
 

Observações sobre o detalhamento dos eixos apresentado nas páginas seguintes 

 

 Seguem, abaixo, 12 observações para auxiliar no entendimento do detalhamento dos 33 eixos. Essas 

observações contém somente os principais conceitos necessários para a comprensão deste documento. Portanto, 

para se obter a visão completa do processo de abertura de mercado, incluindo o detalhamento das regras do 

processo seletivo, sugere-se a leitura de todo o material disponibilizado para esta Reunião Participativa. 

 

1. Tipologia da rede dos eixos: Os eixos 2, 12, 28 e 29 possuem uma tipologia de rede de pequenos HUBs 

(centros de conexão) nas cidades marcadas com um *. Por exemplo, o eixo 2, Foz do Iguaçu-PR* - (SC|RS), 

tem uma tipologia em que Foz do Iguaçu-PR se conecta a Florianópolis-SC e Foz do Iguaçu-PR também se 

conecta a Porto Alegre-RS. Entretanto, no eixo 2 não há a conexão direta entre Florianópolis-SC e Porto 

Alegre-RS (esta conexão é realizada pelo eixo 1). Todos os outros eixos (os que não são o 2, 12, 28 e 29) 

possuem, na maior parte de sua tipologia**, uma tipologia de corredor que possibilitaria a formação de um 

fluxo de veículos em formato de circuito de um extremo a outro do eixo. Essa organização da rede em HUBs 

e Corredores tende a proporcionar um sistema de transporte mais eficiente devido ao maior 

aproveitamento dos motoristas e veículos, tanto em % de assentos ocupados quanto em % do tempo em 

serviço. Consequentemente, um sistema de transporte mais eficiente permitiria que as empresas prestem 

um serviço adequado combinando, por exemplo, atualidade (adoção de veículos de menor idade e com mais 

tecnologia) com tarifas módicas. 

**Os eixos 30 e 32 são corredores em seus núcleos principais (Vitória-ES|Belo Horizonte-MG e Rio de Janeiro-RJ|Belo 

Horizonte-MG, respectivamente). 

 

Há, ainda, a possibilidade de formação de circuitos ou outros HUBs com a combinação de eixos, os quais 

podem prover níveis ainda maiores de produtividade, uma vez que tais combinações criam um maior 

número de alternativas para o aproveitamento dos veículos nos extremos dos eixos. A tabela a seguir mostra 

alguns exemplos*** de circuitos e hubs criados a partir da combinação dos eixos.  

*** São somente exemplos, não são propostas de formatos de operação. 

 

  



Eixos que, combinados, poderiam 
formar um circuito ou hub que 

poderia proporcionar níveis 
adicionais de produtividade 

Visualização 

Formar o circuito 132 
(podendo incluir ainda o eixo 4) 

 

 
 

Estabelecer um HUB em Campo 
Grande-MS para atender os eixos 

5|6|7|8|9 

 

 
 

Estabelecer um HUB em Porto 
Velho-RO para atender os eixos 

11|12 

 

 
 



Eixos que, combinados, poderiam 
formar um circuito ou hub que 

poderia proporcionar níveis 
adicionais de produtividade 

Visualização 

Formar o circuito 1089 

 

 
 

Formar o circuito 

20|2122|2316 

 

 
 

Estabelecer um HUB em GO/DF 
para ateder os eixos 17|18 

 



Eixos que, combinados, poderiam 
formar um circuito ou hub que 

poderia proporcionar níveis 
adicionais de produtividade 

Visualização 

Estabelecer um HUB em SP para 
ateder os eixos 23|24|25 

 
 

 
 

Formar o circuito 23|253233 

 
 

 
 

Formar o circuito 303233 

 
 

 
 



Eixos que, combinados, poderiam 
formar um circuito ou hub que 

poderia proporcionar níveis 
adicionais de produtividade 

Visualização 

Formar o circuito 2930 

 
 

 
 

Formar o circuito 291917 

 
 

 
 

Formar o circuito 2827 

 

 
 



 

Reforçamos que as figuras da tabela anterior são somente exemplos de como os eixos podem ser combinados 

e não representam uma sugestão de formato de operação. Estes exemplos foram apresentados para ilustrar 

que, além da racionalidade aplicada na construção dos eixos para que os mesmos sejam operados de forma 

individual, há ainda a possibilidade de sua combinação. Ou seja, os eixos podem ser interpretados como 

"peças" que, além de possuírem uma lógica para que sejam operados sozinhos, podem se "encaixar" numa 

operação de maior porte. 

Por fim, observa-se que a tipologia de rede dos eixos apresentada nas páginas seguintes busca garantir a 

conexão e regularidade entre todas as ligações de maior demanda entre UFs (ligações estruturantes), além de 

garantir a cobertura geográfica (por exemplo, ligação entre grandes centros e/ou capitais). Salienta-se, 

também, que todas as ligações estruturantes com extensão de até 1.200 km são atendidas por um mesmo 

eixo, minimizando a necessidade de transbordo de passageiros entre veículos de empresas distintas.  

2.  Receita estimada 2018: Considera o coeficiente tarifário do serviço convencional com sanitário de 2018 no 

valor de R$ 0,185708. 

3. Demanda 2015: O cálculo da demanda de 2015 em ciclos por semana considera a taxa de ocupação média de 

61% e a lotação (capacidade do veículo) de 46 assentos1. 

4. Núcleo: A empresa que operar o eixo possui a obrigação de cumprir a frequência mínima para todas as ligações 

núcleo. 

 

5. Ramo: Define, junto com as ligações núcleo, a área de influência. 

6. Área de influência: Conjunto de municípios que estão dentro de um raio de 50 km de uma ligação núcleo ou 

ramo. Quaisquer* ligações entre municípios de diferentes UFs que pertençam à área de influência do mesmo 

eixo são automaticamente autorizados à empresa que operar o eixo (a frequência mínima destas ligações deve 

ser estipulada pela empresa). 

*Algumas ligações de municípios dentro da área de influência podem não ser autorizadas devido a conflito com a área 
de influência de outros eixos. Para tais situações, a definição sobre qual eixo pode operar as ligações conflitantes 
considera a eficiência (privilegia a opção com menor distância e tempo de viagem) e a possibilidade de ocorrência de 
concorrência ruinosa (busca a alternativa que minimize a redução de demanda dos núcleos dos eixos). Caso existam 
conflitos, os mesmos serão apresentados nas 'Regiões conflitantes/não autorizadas'. A lista de municípios também se 
encontra em planilha eletrônica. 
 

O lado esquerdo da figura a seguir ilustra, para o eixo 24 (Poços de Caldas-MG|SP), a ligação núcleo Poços de 

Caldas-MG|São Paulo-SP (linha vermelha espessa), as ligações ramo Poços de Caldas-MG|Campinas-SP e 

Passos-MG|São Paulo-SP  (linha vermelha fina para Passos-MG|São Paulo-SP) e a região que está a 50 km das 

                                                           
1 Parâmetros de acordo com a Resolução ANTT nº 1627/2006. 



ligações núcleo e ramo (canal cinza, com 50 km de raio de cada ponto da ligação). Os municípios tocados pelo 

canal cinza compõe a área de influência, mostrada pela coloração rosa no lado direito da figura. 

 

                 
 
 

7. Região conflitante/não autorizada: Sempre que for apresentado que uma ligação da região A para a região B 

não é permitida, entende-se que também não é permitido o sentido inverso (de B para A). Ou seja, não se 

permite o embarque e desembarque de passageiros entre os municípios destacados com coloração mais 

escura dos mapas de regiões conflitantes/não autorizadas. Por exemplo, as ligações entre a região de Passos-

MG e Ribeirão Preto-SP não podem ser operadas pelo eixo 24, uma vez que as mesmas são realizadas pelo 

eixo 22. 

 



Para uma melhor compreensão e exemplificação das áreas conflitantes/não autorizadas, toma-se por exemplo 

o Eixo 1 Sul (litoral):  

 

Na figura acima, temos o Eixo 1 Sul (litoral) composto pelos seus núcleos (linha espessa), ramos (linha fina) e 

área de influência (municípios envoltos no raio de 50 km de uma ligação núcleo ou ramo). A região conflitante 

está representada com coloração mais escura, e não se permite o embarque e desembarque de passageiros 

entre os municípios destacados nessas áreas. Todas as demais combinações entre UFs dos municípios 

pertencentes à área de influência do eixo estão autorizadas. Exemplo: está autorizada a conexão Londrina-

Blumenau, assim como a conexão Florianópolis – Campinas. Já a conexão Londrina – São Paulo não está 

autorizada porque ambos os municípios pertencem à região conflitante/não autorizada. Esta ligação, no caso, 

é a vocação do Eixo 3: Foz do Iguaçu PR – SP. 

 

8. Cálculo da frequência mínima: menor valor entre o nº de ciclos calculado com base no quadro de horários de 

2018 e na demanda de 2015, multiplicado por 15% e dividido pelo nº de aberturas (o resultado final é 

arredondado para cima). Caso o valor resultante seja superior a 21 ciclos semanais, adotou-se 21 ciclos por 

semana. 

