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1 RESUMO 

Nos dias de hoje nota-se que muitas cidades do mundo optaram pelo automóvel 

como solução para seus deslocamentos diários. O sistema de média capacidade 

constituído pelo monotrilho surge como uma alternativa complementar plausível para 

atender a demanda existente. O presente trabalho sugere a implantação de uma 

estrutura alternativa para o monotrilho que será implantando na região do ABC. A 

estrutura proposta tem por objetivo diminuir o impacto ambiental da região de 

implantação da Linha 18 – Bronze bem como reduzir a área de desapropriações 

envolvidas. Neste contexto será realizado o dimensionamento da estrutura alternativa 

além de um estudo comparativo estre a estrutura convencional e a estrutura proposta. 

2 INTRODUÇÃO 

O transporte ferroviário, como metrôs e monotrilhos, representa não apenas uma 

tecnologia de ponta, mas também uma força motriz do crescimento econômico, além de 

ser a solução mais abrangente para os desafios da mobilidade sustentável. O sistema 

ferroviário diminui o congestionamento urbano e beneficia a sociedade ambientalmente 

e economicamente. 

Em busca de medidas para aliviar os congestionamentos da região do ABC, a Linha 

18 - Bronze surge como alternativa para o transporte da região. Tendo em vista a 

demanda futura que exija sistemas de média capacidade para o transporte de 

passageiros, o monotrilho é uma opção                                          

                                                                    

3 OBJETIVO 

Este trabalho tem como objetivo realizar um estudo alternativo para um sistema de 

transportes coletivo de média capacidade sobre trilhos, monotrilho, no subtrecho 

compreendido entre as avenidas Lauro Gomes e parte da Guido Aliberti, da Linha 18 - 

Bronze que interligará os municípios de São Paulo, São Caetano, Santo André e São 

Bernardo do Campo.  



4 METODOLOGIA 

Esse trabalho desenvolve-se tendo por base: artigos, teses, livros, manuais e 

visitas técnicas que permitam o entendimento do funcionamento do monotrilho e as 

obras necessárias para a construção do sistema. É notória a necessidade de inovar o 

sistema de transportes com soluções eficientes e modernas, partindo de modelos bem 

sucedidos em outros países. 

Desta forma, realiza-se uma proposta de implantação visando suprir os problemas 

encontrados na região de implantação da Linha 18 - Bronze. Os materiais utilizados 

para análise da estrutura proposta e da estrutura convencional serão os projetos 

básicos propostos além do estudo de viabilidade.  

5 DESENVOLVIMENTO 

Em decorrência do subtrecho escolhido para análise se tratar de um eixo urbano 

marcado pela presença de um elemento físico delimitador, o Ribeirão dos Meninos, 

desenvolveu-se uma estrutura alternativa. Essa estrutura visa diminuir o número de 

desapropriações e impacto ambientais da região de implantação da Linha 18 - Bronze. 

A estrutura alternativa proposta é baseada no monotrilho suspenso de Wuppertal, 

na Alemanha. O trem suspenso percorre cerca de 10 kilometros sobre o rio Wupper, a 

uma altura de 8 metros das margens suportado por uma estrutura bi-apoiada metálica 

conforme é apresentado na Figura 1. 

Figura 1 – Monotrilho suspenso de Wuppertal. 
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Assim como na cidade de Wuppertal, a estrutura alternativa para o monotrilho 

respeitaria a paisagem, não interferiria no curso do rio, pois estaria a uma altura 

razoável do nível das águas, e seria suportada por elegantes pilares metálicos 

curvilíneos, que partiriam das margens.  

Como grande parte do trajeto da Linha 18 - Bronze se espraia ao longo do Ribeirão 

dos Meninos, e as avenidas que acompanham o trajeto do rio servem de escoamento 

para boa parte dos moradores da região do ABC, a diminuição do número de faixas, 

decorrente da instalação dos pilares de concreto, aumentaria ainda mais o trânsito da 

região. 

6 RESULTADOS PRELIMINARES 

Na região de implantação da Linha 18 - Bronze nota-se a presença de um fator 

determinante para o desenvolvimento do traçado, o Ribeirão dos Meninos. Observou-se 

que a escolha por uma estrutura bi-apoiada metálica seria a melhor opção para região 

onde será introduzida a linha. A estrutura alternativa diminui o número de 

desapropriações e impactos ambientais quando comparada a estrutura convencional de 

concreto mono-apoiado, sendo apropriada para utilização sobre rios. 

No decorrer do trabalho, será desenvolvido o projeto da estrutura alternativa e 

serão apresentados dados comparativos. Será realizado um estudo de viabilidade que 

irá equiparar as duas estruturas abordadas, levando em conta aspectos ambientais, 

desapropriações, métodos construtivos e custo.  
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