo Fundo-RS 40 0

Transpasso anunciou, nesta 
quinta-feira (16), a suspensão 
das atividades no município 
de Passo Fundo

17/abr

25 Ponta Grossa-PR - 100

Viação Campos Gerais (VCG) 
disse que suspensão é 
temporária e válida por 60 
dias. 

16/abr

26 Ribeirão Pires-SP 0 10% - 06/abr

27 São Borja-RS 0 65%
65% dos contratos foram 
suspensos ou ajustados em 
50%.

22/abr

28 São Leopoldo-RS 0 0 - 09/abr

29
Santa Cruz do Sul-
RS

30 20
TCS demite 30 funcionários 
por causa da pandemia

13/abr

30 Telêmaco Borba-PR 0 0 Férias coletivas 22/abr

31 Viamão-RS 0 513
Colaboradores suspensos por 
30 dias (cesta básica+plano de 
saúde+900 ajuda de custo)

06/abr

32 Uruguaiana-RS 35 0 - 14/mai
1806 9235

Fonte: NTU/Clipping NTU
ND: Não disponibilizado

*Sem alterações em relação a edição anterior.

-Empresa Gontijo confirma oficialmente demissão de 140 motoristas 
(https://diariodotransporte.com.br/2020/04/30/gontijo-confirma-oficialmente-demissao-de-140-motoristas/)

Total

Transcol vai circular sem 2.500 cobradores. Os trabalhadores vão ser afastados da função por 60 dias, mas vão 
receber o salário integral, de acordo com a medida provisória federal. 
(https://www.cbnvitoria.com.br/cbn_vitoria/entrevistas/2020/05/cobradores-do-tanscol-nao-serao-demitidos-
garante-governo-estadual-1014204437.html)



5.  Empregos: Redução de salários e jornadas de trabalho  *
Atualizado em 15/05/2020 às 17h00
Nº Cidade-UF

Percentual de 
redução

Observações Data

1 Aracaju-SE 4hrs diárias
Setransp consegue reduzir jornada de 
cobradores e motoristas

01/abr

2 Belo Horizonte-MG ND
Queda de 70% no número de passageiros do 
transporte de Belo Horizonte leva empresas 
de ônibus a parcelar salários

09/abr

3 Curitiba-PR 50%

Seis das 29 empresas de ônibus que operam 
linhas em Curitiba e em cidades da Região 
Metropolitana, estão pagando apenas 50% 
do salário de aproximadamente seis mil 
funcionários.

07/abr

4 Goiânia-GO ND

Salário de março será pago de forma 
parcelada, dizem concessionárias do 
transporte coletivo .

07/abr

5 Maceió-AL 50% 25%

80% dos rodoviários com redução de 50% 
dos salários
10% dos rodoviários com redução de 25% 
dos salários
10% NÃO TIVERAM REDUÇÃO DE JORNADA

22/abr

Capitais e Regiões Metropolitanas



5.  Empregos: Redução de salários e jornadas de trabalho  *
Atualizado em 15/05/2020 às 17h00
Nº Cidade-UF

Percentual de 
redução

Observações Data

6 Manaus-AM 50%

Entre ações acordadas estão a redução de 
até 50% da jornada de trabalho e salários, 
privilegiando-se o sistema de escala com 
revezamento a cada 7 (sete) dias. 

31/mar

ND

Motoristas e cobradores do transporte 
coletivo por ônibus na cidade terão os 
salários parcelados por pelo menos 8 das 11 
empresas.

08/mai

20%
Funcionários da empresa Nortran tiveram 
salários reduzido em 20%

06/abr

8 Recife-PE 40%
Os trabalhadores, terão perdas salariais de 
40% dos salários e redução da jornada de 
trabalho em 70%.

09/abr

9 Rio de Janeiro-RJ ND

Foram realizados 2 aditivos à convenção 
coletiva de trabalho. O primeiro acordou 
escala de folga de até 10 dias por mês sem 
remuneração no período. No segundo 
aditivo, em vigor, o acordo foi de rodízio de 
trabalho de 15 dias no mês sem 
remuneração.

17/abr

10 Salvador-BA ND
Funcionários dos transporte municipal, 
houve redução dos dias de trabalho e 
também de salários

26/mar

11 São Luís-MA 70%
Motoristas e cobradores terão redução de 
70% nos salários

13/abr

12 São Paulo-SP 50%

Aposentados em em licença remunerada, 
serão pagos 50% da remuneração base, 
acrescida de 50 do vale-refeição, e 100% dos 
demais benefícios (cesta básica, convênio 
médico e odontológico e seguro de vida.