9. % dos ciclos das empresas com viagens cadastradas para pelo menos uma ligação do Eixo (em 01/abr/2018): 

Total de viagens cadastradas no quadro de horário para a empresa (base 01/abr/2018) para todas as ligações 

núcleo e ramo do eixo dividido pelo total de viagens cadastradas para todas as ligações núcleo e ramo do eixo. 



10. Número de aberturas: Número de empresas adicionais para iniciar operação no eixo durante o ciclo de 

avaliação de 2018. Observe que o número de aberturas é adicional, portanto, caso a empresa que seja a líder 

do eixo (maior % de ciclos do eixo), ou a empresa que já opere todas as ligações núcleo, ou a empresa que 

possua mais do que 20% do total de ciclos do eixo venha a vencer o processo seletivo, a mesma deverá seguir 

as regras do processo seletivo para adquirir o direito de expansão de suas ligações, porém não ocupará uma 

posição de abertura. Considera-se, também, a formação de grupos econômicos durante a análise das 

empresas. 

11. Validação do número de aberturas: Caso o número de aberturas seja superior a 1, o número de aberturas é 

validado por uma análise de viabilidade de pelo menos uma ligação núcleo (análise da 'Ligação considerada 

no modelo de viabilidade para a validação do número de aberturas para este ano'). Essa validação é feita pela 

simulação do ingresso do número de empresas considerando a operação padrão, sendo que a operação 

padrão é a menor operação de uma empresa na ligação que permita a renovação da frota em até 5 anos. 

Considera-se que o nº de aberturas está validado quando, na transição, pelo menos 50% da movimentação de 

passageiros possa ser transportada por empresas em condições de renovar a frota em até cinco anos (ou seja, 

empresas que possuem a participação mínima que possibilite a renovação da frota em até 5 anos). 

12. Ligações que NÃO podem ser operadas por este eixo (por conflitarem com núcleos de outros eixos): 

Resumo das 'Regiões conflitantes/não autorizadas'. 

 

 

 



 



1. Visualização das ligações Núcleo/Ramo e da área de influência: 
Núcleo (linha espessa): A empresa que operar o eixo possui a obrigação de cumprir a 

frequência mínima da tabela da página anterior para todas as 
ligações núcleo. 

Ramo (linha fina): Define, junto com as ligações núcleo, a área de influência. 

Área de influência: Conjunto de municípios que estão dentro de um raio de 50 km de uma 
ligação núcleo ou ramo. Quaisquer* ligações entre municípios de diferentes UFs que 
pertençam à área de influência são automaticamente autorizados à empresa que operar o 
eixo (frequência mínima deve ser estipulada pela empresa) 

 
* Algumas ligações de municípios dentro da área de influência podem não ser autorizadas devido a conflito com a área de influência de outros eixos. Para tais situações, a definição sobre qual eixo pode operar as 
ligações conflitantes considera a eficiência (privilegia a opção com menor distância e tempo de viagem) e a possibilidade de ocorrência de concorrência ruinosa (busca a alternativa que minimize a redução de 
demanda dos núcleos dos eixos). Caso existam conflitos, os mesmos serão apresentados nas páginas seguintes (Regiões conflitantes/não autorizadas). A lista de municípios se encontra em planilha eletrônica. 



1. Visualização das Regiões Conflitantes/Não Autorizadas: B1-3 1-33 
Região conflitante/não autorizada (municípios destacados com coloração mais escura): 

Região que é operada de forma mais eficiente por outro eixo ou que conflite com as 
ligações núcleo de outro eixo. 

Justificativa: Ligações dos municípios da região de Londrina para SP-RJ pertencem ao 
núcleo do eixo 3. Ligações SP-RJ pertencem ao núcleo do eixo 33. 

 
 

  



Eixo 1: até 4 aberturas planejadas para 2018 
 
Justificativa: A simulação de +4 empresas com a operação padrão de 4,9% do volume de passageiros da ligação Curitiba-PR|São Paulo-SP (menor percentual que proporcionaria a 
empresa uma renovação de frota em até 5 anos, considerando somente esta ligação) mostrou que 99% da movimentação de passageiros seria transportada por empresas com condições 
de renovar a frota em até 5 anos. Portanto, como há viabilidade para a atividade do principal núcleo e como a viabilidade tende a aumentar quando se agrega as outras demandas do 
eixo, considera-se que há viabilidade para 4 aberturas para todo o eixo. 
 

 

 
 

 



 



2. Visualização das ligações Núcleo/Ramo e da área de influência: 
Núcleo (linha espessa): A empresa que operar o eixo possui a obrigação de cumprir a 

frequência mínima da tabela da página anterior para todas as 
ligações núcleo. 

Ramo (linha fina): Define, junto com as ligações núcleo, a área de influência. 

Área de influência: Conjunto de municípios que estão dentro de um raio de 50 km de uma 
ligação núcleo ou ramo. Quaisquer* ligações entre municípios de diferentes UFs que 
pertençam à área de influência são automaticamente autorizados à empresa que operar o 
eixo (frequência mínima deve ser estipulada pela empresa) 

 
* Algumas ligações de municípios dentro da área de influência podem não ser autorizadas devido a conflito com a área de influência de outros eixos. Para tais situações, a definição sobre qual eixo pode operar as 
ligações conflitantes considera a eficiência (privilegia a opção com menor distância e tempo de viagem) e a possibilidade de ocorrência de concorrência ruinosa (busca a alternativa que minimize a redução de 
demanda dos núcleos dos eixos). Caso existam conflitos, os mesmos serão apresentados nas páginas seguintes (Regiões conflitantes/não autorizadas). A lista de municípios se encontra em planilha eletrônica. 



 

2. Visualização das Regiões Conflitantes/Não Autorizadas: B2-1 
Região conflitante/não autorizada (municípios destacados com coloração mais escura): 

Região que é operada de forma mais eficiente por outro eixo ou que conflite com as 
ligações núcleo de outro eixo. 

Justificativa: Ligações da região de Porto Alegre-RS para a região de Florianópolis-SC 
pertencem ao núcleo do eixo 1. 

 
 



 



3. Visualização das ligações Núcleo/Ramo e da área de influência: 

Núcleo (linha espessa): A empresa que operar o eixo possui a obrigação de cumprir a frequência 
mínima da tabela da página anterior para todas as ligações núcleo. 

Ramo (linha fina): Define, junto com as ligações núcleo, a área de influência. 

Área de influência: Conjunto de municípios que estão dentro de um raio de 50 km de 
uma ligação núcleo ou ramo. Quaisquer* ligações entre municípios de diferentes UFs 
que pertençam à área de influência são automaticamente autorizados à empresa que 
operar o eixo (frequência mínima deve ser estipulada pela empresa) 

 
* Algumas ligações de municípios dentro da área de influência podem não ser autorizadas devido a conflito com a área de influência de outros eixos. Para tais situações, a definição sobre qual eixo pode operar as 
ligações conflitantes considera a eficiência (privilegia a opção com menor distância e tempo de viagem) e a possibilidade de ocorrência de concorrência ruinosa (busca a alternativa que minimize a redução de 
demanda dos núcleos dos eixos). Caso existam conflitos, os mesmos serão apresentados nas páginas seguintes (Regiões conflitantes/não autorizadas). A lista de municípios se encontra em planilha eletrônica. 

 

 



Eixo 3: até 2 aberturas planejadas para 2018 
 
Justificativa: A simulação de +2 empresas com a operação padrão de 14,4% do volume de passageiros da ligação Foz do Iguaçu-PR|São Paulo-SP (menor percentual que proporcionaria a 
empresa uma renovação de frota em até 5 anos, considerando somente esta ligação) mostrou que 95,5% da movimentação de passageiros seria transportada por empresas com 
condições de renovar a frota em até 5 anos. Portanto, como há viabilidade para a atividade do principal núcleo e como a viabilidade tende a aumentar quando se agrega as outras 
demandas do eixo, considera-se que há viabilidade para 2 aberturas para todo o eixo. 
 

 

 
 

 



 



4. Visualização das ligações Núcleo/Ramo e da área de influência: 
Núcleo (linha espessa): A empresa que operar o eixo possui a obrigação de cumprir a 

frequência mínima da tabela da página anterior para todas as 
ligações núcleo. 

Ramo (linha fina): Define, junto com as ligações núcleo, a área de influência. 

Área de influência: Conjunto de municípios que estão dentro de um raio de 50 km de uma 
ligação núcleo ou ramo. Quaisquer* ligações entre municípios de diferentes UFs que 
pertençam à área de influência são automaticamente autorizados à empresa que operar o 
eixo (frequência mínima deve ser estipulada pela empresa) 

 
* Algumas ligações de municípios dentro da área de influência podem não ser autorizadas devido a conflito com a área de influência de outros eixos. Para tais situações, a definição sobre qual eixo pode operar as 
ligações conflitantes considera a eficiência (privilegia a opção com menor distância e tempo de viagem) e a possibilidade de ocorrência de concorrência ruinosa (busca a alternativa que minimize a redução de 
demanda dos núcleos dos eixos). Caso existam conflitos, os mesmos serão apresentados nas páginas seguintes (Regiões conflitantes/não autorizadas). A lista de municípios se encontra em planilha eletrônica. 



