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Passagens de ônibus metropolitanos
ficarão mais caras a partir deste
sábado, 18
Por Redação -  Publicado 6 dias atrás

Os novos valores das tarifas das linhas do Serviço Regular Metropolitano de Passageiros, operado
por ônibus passam a vigorar neste sábado, dia 18, com reajuste médio de 12,30% em relação às
tarifas vigentes, conforme cálculo tarifário realizado pelo Detran e homologado pela ARCE (Agência
Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará).

Os ônibus metropolitanos interligam a Capital aos seguintes municípios: Caucaia, Maracanaú,
Maranguape, Eusébio, Aquiraz, Pacatuba, Guaiúba, Itaitinga, Horizonte, Pacajus, Chorozinho e São
Gonçalo do Amarante. O último reajuste das tarifas aconteceu em dezembro de 2015, com base na
repactuação das tarifas, conforme os contratos de permissão, que estabelcem a atualização de
preços dos insumos, desde o último reajuste.

A partir deste ano, os novos ônibus incorporados à prestação do serviço deverão ser equipados
com ar-condicionado e com rede wi-fi, trazendo mais conforto e comodidade aos passageiros.
Além disso, nos próximos meses será implantada a gratuidade para pessoas com deficiência ou
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hemofílicas. Atualmente, o Detran finaliza as providências para atender, cadastrar e emitir o cartão
de gratuidade aos interessados aptos a usufruir do benefício.

A prestação desse serviço é fundamental para atender a demanda de viagens metropolitanas,
cuja vasta maioria é realizada por trabalhadores que perfazem o deslocamento casa-trabalho. O
Sistema de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do Ceará é gerido e fiscalizado
pelo DETRAN/CE, que disponibiliza o telefone 0800 275 6768 para informações aos milhares de
passageiros que diariamente utilizam o sistema.

As tarifas de Fortaleza para as localidades da região metropolitana variam de acordo com os
chamados anéis tarifários., que são definidos conforme a distância das linhas percorrida pelos
ônibus. Veja a tabela abaixo:

Anel Tarifa Vigente Tarifa Reajustada Meia tarifa Reajustada 
1 R$ 2,85 R$ 3,20 R$ 1,60
2 R$ 3,55 R$ 3,95 R$ 2,00
3 R$ 4,80 R$ 5,40 R$ 2,70
4 R$ 6,35 R$ 7,15 R$ 3,60
5 R$ 7,35 R$ 8,30 R$ 4,15
6 R$ 10,20 R$ 11,45 R$ 5,75

Extensão média das linhas:

1º anel, 16,52 km, percorre localidades de Caucaia e Maracanaú.
2º anel, 23,57 km, percorre localidades de Maracanaú, Aquiraz e Eusébio.
3º anel, 29,71 km, percorre localidades de Maranguape, Aquiraz, Caucaia, Itaitinga e Pacatuba.
4º anel, 33,40 km, percorre localidades de Aquiraz, Caucaia, Guaiúba, Maranguape e Pacatuba.
5º anel, 45,53 km, percorre localidades de Caucaia, Aquiraz, Horizonte, Itaitinga, Guaiúba, Pacatuba,
Maracanaú, Pacajus e São Gonçalo.
6º anel, 71,27 km, percorre localidades de Chorozinho, Maranguape e São Gonçalo.
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