10/abr

13 Teresina-PI ND Acordo individual em cima da MP-936 27/abr

Porto Alegre-RS7



5.  Empregos: Redução de salários e jornadas de trabalho  *
Atualizado em 15/05/2020 às 17h00
Nº Cidade-UF

Percentual de 
redução

Observações Data

1 Americana-SP ND
Dos 280 funcionários que trabalham no 
transporte urbano e escolar apenas 40 são 
mantidos na escala alternada de trabalho

04/abr

2 Belford Roxo-RJ 50% Redução da jornada e trabalho. 13/abr

3 Blumenau-SC ND
Blumob concede férias coletivas a 
trabalhadores do transporte coletivo de 
Blumenau

19/mar

4 Concórdia-SC 25%

Empresa Hodierna, que tem 48 
colaboradores e conta com frota de 32 
ônibus, a partir do dia 18 de abril, reduziu 
25% dos salários como consequência de 
redução de jornada. 

23/abr

5 Feira de Santana-BA ND

Sindicato dos rodoviários faz acordo para 
empresas não demitirem trabalhadores. O 
acordo é baseado nas medidas provisórias 
927 e 936 

13/abr

6 Juiz de Fora-MG ND
Redução da jornada de trabalho dos 
empregados, em 25%, 50% ou 70%, de 
acordo com a Medida Provisória (MP) nº 936.

10/abr

7 Londrina-PR ND
Redução de jornada e de salários em 25%, 
50% ou 70%, por até 90 dias. 

07/abr

8 Presidente Prudente-SP 70% Redução da jornada e dos salários em 70% 29/abr

9 São Caetano do Sul-SP ND
Funcionários de férias,implantação de banco 
de horas, e redução de carga horária e 
salário, proporcionalmente.

02/abr

10 Santa Cruz do Sul-RS ND

30 funcionários tiveram os salários e as 
jornadas de trabalho reduzidos e 
aproximadamente 50 colaboradores tiveram 
as férias antecipadas

13/abr

11 São José do Rio Preto-SP 25%

Expresso Itamarati teria reduzido o salário 
em 25% de todos os 500 funcionários, já que 
está com a redução de frota onde atua, por 
conta do isolamento social

29/mar

CIdades de Grande, Médio e Pequeno Porte



5.  Empregos: Redução de salários e jornadas de trabalho  *
Atualizado em 15/05/2020 às 17h00
Nº Cidade-UF

Percentual de 
redução

Observações Data

12 Sorocaba-SP 50%

 redução de jornada de trabalho e salário 
entre 50% e 70%, porém com o pagamento 
de uma complementação à remuneração, em 
forma de abono, até o valor do piso salarial 
da categoria.

30/abr

13 Votorantim-SP
50%                          
70%

O Grupo São João utilizará as garantias 
definidas pela Medida Provisória 936, como 
redução de jornada e de salário nas 
porcentagens de 50% e 70% ou suspensão de 
contrato de trabalho em alguns casos.

21/abr

Fonte: Clipping NTU
ND: Não disponibilizado.
*Sem alterações em relação a edição anterior.



6. Paralisação dos serviços **
Atualizado em 15/05/2020 às 17h00

Nº Cidade-UF Sistema Motivo Status

1 Maceió -AL
Funcionários da 
empresa de ônibus 
Veleiro

Contra as demissões que ocorreram usando 
como referencia as mudanças no artigo 486 da 
Consolidação das Leis de Trabalho (CLT),

Protesto na manhã de 
15/04/2020

2 Natal-RN
Funcionários das 
empresas Reunidas 
e Santa Maria

Corte do plano de saúde dos trabalhadores.
Paralisação na manhã de 

11/05/2020

3 Porto Alegre-RS

Funcionários da 
empresa Nortan 
Transportes 
Coletivos

Rodoviários fazem paralisação apenas 80% do 
salário de março pago,

Paralisação na manhã de 
06/04/2020

4 Recife-PE
Funcionários da 
Expresso Vera Cruz

Os funcionários reclamam de “erros nos 
pagamentos” e da falta de EPIs

Paralisação na manhã de 
27/04/2020

5 Rio de Janeiro-RJ
Rodoviários da 
Paranapuan

Os protestos são contra o desconto na folha de 
pagamento

Paralisação na manhã de 
07/04/2020

6 São Luís-MA

Rodoviários da 
empresa de 
transporte coletivo 
1001 Expresso 

Os protestos são contra o pagamento de 
salários atrasados 

Paralisação na manhã de 
30/03/2020

7 São Paulo-SP
Motoristas sistema 
municipal

Profissionais temem que frota extra por causa 
da volta do rodízio circule sem cobradores

ND

Funcionários  
Viação Tabuazeiro

Os protestos são contra o atraso no 
pagamento dos salários e do auxílio 
alimentação.

Paralisação desde o dia 23 
de abril (Em andamento)                         
Manifestação na tarde de 

08/05/2020

Funcionários  
Viações Unimar, 
Tabuazeiro e 
Grande Vitória.

Apoio aos funcionários da Tabuazeiro.
13 dias de paralisação.  