 



5. Visualização das ligações Núcleo/Ramo e da área de influência: 
Núcleo (linha espessa): A empresa que operar o eixo possui a obrigação de cumprir a 

frequência mínima da tabela da página anterior para todas as 
ligações núcleo. 

Ramo (linha fina): Define, junto com as ligações núcleo, a área de influência. 

Área de influência: Conjunto de municípios que estão dentro de um raio de 50 km de uma 
ligação núcleo ou ramo. Quaisquer* ligações entre municípios de diferentes UFs que 
pertençam à área de influência são automaticamente autorizados à empresa que operar o 
eixo (frequência mínima deve ser estipulada pela empresa) 

 
* Algumas ligações de municípios dentro da área de influência podem não ser autorizadas devido a conflito com a área de influência de outros eixos. Para tais situações, a definição sobre qual eixo pode operar as 
ligações conflitantes considera a eficiência (privilegia a opção com menor distância e tempo de viagem) e a possibilidade de ocorrência de concorrência ruinosa (busca a alternativa que minimize a redução de 
demanda dos núcleos dos eixos). Caso existam conflitos, os mesmos serão apresentados nas páginas seguintes (Regiões conflitantes/não autorizadas). A lista de municípios se encontra em planilha eletrônica. 

 



5. Visualização das Regiões Conflitantes/Não Autorizadas: B5-7 
Região conflitante/não autorizada (municípios destacados com coloração mais escura): 

Região que é operada de forma mais eficiente por outro eixo ou que conflite com as 
ligações núcleo de outro eixo. 

Justificativa: Ligações da área de influência entre MS e SP são realizadas pelo eixo 7. 

 
 

 



 



6. Visualização das ligações Núcleo/Ramo e da área de influência: 

Núcleo (linha espessa): A empresa que operar o eixo possui a obrigação de cumprir a frequência 
mínima da tabela da página anterior para todas as ligações núcleo. 

Ramo (linha fina): Define, junto com as ligações núcleo, a área de influência. 

Área de influência: Conjunto de municípios que estão dentro de um raio de 50 km de 
uma ligação núcleo ou ramo. Quaisquer* ligações entre municípios de diferentes UFs 
que pertençam à área de influência são automaticamente autorizados à empresa que 
operar o eixo (frequência mínima deve ser estipulada pela empresa) 

 
* Algumas ligações de municípios dentro da área de influência podem não ser autorizadas devido a conflito com a área de influência de outros eixos. Para tais situações, a definição sobre qual eixo pode operar as 
ligações conflitantes considera a eficiência (privilegia a opção com menor distância e tempo de viagem) e a possibilidade de ocorrência de concorrência ruinosa (busca a alternativa que minimize a redução de 
demanda dos núcleos dos eixos). Caso existam conflitos, os mesmos serão apresentados nas páginas seguintes (Regiões conflitantes/não autorizadas). A lista de municípios se encontra em planilha eletrônica. 

 

 



6. Visualização das Regiões Conflitantes/Não Autorizadas: B6-16 
Região conflitante/não autorizada (municípios destacados com coloração mais escura): 

Região que é operada de forma mais eficiente por outro eixo ou que conflite com as 
ligações núcleo de outro eixo. 

Justificativa: Ligações dos municípios destacados da região de MG para SP pertencem ao 
núcleo do eixo 16. 

 
 

 

 

 



 



7. Visualização das ligações Núcleo/Ramo e da área de influência: 
Núcleo (linha espessa): A empresa que operar o eixo possui a obrigação de cumprir a 

frequência mínima da tabela da página anterior para todas as 
ligações núcleo. 

Ramo (linha fina): Define, junto com as ligações núcleo, a área de influência. 

Área de influência: Conjunto de municípios que estão dentro de um raio de 50 km de uma 
ligação núcleo ou ramo. Quaisquer* ligações entre municípios de diferentes UFs que 
pertençam à área de influência são automaticamente autorizados à empresa que operar o 
eixo (frequência mínima deve ser estipulada pela empresa) 

 
* Algumas ligações de municípios dentro da área de influência podem não ser autorizadas devido a conflito com a área de influência de outros eixos. Para tais situações, a definição sobre qual eixo pode operar as 
ligações conflitantes considera a eficiência (privilegia a opção com menor distância e tempo de viagem) e a possibilidade de ocorrência de concorrência ruinosa (busca a alternativa que minimize a redução de 
demanda dos núcleos dos eixos). Caso existam conflitos, os mesmos serão apresentados nas páginas seguintes (Regiões conflitantes/não autorizadas). A lista de municípios se encontra em planilha eletrônica. 

 



 



8. Visualização das ligações Núcleo/Ramo e da área de influência: 
Núcleo (linha espessa): A empresa que operar o eixo possui a obrigação de cumprir a 

frequência mínima da tabela da página anterior para todas as 
ligações núcleo. 

Ramo (linha fina): Define, junto com as ligações núcleo, a área de influência. 

Área de influência: Conjunto de municípios que estão dentro de um raio de 50 km de uma 
ligação núcleo ou ramo. Quaisquer* ligações entre municípios de diferentes UFs que 
pertençam à área de influência são automaticamente autorizados à empresa que operar o 
eixo (frequência mínima deve ser estipulada pela empresa) 

 
* Algumas ligações de municípios dentro da área de influência podem não ser autorizadas devido a conflito com a área de influência de outros eixos. Para tais situações, a definição sobre qual eixo pode operar as 
ligações conflitantes considera a eficiência (privilegia a opção com menor distância e tempo de viagem) e a possibilidade de ocorrência de concorrência ruinosa (busca a alternativa que minimize a redução de 
demanda dos núcleos dos eixos). Caso existam conflitos, os mesmos serão apresentados nas páginas seguintes (Regiões conflitantes/não autorizadas). A lista de municípios se encontra em planilha eletrônica. 



 



9. Visualização das ligações Núcleo/Ramo e da área de influência:  
Núcleo (linha espessa): A empresa que operar o eixo possui a obrigação de cumprir a 

frequência mínima da tabela da página anterior para todas as 
ligações núcleo. 

Ramo (linha fina): Define, junto com as ligações núcleo, a área de influência. 

Área de influência: Conjunto de municípios que estão dentro de um raio de 50 km de uma 
ligação núcleo ou ramo. Quaisquer* ligações entre municípios de diferentes UFs que 
pertençam à área de influência são automaticamente autorizados à empresa que operar o 
eixo (frequência mínima deve ser estipulada pela empresa) 

 
* Algumas ligações de municípios dentro da área de influência podem não ser autorizadas devido a conflito com a área de influência de outros eixos. Para tais situações, a definição sobre qual eixo pode operar as 
ligações conflitantes considera a eficiência (privilegia a opção com menor distância e tempo de viagem) e a possibilidade de ocorrência de concorrência ruinosa (busca a alternativa que minimize a redução de 
demanda dos núcleos dos eixos). Caso existam conflitos, os mesmos serão apresentados nas páginas seguintes (Regiões conflitantes/não autorizadas). A lista de municípios se encontra em planilha eletrônica. 



 

9. Visualização das Regiões Conflitantes/Não Autorizadas: B9-10 9-15 
Região conflitante/não autorizada (municípios destacados com coloração mais escura): 

Região que é operada de forma mais eficiente por outro eixo ou que conflite com as 
ligações núcleo de outro eixo. 

Justificativa: Ligações entre GO e DF são realizadas pelos eixos 10 e 15. 

 
 

 

 



 



10. Visualização das ligações Núcleo/Ramo e da área de influência: 
Núcleo (linha espessa): A empresa que operar o eixo possui a obrigação de cumprir a 

frequência mínima da tabela da página anterior para todas as 
ligações núcleo. 

Ramo (linha fina): Define, junto com as ligações núcleo, a área de influência. 

Área de influência: Conjunto de municípios que estão dentro de um raio de 50 km de uma 
ligação núcleo ou ramo. Quaisquer* ligações entre municípios de diferentes UFs que 
pertençam à área de influência são automaticamente autorizados à empresa que operar o 
eixo (frequência mínima deve ser estipulada pela empresa) 

 
* Algumas ligações de municípios dentro da área de influência podem não ser autorizadas devido a conflito com a área de influência de outros eixos. Para tais situações, a definição sobre qual eixo pode operar as 
ligações conflitantes considera a eficiência (privilegia a opção com menor distância e tempo de viagem) e a possibilidade de ocorrência de concorrência ruinosa (busca a alternativa que minimize a redução de 
demanda dos núcleos dos eixos). Caso existam conflitos, os mesmos serão apresentados nas páginas seguintes (Regiões conflitantes/não autorizadas). A lista de municípios se encontra em planilha eletrônica. 