Encerrada 06/05

Capitais e Regiões Metropolitanas

Vitória-ES8



6. Paralisação dos serviços **
Atualizado em 15/05/2020 às 17h00

Nº Cidade-UF Sistema Motivo Status

9 Teresina-PI
Funcionários 
Consórcio Teresina

Os protestos são contra atrasos nos 
pagamentos dos salários  e plano de saúde

**Greve decretada  
15/05/2020

1 ABC Paulista-SP Grupo Baltazar
Os protestos são contra atrasos nos 
pagamentos dos salários 

Greve de ônibus no ABC é 
adiada com promessa de 
pagamento por empresas 

do Grupo Baltazar

2 Atibaia-SP
Funcionários SOU 
Atibaia

Os protestos são contra o atraso no 
pagamento do adiantamento salarial

•Greve 29/04;                                    
•Encerrada 30/04

3
Cachoeiro do 
Itapemirim-ES

Funcionários 
Empresa Flecha 
Branca,

Os protestos são contra atrasos nos 
pagamentos dos salários 

Paralisação na manhã de 
05/05/2020

Rodoviários VB 
Transportes

Descontos nos salários por conta da redução 
na jornada de trabalho

Protesto na manhã de 
07/04/2020

Funcionários da 
Rápido Luxo 
Campinas

Os protestos são para evitar demissões 
Paralisação na tarde de 

02/04/2020                       

5 Canoas-RS
Funcionários da 
Vicasa – Viação 
Canoense S.A

Os protestos são contra atrasos nos 
pagamentos de benefícios

Paralisação na manhã de 
17/04/2020                       

6 Caraguatatuba-SP
Funcionários 
Praiamar 
Transporte

 Rodoviários de Caraguatatuba podem realizar 
paralisação nos próximos dias

ND

CIdades de Grande, Médio e Pequeno Porte

Campinas-SP4



6. Paralisação dos serviços **
Atualizado em 15/05/2020 às 17h00

Nº Cidade-UF Sistema Motivo Status

7 Catanduva-SP
Funcionários Auto 
Viação Suzano

Os protestos são contra atraso de salários 
Paralisação na manhã de 

09/04/2020                       

8 Criciúma-SC
Funcionários do 
transporte urbano 

Os protestos são a favor da volta do transporte 
público

Paralisação na manhã de 
14/05

9 Franca-SP
Motoristas do 
transporte coletivo 
de Franca

Os protestos são contra demissões e atraso de 
salários

Fizeram uma carreata pelas 
ruas da cidade no dia 

12/05/2020

10 Juiz de Fora-MG
Funcionários do 
transporte urbano 

 Os protestos são contra atraso no pagamento 
dos salários

Paralisação na manhã de 
08/05/2020        

11 Indaiatuba-SP

Funcionários 
Empresa Sancetur 
– Santa Cecília 
Turismo Ltda,

Os protestos são contra redução e atrasos em 
salários e benefícios.

Paralisação na manhã de 
14/04/2020        

12
Presidente 
Prudente-SP

Funcionários 
Empresa Pruden 
Express

Os protestos são contra redução do vale-
alimentação

•Paralisação 28/04/2020;           
• Liminar determina a volta;



6. Paralisação dos serviços **
Atualizado em 15/05/2020 às 17h00

Nº Cidade-UF Sistema Motivo Status

13
Ribeirão das Neves-
MG

Rodoviários da 
Saritur 

Os protestos são contra a redução de salários e 
também de benefícios

Paralisação na manhã de 
05/05/2020        

14 Ribeirão Preto-SP
Funcionários 
Rápido D'Oeste e 
Transcorp

Atrasos nos pagamentos.

•Paralisação na manhã de 
11/05/2020;                             

•Encerrada na madrugada 
de 12/05 (acordo entre 
sindicato e empresas);

15 Sorocaba-SP
Funcionários do 
transporte coletivo 
de Sorocaba

Os protestos são contra os atrasos em 
pagamentos de salários e do vale-refeição 

•Greve 24/04;                
•Encerrada 30/04 (Acordo 

entre empresas, sindicato e 
prefeitura)

16 Taubaté-SP
Funcionários ABC 
Transportes

Acordo com sindicato evita greve, os protestos 
são contra os atrasos em pagamentos de 
salários

08/05/2020

17 Valinhos
Rodoviários da 
Sancetur 

 Os protestos são contra os descontos  na folha 
de pagamento

Paralisação na manhã de 
09/04/2020       

18
Vitória da 
Conquista-BA

Funcionários 
Viação Cidade 
Verde e a Viação 
Rosa

Protestam contra o sindicato da categoria
Paralisação na manhã de 

16/04/2020       

19 Votorantim-SP
Funcionários 
Viação São João

Protesto para pedir que o sindicato acate as 
condições propostas na MP.

Paralisação na manhã de 
20/04/2020       

20 Uberlândia-MG
Funcionários São 
Miguel e Auto 
Trans

Os protestos são contra o parcelamento de 
salários

Paralisação na manhã de 
08/05/2020       

Fonte: NTU/Clipping NTU
* Dados apurados até o fechamento do relatório

Atualização em relação a edição anterior.

**A Superintendência Municipal de Trânsito (Strans) de Teresina informou que cadastrou  ônibus e vans para atendimento 
aos usuários, garantindo assim a operação mínima do transporte público durante a greve.