10. Visualização das Regiões Conflitantes/Não Autorizadas: B10-15 
Região conflitante/não autorizada (municípios destacados com coloração mais escura): 

Região que é operada de forma mais eficiente por outro eixo ou que conflite com as 
ligações núcleo de outro eixo. 

Justificativa: Ligações entre GO e DF são realizadas pelo eixo 15. 

 
 



 



11. Visualização das ligações Núcleo/Ramo e da área de influência: 
Núcleo (linha espessa): A empresa que operar o eixo possui a obrigação de cumprir a 

frequência mínima da tabela da página anterior para todas as 
ligações núcleo. 

Ramo (linha fina): Define, junto com as ligações núcleo, a área de influência. 

Área de influência: Conjunto de municípios que estão dentro de um raio de 50 km de uma 
ligação núcleo ou ramo. Quaisquer* ligações entre municípios de diferentes UFs que 
pertençam à área de influência são automaticamente autorizados à empresa que operar o 
eixo (frequência mínima deve ser estipulada pela empresa) 

 
* Algumas ligações de municípios dentro da área de influência podem não ser autorizadas devido a conflito com a área de influência de outros eixos. Para tais situações, a definição sobre qual eixo pode operar as 
ligações conflitantes considera a eficiência (privilegia a opção com menor distância e tempo de viagem) e a possibilidade de ocorrência de concorrência ruinosa (busca a alternativa que minimize a redução de 
demanda dos núcleos dos eixos). Caso existam conflitos, os mesmos serão apresentados nas páginas seguintes (Regiões conflitantes/não autorizadas). A lista de municípios se encontra em planilha eletrônica. 

 



 



12. Visualização das ligações Núcleo/Ramo e da área de influência: 
Núcleo (linha espessa): A empresa que operar o eixo possui a obrigação de cumprir a 

frequência mínima da tabela da página anterior para todas as 
ligações núcleo. 

Ramo (linha fina): Define, junto com as ligações núcleo, a área de influência. 

Área de influência: Conjunto de municípios que estão dentro de um raio de 50 km de uma 
ligação núcleo ou ramo. Quaisquer* ligações entre municípios de diferentes UFs que 
pertençam à área de influência são automaticamente autorizados à empresa que operar o 
eixo (frequência mínima deve ser estipulada pela empresa) 

 
* Algumas ligações de municípios dentro da área de influência podem não ser autorizadas devido a conflito com a área de influência de outros eixos. Para tais situações, a definição sobre qual eixo pode operar as 
ligações conflitantes considera a eficiência (privilegia a opção com menor distância e tempo de viagem) e a possibilidade de ocorrência de concorrência ruinosa (busca a alternativa que minimize a redução de 
demanda dos núcleos dos eixos). Caso existam conflitos, os mesmos serão apresentados nas páginas seguintes (Regiões conflitantes/não autorizadas). A lista de municípios se encontra em planilha eletrônica. 

 



 



13. Visualização das ligações Núcleo/Ramo e da área de influência: 
Núcleo (linha espessa): A empresa que operar o eixo possui a obrigação de cumprir a 

frequência mínima da tabela da página anterior para todas as 
ligações núcleo. 

Ramo (linha fina): Define, junto com as ligações núcleo, a área de influência. 

Área de influência: Conjunto de municípios que estão dentro de um raio de 50 km de uma 
ligação núcleo ou ramo. Quaisquer* ligações entre municípios de diferentes UFs que 
pertençam à área de influência são automaticamente autorizados à empresa que operar o 
eixo (frequência mínima deve ser estipulada pela empresa) 

 
* Algumas ligações de municípios dentro da área de influência podem não ser autorizadas devido a conflito com a área de influência de outros eixos. Para tais situações, a definição sobre qual eixo pode operar as 
ligações conflitantes considera a eficiência (privilegia a opção com menor distância e tempo de viagem) e a possibilidade de ocorrência de concorrência ruinosa (busca a alternativa que minimize a redução de 
demanda dos núcleos dos eixos). Caso existam conflitos, os mesmos serão apresentados nas páginas seguintes (Regiões conflitantes/não autorizadas). A lista de municípios se encontra em planilha eletrônica. 

 



 



14. Visualização das ligações Núcleo/Ramo e da área de influência: 
Núcleo (linha espessa): A empresa que operar o eixo possui a obrigação de cumprir a 

frequência mínima da tabela da página anterior para todas as 
ligações núcleo. 

Ramo (linha fina): Define, junto com as ligações núcleo, a área de influência. 

Área de influência: Conjunto de municípios que estão dentro de um raio de 50 km de uma 
ligação núcleo ou ramo. Quaisquer* ligações entre municípios de diferentes UFs que 
pertençam à área de influência são automaticamente autorizados à empresa que operar o 
eixo (frequência mínima deve ser estipulada pela empresa) 

 
* Algumas ligações de municípios dentro da área de influência podem não ser autorizadas devido a conflito com a área de influência de outros eixos. Para tais situações, a definição sobre qual eixo pode operar as 
ligações conflitantes considera a eficiência (privilegia a opção com menor distância e tempo de viagem) e a possibilidade de ocorrência de concorrência ruinosa (busca a alternativa que minimize a redução de 
demanda dos núcleos dos eixos). Caso existam conflitos, os mesmos serão apresentados nas páginas seguintes (Regiões conflitantes/não autorizadas). A lista de municípios se encontra em planilha eletrônica. 



 



15. Visualização das ligações Núcleo/Ramo e da área de influência: 
Núcleo (linha espessa): A empresa que operar o eixo possui a obrigação de cumprir a 

frequência mínima da tabela da página anterior para todas as 
ligações núcleo. 

Ramo (linha fina): Define, junto com as ligações núcleo, a área de influência. 

Área de influência: Conjunto de municípios que estão dentro de um raio de 50 km de uma 
ligação núcleo ou ramo. Quaisquer* ligações entre municípios de diferentes UFs que 
pertençam à área de influência são automaticamente autorizados à empresa que operar o 
eixo (frequência mínima deve ser estipulada pela empresa) 

 
* Algumas ligações de municípios dentro da área de influência podem não ser autorizadas devido a conflito com a área de influência de outros eixos. Para tais situações, a definição sobre qual eixo pode operar as 
ligações conflitantes considera a eficiência (privilegia a opção com menor distância e tempo de viagem) e a possibilidade de ocorrência de concorrência ruinosa (busca a alternativa que minimize a redução de 
demanda dos núcleos dos eixos). Caso existam conflitos, os mesmos serão apresentados nas páginas seguintes (Regiões conflitantes/não autorizadas). A lista de municípios se encontra em planilha eletrônica. 

 

 



 



16. Visualização das ligações Núcleo/Ramo e da área de influência: 
Núcleo (linha espessa): A empresa que operar o eixo possui a obrigação de cumprir a 

frequência mínima da tabela da página anterior para todas as 
ligações núcleo. 

Ramo (linha fina): Define, junto com as ligações núcleo, a área de influência. 

Área de influência: Conjunto de municípios que estão dentro de um raio de 50 km de uma 
ligação núcleo ou ramo. Quaisquer* ligações entre municípios de diferentes UFs que 
pertençam à área de influência são automaticamente autorizados à empresa que operar o 
eixo (frequência mínima deve ser estipulada pela empresa) 

 
* Algumas ligações de municípios dentro da área de influência podem não ser autorizadas devido a conflito com a área de influência de outros eixos. Para tais situações, a definição sobre qual eixo pode operar as 
ligações conflitantes considera a eficiência (privilegia a opção com menor distância e tempo de viagem) e a possibilidade de ocorrência de concorrência ruinosa (busca a alternativa que minimize a redução de 
demanda dos núcleos dos eixos). Caso existam conflitos, os mesmos serão apresentados nas páginas seguintes (Regiões conflitantes/não autorizadas). A lista de municípios se encontra em planilha eletrônica. 



 

16. Visualização das Regiões Conflitantes/Não Autorizadas: B16-10 16-15 
Região conflitante/não autorizada (municípios destacados com coloração mais escura): 

Região que é operada de forma mais eficiente por outro eixo ou que conflite com as 
ligações núcleo de outro eixo. 

Justificativa: Ligações entre GO e DF são realizadas pelos eixos 10 e 15. 

 
 



 

16. Visualização das Regiões Conflitantes/Não Autorizadas: B16-19 16-20 16-21 
Região conflitante/não autorizada (municípios destacados com coloração mais escura): 

Região que é operada de forma mais eficiente por outro eixo ou que conflite com as 
ligações núcleo de outro eixo. 

Justificativa: ligações entre GO/DF e norte de MG são realizadas pelos eixos 19, 20 e 21. 

 
 

 



Eixo 16: até 2 aberturas planejadas para 2018 
 
Justificativa: A simulação de +2 empresas com a operação padrão de 14,8% do volume de passageiros da ligação Brasília-DF|São Paulo-SP (menor percentual que proporcionaria a 
empresa uma renovação de frota em até 5 anos, considerando somente esta ligação) mostrou que 67,7% da movimentação de passageiros seria transportada por empresas com 
condições de renovar a frota em até 5 anos. Portanto, como há viabilidade para a atividade do principal núcleo e como a viabilidade tende a aumentar quando se agrega as outras 
demandas do eixo, considera-se que há viabilidade para 2 aberturas para todo o eixo. 
 

 

 
 

 

 



 



17. Visualização das ligações Núcleo/Ramo e da área de influência: 
Núcleo (linha espessa): A empresa que operar o eixo possui a obrigação de cumprir a 

frequência mínima da tabela da página anterior para todas as 
ligações núcleo. 

Ramo (linha fina): Define, junto com as ligações núcleo, a área de influência. 

Área de influência: Conjunto de municípios que estão dentro de um raio de 50 km de uma 
ligação núcleo ou ramo. Quaisquer* ligações entre municípios de diferentes UFs que 
pertençam à área de influência são automaticamente autorizados à empresa que operar o 
eixo (frequência mínima deve ser estipulada pela empresa) 

 
* Algumas ligações de municípios dentro da área de influência podem não ser autorizadas devido a conflito com a área de influência de outros eixos. Para tais situações, a definição sobre qual eixo pode operar as 
ligações conflitantes considera a eficiência (privilegia a opção com menor distância e tempo de viagem) e a possibilidade de ocorrência de concorrência ruinosa (busca a alternativa que minimize a redução de 
demanda dos núcleos dos eixos). Caso existam conflitos, os mesmos serão apresentados nas páginas seguintes (Regiões conflitantes/não autorizadas). A lista de municípios se encontra em planilha eletrônica. 



 

17. Visualização das Regiões Conflitantes/Não Autorizadas: B17-15 
Região conflitante/não autorizada (municípios destacados com coloração mais escura): 

Região que é operada de forma mais eficiente por outro eixo ou que conflite com as 
ligações núcleo de outro eixo. 

Justificativa: Ligações da região de DF para GO pertencem ao núcleo do eixo 15. 

 
 

 



17. Visualização das Regiões Conflitantes/Não Autorizadas: B17-18 
Região conflitante/não autorizada (municípios destacados com coloração mais escura): 

Região que é operada de forma mais eficiente por outro eixo ou que conflite com as 
ligações núcleo de outro eixo. 

Justificativa: Ligações da região de GO/DF para TO pertencem ao núcleo do eixo 18. 

 
 



17. Visualização das Regiões Conflitantes/Não Autorizadas: B17-19 
Região conflitante/não autorizada (municípios destacados com coloração mais escura): 

Região que é operada de forma mais eficiente por outro eixo ou que conflite com as 
ligações núcleo de outro eixo. 

Justificativa: Ligações da região de DF/GO para MG pertencem ao núcleo do eixo 19. 

 
 

 



17. Visualização das Regiões Conflitantes/Não Autorizadas: B17-28 
Região conflitante/não autorizada (municípios destacados com coloração mais escura): 

Região que é operada de forma mais eficiente por outro eixo ou que conflite com as 
ligações núcleo de outro eixo. 

Justificativa: Ligações da região de Petrolina-PE para Salvador-BA pertencem ao núcleo do 
eixo 28. 

 
 



 



18. Visualização das ligações Núcleo/Ramo e da área de influência: 
Núcleo (linha espessa): A empresa que operar o eixo possui a obrigação de cumprir a 

frequência mínima da tabela da página anterior para todas as 
ligações núcleo. 

Ramo (linha fina): Define, junto com as ligações núcleo, a área de influência. 

Área de influência: Conjunto de municípios que estão dentro de um raio de 50 km de uma 
ligação núcleo ou ramo. Quaisquer* ligações entre municípios de diferentes UFs que 
pertençam à área de influência são automaticamente autorizados à empresa que operar o 
eixo (frequência mínima deve ser estipulada pela empresa) 

 
* Algumas ligações de municípios dentro da área de influência podem não ser autorizadas devido a conflito com a área de influência de outros eixos. Para tais situações, a definição sobre qual eixo pode operar as 
ligações conflitantes considera a eficiência (privilegia a opção com menor distância e tempo de viagem) e a possibilidade de ocorrência de concorrência ruinosa (busca a alternativa que minimize a redução de 
demanda dos núcleos dos eixos). Caso existam conflitos, os mesmos serão apresentados nas páginas seguintes (Regiões conflitantes/não autorizadas). A lista de municípios se encontra em planilha eletrônica. 



 

18. Visualização das Regiões Conflitantes/Não Autorizadas: B18-15 18-16 
Região conflitante/não autorizada (municípios destacados com coloração mais escura): 

Região que é operada de forma mais eficiente por outro eixo ou que conflite com as 
ligações núcleo de outro eixo. 

Justificativa: Ligações da região de GO para DF pertencem ao núcleo do eixo 15, as ligações 
da região de GO/DF para a área marcada em MG pertencem ao eixo 16. 

 
 

 



 

18. Visualização das Regiões Conflitantes/Não Autorizadas: B18-26 
Região conflitante/não autorizada (municípios destacados com coloração mais escura): 

Região que é operada de forma mais eficiente por outro eixo ou que conflite com as 
ligações núcleo de outro eixo. 

Justificativa: Ligações da região de PA, MA e PI pertencem ao núcleo do eixo 26. 

 
 

 



 



19. Visualização das ligações Núcleo/Ramo e da área de influência: 
Núcleo (linha espessa): A empresa que operar o eixo possui a obrigação de cumprir a 

frequência mínima da tabela da página anterior para todas as 
ligações núcleo. 

Ramo (linha fina): Define, junto com as ligações núcleo, a área de influência. 

Área de influência: Conjunto de municípios que estão dentro de um raio de 50 km de uma 
ligação núcleo ou ramo. Quaisquer* ligações entre municípios de diferentes UFs que 
pertençam à área de influência são automaticamente autorizados à empresa que operar o 
eixo (frequência mínima deve ser estipulada pela empresa) 

 
* Algumas ligações de municípios dentro da área de influência podem não ser autorizadas devido a conflito com a área de influência de outros eixos. Para tais situações, a definição sobre qual eixo pode operar as 
ligações conflitantes considera a eficiência (privilegia a opção com menor distância e tempo de viagem) e a possibilidade de ocorrência de concorrência ruinosa (busca a alternativa que minimize a redução de 
demanda dos núcleos dos eixos). Caso existam conflitos, os mesmos serão apresentados nas páginas seguintes (Regiões conflitantes/não autorizadas). A lista de municípios se encontra em planilha eletrônica. 



 

19. Visualização das Regiões Conflitantes/Não Autorizadas: B19-15 B19-20 
Região conflitante/não autorizada (municípios destacados com coloração mais escura): 

Região que é operada de forma mais eficiente por outro eixo ou que conflite com as 
ligações núcleo de outro eixo. 

Justificativa: Ligações da região de GO para DF pertencem ao núcleo do eixo 15, ligações da 
região de GO/DF para a área destacada em MG pertencem ao eixo 20. 

 
 

 



 



 

20. Visualização das ligações Núcleo/Ramo e da área de influência: 
Núcleo (linha espessa): A empresa que operar o eixo possui a obrigação de cumprir a 

frequência mínima da tabela da página anterior para todas as 
ligações núcleo. 

Ramo (linha fina): Define, junto com as ligações núcleo, a área de influência. 

Área de influência: Conjunto de municípios que estão dentro de um raio de 50 km de uma 
ligação núcleo ou ramo. Quaisquer* ligações entre municípios de diferentes UFs que 
pertençam à área de influência são automaticamente autorizados à empresa que operar o 
eixo (frequência mínima deve ser estipulada pela empresa) 

 
* Algumas ligações de municípios dentro da área de influência podem não ser autorizadas devido a conflito com a área de influência de outros eixos. Para tais situações, a definição sobre qual eixo pode operar as 
ligações conflitantes considera a eficiência (privilegia a opção com menor distância e tempo de viagem) e a possibilidade de ocorrência de concorrência ruinosa (busca a alternativa que minimize a redução de 
demanda dos núcleos dos eixos). Caso existam conflitos, os mesmos serão apresentados nas páginas seguintes (Regiões conflitantes/não autorizadas). A lista de municípios se encontra em planilha eletrônica. 



 

20. Visualização das Regiões Conflitantes/Não Autorizadas: B20-15 20-16 20-19 
Região conflitante/não autorizada (municípios destacados com coloração mais escura): 

Região que é operada de forma mais eficiente por outro eixo ou que conflite com as 
ligações núcleo de outro eixo. 

Justificativa: Ligações da região de GO para DF pertencem aos núcleos dos eixos 15 e 16, 
ligações da região de GO/DF para a área destacada em MG pertencem ao eixo 19. 

 
 



 

20. Visualização das Regiões Conflitantes/Não Autorizadas: B20-21 
Região conflitante/não autorizada (municípios destacados com coloração mais escura): 

Região que é operada de forma mais eficiente por outro eixo ou que conflite com as 
ligações núcleo de outro eixo. 

Justificativa: Ligações da região de Goiânia-GO para MG pertencem ao núcleo do eixo 21. 

 
 

 



 

20. Visualização das Regiões Conflitantes/Não Autorizadas: B20-32 
Região conflitante/não autorizada (municípios destacados com coloração mais escura): 

Região que é operada de forma mais eficiente por outro eixo ou que conflite com as 
ligações núcleo de outro eixo. 

Justificativa: Ligações da região de MG para RJ pertencem ao núcleo do eixo 32. 

 
 

 



 



 

21. Visualização das ligações Núcleo/Ramo e da área de influência: 
Núcleo (linha espessa): A empresa que operar o eixo possui a obrigação de cumprir a 

frequência mínima da tabela da página anterior para todas as 
ligações núcleo. 

Ramo (linha fina): Define, junto com as ligações núcleo, a área de influência. 

Área de influência: Conjunto de municípios que estão dentro de um raio de 50 km de uma 
ligação núcleo ou ramo. Quaisquer* ligações entre municípios de diferentes UFs que 
pertençam à área de influência são automaticamente autorizados à empresa que operar o 
eixo (frequência mínima deve ser estipulada pela empresa) 

 
* Algumas ligações de municípios dentro da área de influência podem não ser autorizadas devido a conflito com a área de influência de outros eixos. Para tais situações, a definição sobre qual eixo pode operar as 
ligações conflitantes considera a eficiência (privilegia a opção com menor distância e tempo de viagem) e a possibilidade de ocorrência de concorrência ruinosa (busca a alternativa que minimize a redução de 
demanda dos núcleos dos eixos). Caso existam conflitos, os mesmos serão apresentados nas páginas seguintes (Regiões conflitantes/não autorizadas). A lista de municípios se encontra em planilha eletrônica. 

 



21. Visualização das Regiões Conflitantes/Não Autorizadas: B21-19 
Região conflitante/não autorizada (municípios destacados com coloração mais escura): 

Região que é operada de forma mais eficiente por outro eixo ou que conflite com as 
ligações núcleo de outro eixo. 

Justificativa: Ligações entre GO e a região de Unaí-MG e Montes Claros-MG pertencem ao 
eixo 19. 

 
 

 



21. Visualização das Regiões Conflitantes/Não Autorizadas: B21-20 
Região conflitante/não autorizada (municípios destacados com coloração mais escura): 

Região que é operada de forma mais eficiente por outro eixo ou que conflite com as 
ligações núcleo de outro eixo. 

Justificativa: Ligações entre as outras regiões de GO e Belo Horizonte-MG pertencem ao 
eixo 20. 

 
 

 



 



22. Visualização das ligações Núcleo/Ramo e da área de influência: 
Núcleo (linha espessa): A empresa que operar o eixo possui a obrigação de cumprir a 

frequência mínima da tabela da página anterior para todas as 
ligações núcleo. 

Ramo (linha fina): Define, junto com as ligações núcleo, a área de influência. 

Área de influência: Conjunto de municípios que estão dentro de um raio de 50 km de uma 
ligação núcleo ou ramo. Quaisquer* ligações entre municípios de diferentes UFs que 
pertençam à área de influência são automaticamente autorizados à empresa que operar o 
eixo (frequência mínima deve ser estipulada pela empresa) 

 
* Algumas ligações de municípios dentro da área de influência podem não ser autorizadas devido a conflito com a área de influência de outros eixos. Para tais situações, a definição sobre qual eixo pode operar as 
ligações conflitantes considera a eficiência (privilegia a opção com menor distância e tempo de viagem) e a possibilidade de ocorrência de concorrência ruinosa (busca a alternativa que minimize a redução de 
demanda dos núcleos dos eixos). Caso existam conflitos, os mesmos serão apresentados nas páginas seguintes (Regiões conflitantes/não autorizadas). A lista de municípios se encontra em planilha eletrônica. 

 



 



23. Visualização das ligações Núcleo/Ramo e da área de influência: 
Núcleo (linha espessa): A empresa que operar o eixo possui a obrigação de cumprir a 

frequência mínima da tabela da página anterior para todas as 
ligações núcleo. 

Ramo (linha fina): Define, junto com as ligações núcleo, a área de influência. 

Área de influência: Conjunto de municípios que estão dentro de um raio de 50 km de uma 
ligação núcleo ou ramo. Quaisquer* ligações entre municípios de diferentes UFs que 
pertençam à área de influência são automaticamente autorizados à empresa que operar o 
eixo (frequência mínima deve ser estipulada pela empresa) 

 
* Algumas ligações de municípios dentro da área de influência podem não ser autorizadas devido a conflito com a área de influência de outros eixos. Para tais situações, a definição sobre qual eixo pode operar as 
ligações conflitantes considera a eficiência (privilegia a opção com menor distância e tempo de viagem) e a possibilidade de ocorrência de concorrência ruinosa (busca a alternativa que minimize a redução de 
demanda dos núcleos dos eixos). Caso existam conflitos, os mesmos serão apresentados nas páginas seguintes (Regiões conflitantes/não autorizadas). A lista de municípios se encontra em planilha eletrônica. 



 

23. Visualização das Regiões Conflitantes/Não Autorizadas: B23-1 
Região conflitante/não autorizada (municípios destacados com coloração mais escura): 

Região que é operada de forma mais eficiente por outro eixo ou que conflite com as 
ligações núcleo de outro eixo. 

Justificativa: Ligações da região de SP para PR pertencem ao núcleo do eixo 1. 

 



 

 

23. Visualização das Regiões Conflitantes/Não Autorizadas: B23-24  
Região conflitante/não autorizada (municípios destacados com coloração mais escura): 

Região que é operada de forma mais eficiente por outro eixo ou que conflite com as 
ligações núcleo de outro eixo. 

Justificativa: Ligações da região de Poços de Caldas-MG para SP pertencem ao eixo 24 
(continuação para PR ao eixo 1). 

 
 



 

 

23. Visualização das Regiões Conflitantes/Não Autorizadas: B23-25  
Região conflitante/não autorizada (municípios destacados com coloração mais escura): 

Região que é operada de forma mais eficiente por outro eixo ou que conflite com as 
ligações núcleo de outro eixo. 

Justificativa: Ligações da região do leste de MG para SP pertencem ao núcleo do eixo 25 
(continuação para PR ao eixo 1). 

 
 



 

Eixo 23: até 3 aberturas planejadas para 2018 
 
Justificativa: A simulação de +3 empresas com a operação padrão de 4,8% do volume de passageiros da ligação Belo Horizonte-MG|São Paulo-SP (menor percentual que proporcionaria 
a empresa uma renovação de frota em até 5 anos, considerando somente esta ligação) mostrou que 96% da movimentação de passageiros seria transportada por empresas com 
condições de renovar a frota em até 5 anos. Portanto, como há viabilidade para a atividade do principal núcleo e como a viabilidade tende a aumentar quando se agrega as outras 
demandas do eixo, considera-se que há viabilidade para 3 aberturas para todo o eixo. 
 

 

 
 

 



 



24. Visualização das ligações Núcleo/Ramo e da área de influência: 
Núcleo (linha espessa): A empresa que operar o eixo possui a obrigação de cumprir a 

frequência mínima da tabela da página anterior para todas as 
ligações núcleo. 

Ramo (linha fina): Define, junto com as ligações núcleo, a área de influência. 

Área de influência: Conjunto de municípios que estão dentro de um raio de 50 km de uma 
ligação núcleo ou ramo. Quaisquer* ligações entre municípios de diferentes UFs que 
pertençam à área de influência são automaticamente autorizados à empresa que operar o 
eixo (frequência mínima deve ser estipulada pela empresa) 

 
* Algumas ligações de municípios dentro da área de influência podem não ser autorizadas devido a conflito com a área de influência de outros eixos. Para tais situações, a definição sobre qual eixo pode operar as 
ligações conflitantes considera a eficiência (privilegia a opção com menor distância e tempo de viagem) e a possibilidade de ocorrência de concorrência ruinosa (busca a alternativa que minimize a redução de 
demanda dos núcleos dos eixos). Caso existam conflitos, os mesmos serão apresentados nas páginas seguintes (Regiões conflitantes/não autorizadas). A lista de municípios se encontra em planilha eletrônica. 

 



24. Visualização das Regiões Conflitantes/Não Autorizadas: B24-22 
Região conflitante/não autorizada (municípios destacados com coloração mais escura): 

Região que é operada de forma mais eficiente por outro eixo ou que conflite com as 
ligações núcleo de outro eixo. 

Justificativa: Ligações entre a região de Passos-MG e Ribeirão Preto-SP são realizadas pelo 
eixo 22. 

 
 

 



 



25. Visualização das ligações Núcleo/Ramo e da área de influência: 
Núcleo (linha espessa): A empresa que operar o eixo possui a obrigação de cumprir a 

frequência mínima da tabela da página anterior para todas as 
ligações núcleo. 

Ramo (linha fina): Define, junto com as ligações núcleo, a área de influência. 

Área de influência: Conjunto de municípios que estão dentro de um raio de 50 km de uma 
ligação núcleo ou ramo. Quaisquer* ligações entre municípios de diferentes UFs que 
pertençam à área de influência são automaticamente autorizados à empresa que operar o 
eixo (frequência mínima deve ser estipulada pela empresa) 

 
* Algumas ligações de municípios dentro da área de influência podem não ser autorizadas devido a conflito com a área de influência de outros eixos. Para tais situações, a definição sobre qual eixo pode operar as 
ligações conflitantes considera a eficiência (privilegia a opção com menor distância e tempo de viagem) e a possibilidade de ocorrência de concorrência ruinosa (busca a alternativa que minimize a redução de 
demanda dos núcleos dos eixos). Caso existam conflitos, os mesmos serão apresentados nas páginas seguintes (Regiões conflitantes/não autorizadas). A lista de municípios se encontra em planilha eletrônica. 



 

25. Visualização das Regiões Conflitantes/Não Autorizadas: B25-23 
Região conflitante/não autorizada (municípios destacados com coloração mais escura): 

Região que é operada de forma mais eficiente por outro eixo ou que conflite com as 
ligações núcleo de outro eixo. 

Justificativa: Ligações do corredor Belo Horizonte-MG a SP pertencem ao eixo 23. 

 



 



26. Visualização das ligações Núcleo/Ramo e da área de influência: 
Núcleo (linha espessa): A empresa que operar o eixo possui a obrigação de cumprir a 

frequência mínima da tabela da página anterior para todas as 
ligações núcleo. 

Ramo (linha fina): Define, junto com as ligações núcleo, a área de influência. 

Área de influência: Conjunto de municípios que estão dentro de um raio de 50 km de uma 
ligação núcleo ou ramo. Quaisquer* ligações entre municípios de diferentes UFs que 
pertençam à área de influência são automaticamente autorizados à empresa que operar o 
eixo (frequência mínima deve ser estipulada pela empresa) 

 
* Algumas ligações de municípios dentro da área de influência podem não ser autorizadas devido a conflito com a área de influência de outros eixos. Para tais situações, a definição sobre qual eixo pode operar as 
ligações conflitantes considera a eficiência (privilegia a opção com menor distância e tempo de viagem) e a possibilidade de ocorrência de concorrência ruinosa (busca a alternativa que minimize a redução de 
demanda dos núcleos dos eixos). Caso existam conflitos, os mesmos serão apresentados nas páginas seguintes (Regiões conflitantes/não autorizadas). A lista de municípios se encontra em planilha eletrônica. 

 

 



 



27. Visualização das ligações Núcleo/Ramo e da área de influência: 
Núcleo (linha espessa): A empresa que operar o eixo possui a obrigação de cumprir a 

frequência mínima da tabela da página anterior para todas as 
ligações núcleo. 

Ramo (linha fina): Define, junto com as ligações núcleo, a área de influência. 

Área de influência: Conjunto de municípios que estão dentro de um raio de 50 km de uma 
ligação núcleo ou ramo. Quaisquer* ligações entre municípios de diferentes UFs que 
pertençam à área de influência são automaticamente autorizados à empresa que operar o 
eixo (frequência mínima deve ser estipulada pela empresa) 

 
* Algumas ligações de municípios dentro da área de influência podem não ser autorizadas devido a conflito com a área de influência de outros eixos. Para tais situações, a definição sobre qual eixo pode operar as 
ligações conflitantes considera a eficiência (privilegia a opção com menor distância e tempo de viagem) e a possibilidade de ocorrência de concorrência ruinosa (busca a alternativa que minimize a redução de 
demanda dos núcleos dos eixos). Caso existam conflitos, os mesmos serão apresentados nas páginas seguintes (Regiões conflitantes/não autorizadas). A lista de municípios se encontra em planilha eletrônica. 

 



27. Visualização das Regiões Conflitantes/Não Autorizadas: B27-28a 
Região conflitante/não autorizada (municípios destacados com coloração mais escura): 

Região que é operada de forma mais eficiente por outro eixo ou que conflite com as 
ligações núcleo de outro eixo. 

Justificativa: Ligações da região de Fortaleza-CE para a região de Salvador-BA pertencem ao 
eixo 28. 

 
 

  



 

27. Visualização das Regiões Conflitantes/Não Autorizadas: B27-28b 
Região conflitante/não autorizada (municípios destacados com coloração mais escura): 

Região que é operada de forma mais eficiente por outro eixo ou que conflite com as 
ligações núcleo de outro eixo. 

Justificativa: Ligações da região de Fortaleza-CE para a região de Aracaju-SE pertencem ao 
eixo 28. 

 
 

 



 

27. Visualização das Regiões Conflitantes/Não Autorizadas: B27-28c 
Região conflitante/não autorizada (municípios destacados com coloração mais escura): 

Região que é operada de forma mais eficiente por outro eixo ou que conflite com as 
ligações núcleo de outro eixo. 

Justificativa: Ligações da região de Campina Grande-PB para Natal-RN pertencem ao eixo 
28. 

 



 

Eixo 27: até 2 aberturas planejadas para 2018 
 
Justificativa: A simulação de +2 empresas com a operação padrão de 22,1% do volume de passageiros da ligação Salvador-BA|Aracaju-SE (menor percentual que proporcionaria a 
empresa uma renovação de frota em até 5 anos, considerando somente esta ligação) mostrou que 67,9% da movimentação de passageiros seria transportada por empresas com 
condições de renovar a frota em até 5 anos. Portanto, como há viabilidade para a atividade do principal núcleo e como a viabilidade tende a aumentar quando se agrega as outras 
demandas do eixo, considera-se que há viabilidade para 2 aberturas para todo o eixo. 
 

 

 
 



 



28. Visualização das ligações Núcleo/Ramo e da área de influência: 
Núcleo (linha espessa): A empresa que operar o eixo possui a obrigação de cumprir a 

frequência mínima da tabela da página anterior para todas as 
ligações núcleo. 

Ramo (linha fina): Define, junto com as ligações núcleo, a área de influência. 

Área de influência: Conjunto de municípios que estão dentro de um raio de 50 km de uma 
ligação núcleo ou ramo. Quaisquer* ligações entre municípios de diferentes UFs que 
pertençam à área de influência são automaticamente autorizados à empresa que operar o 
eixo (frequência mínima deve ser estipulada pela empresa) 

 
* Algumas ligações de municípios dentro da área de influência podem não ser autorizadas devido a conflito com a área de influência de outros eixos. Para tais situações, a definição sobre qual eixo pode operar as 
ligações conflitantes considera a eficiência (privilegia a opção com menor distância e tempo de viagem) e a possibilidade de ocorrência de concorrência ruinosa (busca a alternativa que minimize a redução de 
demanda dos núcleos dos eixos). Caso existam conflitos, os mesmos serão apresentados nas páginas seguintes (Regiões conflitantes/não autorizadas). A lista de municípios se encontra em planilha eletrônica. 



 

28. Visualização das Regiões Conflitantes/Não Autorizadas: B28-26 
Região conflitante/não autorizada (municípios destacados com coloração mais escura): 

Região que é operada de forma mais eficiente por outro eixo ou que conflite com as 
ligações núcleo de outro eixo. 

Justificativa: Ligações da região de Fortaleza-CE para a região de Teresina-PI pertencem ao 
núcleo do eixo 26. 

 



 

28. Visualização das Regiões Conflitantes/Não Autorizadas: B28-27a 
Região conflitante/não autorizada (municípios destacados com coloração mais escura): 

Região que é operada de forma mais eficiente por outro eixo ou que conflite com as 
ligações núcleo de outro eixo. 

Justificativa: Ligações da região da costa de RN, PB, PE, AL, SE e BA pertencem ao eixo 27. 

 



 

 

28. Visualização das Regiões Conflitantes/Não Autorizadas: B28-27bFortaleza 
Região conflitante/não autorizada (municípios destacados com coloração mais escura): 

Região que é operada de forma mais eficiente por outro eixo ou que conflite com as 
ligações núcleo de outro eixo. 

Justificativa: Ligações da região de Fortaleza-CE para a costa de RN, PB, PE e AL pertencem 
ao eixo 27. 

 
 



 

28. Visualização das Regiões Conflitantes/Não Autorizadas: B28-27cCampinaGrande  
Região conflitante/não autorizada (municípios destacados com coloração mais escura): 

Região que é operada de forma mais eficiente por outro eixo ou que conflite com as 
ligações núcleo de outro eixo. 

Justificativa: Ligações da região de Campina Grande-PB para a costa de CE, PB, PE e AL, SE e 
BA pertencem ao eixo 27. 

 
 



 



29. Visualização das ligações Núcleo/Ramo e da área de influência: 
Núcleo (linha espessa): A empresa que operar o eixo possui a obrigação de cumprir a 

frequência mínima da tabela da página anterior para todas as 
ligações núcleo. 

Ramo (linha fina): Define, junto com as ligações núcleo, a área de influência. 

Área de influência: Conjunto de municípios que estão dentro de um raio de 50 km de uma 
ligação núcleo ou ramo. Quaisquer* ligações entre municípios de diferentes UFs que 
pertençam à área de influência são automaticamente autorizados à empresa que operar o 
eixo (frequência mínima deve ser estipulada pela empresa) 

 
* Algumas ligações de municípios dentro da área de influência podem não ser autorizadas devido a conflito com a área de influência de outros eixos. Para tais situações, a definição sobre qual eixo pode operar as 
ligações conflitantes considera a eficiência (privilegia a opção com menor distância e tempo de viagem) e a possibilidade de ocorrência de concorrência ruinosa (busca a alternativa que minimize a redução de 
demanda dos núcleos dos eixos). Caso existam conflitos, os mesmos serão apresentados nas páginas seguintes (Regiões conflitantes/não autorizadas). A lista de municípios se encontra em planilha eletrônica. 

 



29. Visualização das Regiões Conflitantes/Não Autorizadas: B29-30 
Região conflitante/não autorizada (municípios destacados com coloração mais escura): 

Região que é operada de forma mais eficiente por outro eixo ou que conflite com as 
ligações núcleo de outro eixo. 

Justificativa: Ligações da região de MG para a região de ES pertencem ao eixo 30. 

 
 

 



 



30. Visualização das ligações Núcleo/Ramo e da área de influência: 
Núcleo (linha espessa): A empresa que operar o eixo possui a obrigação de cumprir a 

frequência mínima da tabela da página anterior para todas as 
ligações núcleo. 

Ramo (linha fina): Define, junto com as ligações núcleo, a área de influência. 

Área de influência: Conjunto de municípios que estão dentro de um raio de 50 km de uma 
ligação núcleo ou ramo. Quaisquer* ligações entre municípios de diferentes UFs que 
pertençam à área de influência são automaticamente autorizados à empresa que operar o 
eixo (frequência mínima deve ser estipulada pela empresa) 

 
* Algumas ligações de municípios dentro da área de influência podem não ser autorizadas devido a conflito com a área de influência de outros eixos. Para tais situações, a definição sobre qual eixo pode operar as 
ligações conflitantes considera a eficiência (privilegia a opção com menor distância e tempo de viagem) e a possibilidade de ocorrência de concorrência ruinosa (busca a alternativa que minimize a redução de 
demanda dos núcleos dos eixos). Caso existam conflitos, os mesmos serão apresentados nas páginas seguintes (Regiões conflitantes/não autorizadas). A lista de municípios se encontra em planilha eletrônica. 



 



31. Visualização das ligações Núcleo/Ramo e da área de influência: 
Núcleo (linha espessa): A empresa que operar o eixo possui a obrigação de cumprir a 

frequência mínima da tabela da página anterior para todas as 
ligações núcleo. 

Ramo (linha fina): Define, junto com as ligações núcleo, a área de influência. 

Área de influência: Conjunto de municípios que estão dentro de um raio de 50 km de uma 
ligação núcleo ou ramo. Quaisquer* ligações entre municípios de diferentes UFs que 
pertençam à área de influência são automaticamente autorizados à empresa que operar o 
eixo (frequência mínima deve ser estipulada pela empresa) 

 
* Algumas ligações de municípios dentro da área de influência podem não ser autorizadas devido a conflito com a área de influência de outros eixos. Para tais situações, a definição sobre qual eixo pode operar as 
ligações conflitantes considera a eficiência (privilegia a opção com menor distância e tempo de viagem) e a possibilidade de ocorrência de concorrência ruinosa (busca a alternativa que minimize a redução de 
demanda dos núcleos dos eixos). Caso existam conflitos, os mesmos serão apresentados nas páginas seguintes (Regiões conflitantes/não autorizadas). A lista de municípios se encontra em planilha eletrônica. 

 



31. Visualização das Regiões Conflitantes/Não Autorizadas: B31-33 
Região conflitante/não autorizada (municípios destacados com coloração mais escura): 

Região que é operada de forma mais eficiente por outro eixo ou que conflite com as 
ligações núcleo de outro eixo. 

Justificativa: Ligações da região de RJ para SP pertencem ao núcleo do eixo 33. 

 
 

 

 



Eixo 31: até 2 aberturas planejadas para 2018 
 
Justificativa: A simulação de +2 empresas com a operação padrão de 11,4% do volume de passageiros da ligação Vitória-ES|Rio de Janeiro-RJ (menor percentual que proporcionaria a 
empresa uma renovação de frota em até 5 anos, considerando somente esta ligação) mostrou que 97,5% da movimentação de passageiros seria transportada por empresas com 
condições de renovar a frota em até 5 anos. Portanto, como há viabilidade para a atividade do principal núcleo e como a viabilidade tende a aumentar quando se agrega as outras 
demandas do eixo, considera-se que há viabilidade para 2 aberturas para todo o eixo. 
 

 

 
 

 



 



32. Visualização das ligações Núcleo/Ramo e da área de influência: 
Núcleo (linha espessa): A empresa que operar o eixo possui a obrigação de cumprir a 

frequência mínima da tabela da página anterior para todas as 
ligações núcleo. 

Ramo (linha fina): Define, junto com as ligações núcleo, a área de influência. 

Área de influência: Conjunto de municípios que estão dentro de um raio de 50 km de uma 
ligação núcleo ou ramo. Quaisquer* ligações entre municípios de diferentes UFs que 
pertençam à área de influência são automaticamente autorizados à empresa que operar o 
eixo (frequência mínima deve ser estipulada pela empresa) 

 
* Algumas ligações de municípios dentro da área de influência podem não ser autorizadas devido a conflito com a área de influência de outros eixos. Para tais situações, a definição sobre qual eixo pode operar as 
ligações conflitantes considera a eficiência (privilegia a opção com menor distância e tempo de viagem) e a possibilidade de ocorrência de concorrência ruinosa (busca a alternativa que minimize a redução de 
demanda dos núcleos dos eixos). Caso existam conflitos, os mesmos serão apresentados nas páginas seguintes (Regiões conflitantes/não autorizadas). A lista de municípios se encontra em planilha eletrônica. 



Eixo 32: até 2 aberturas planejadas para 2018 
 
Justificativa: A simulação de +2 empresas com a operação padrão de 13,4% do volume de passageiros da ligação Belo Horizonte-MG|Rio de Janeiro-RJ (menor percentual que 
proporcionaria a empresa uma renovação de frota em até 5 anos, considerando somente esta ligação) mostrou que 100% da movimentação de passageiros seria transportada por 
empresas com condições de renovar a frota em até 5 anos. Portanto, como há viabilidade para a atividade do principal núcleo e como a viabilidade tende a aumentar quando se agrega as 
outras demandas do eixo, considera-se que há viabilidade para 2 aberturas para todo o eixo. 
 

 

 
 

 

 



 



33. Visualização das ligações Núcleo/Ramo e da área de influência: 
Núcleo (linha espessa): A empresa que operar o eixo possui a obrigação de cumprir a 

frequência mínima da tabela da página anterior para todas as 
ligações núcleo. 

Ramo (linha fina): Define, junto com as ligações núcleo, a área de influência. 

Área de influência: Conjunto de municípios que estão dentro de um raio de 50 km de uma 
ligação núcleo ou ramo. Quaisquer* ligações entre municípios de diferentes UFs que 
pertençam à área de influência são automaticamente autorizados à empresa que operar o 
eixo (frequência mínima deve ser estipulada pela empresa) 

 
* Algumas ligações de municípios dentro da área de influência podem não ser autorizadas devido a conflito com a área de influência de outros eixos. Para tais situações, a definição sobre qual eixo pode operar as 
ligações conflitantes considera a eficiência (privilegia a opção com menor distância e tempo de viagem) e a possibilidade de ocorrência de concorrência ruinosa (busca a alternativa que minimize a redução de 
demanda dos núcleos dos eixos). Caso existam conflitos, os mesmos serão apresentados nas páginas seguintes (Regiões conflitantes/não autorizadas). A lista de municípios se encontra em planilha eletrônica. 

 

 



Eixo 33: até 5 aberturas planejadas para 2018 
 
Justificativa: A simulação de +5 empresas com a operação padrão de 2,5% do volume de passageiros da ligação Rio de Janeiro-RJ|São Paulo-SP (menor percentual que proporcionaria a 
empresa uma renovação de frota em até 5 anos, considerando somente esta ligação) mostrou que 99,3% da movimentação de passageiros seria transportada por empresas com 
condições de renovar a frota em até 5 anos. Portanto, como há viabilidade para a atividade do principal núcleo e como a viabilidade tende a aumentar quando se agrega as outras 
demandas do eixo, considera-se que há viabilidade para 5 aberturas para todo o eixo. 
 

 

 
 

 


