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Este guia foi desenvolvido para orientar você sobre os destinos, 
horários e serviços disponibilizados pela empresa. Informe-se, saiba 
como utilizá-los e boa viagem.

Bem-vindo à TrensurB.
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MERcADO
RODOVIÁRIA
SÃO PEDRO
FARRAPOS/IPA
AEROPORTO
ANcHIETA

NITERóI/UNIRITTER
FÁTIMA
cANOAS/LA SALLE
MATHIAS VELHO
SÃO LUíS/ULbRA
PETRObRAS

LUIz PASTEUR
SAPUcAIA

UNISINOS
SÃO LEOPOLDO
RIO DOS SINOS

SANTO AFONSO
INDUSTRIAL
FENAc
NOVO HAMbURGO

esQuemA dA LinHA

Previsão de inauguração em 2013

ESTEIO

PORTO ALEGRE

sAPucAiA

cAnOAs

sãO LEOPOLdO

nOvO hAmbuRGO

EsTEiO

Este guia foi desenvolvido para orientar você sobre os destinos, 
horários e serviços disponibilizados pela empresa. Informe-se, saiba 
como utilizá-los e boa viagem.
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ParTIdas da EsTaÇão MErcado

(dE sEGundA A sEXTA-FEiRA)

Faixa horária intervalo entre trens (minutos)

Das 5h00 às 5h49  (Mercado - Santo Afonso) 15

Das 5h49 às 7h41 (Mercado - Santo Afonso) 10

Das 7h01 às 7h41  (Mercado - Sapucaia) 5

Das 7h41 às 7h49  (Mercado - Sapucaia) 4

Das 7h41 às 8h21 (Mercado - Santo Afonso) 8

Das 8h21 às 16h40  (Mercado - Santo Afonso) 10

Das 16h40 às 17h04  (Mercado - Santo Afonso) 8

Das 17h04 às 17h54  (Mercado - Santo Afonso) 10

Das 17h04 às 17h54  (Mercado - Sapucaia) 5

Das 17h54 às 18h38  (Mercado - Santo Afonso) 7

Das 17h54 às 18h33  (Mercado - Sapucaia) 3,5

Das 18h33 às 19h08  (Mercado - Sapucaia) 5

Das 18h38 às 20h45  (Mercado - Santo Afonso) 10

Das 20h45 às 22h01  (Mercado - Santo Afonso) 13

Das 22:01 às 23:25  (Mercado - Santo Afonso) 10

Horários e inTervALos
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ParTIdas da EsTaÇão sanTo aFonso*

Faixa horária intervalo entre trens (minutos)

Das 5h00 às 7h06 (Santo Afonso - Mercado) 10

Das 6h24 às 7h04 (Sapucaia - Mercado) 5

Das 7h04 às 7h19 (Sapucaia - Mercado) 6

Das 7h06 às 7h38 (Santo Afonso - Mercado) 8

Das 7h16 às 7h31 (Mathias Velho - Mercado) 3

Das 7h19 às 7h51 (Sapucaia - Mercado) 4

Das 7h38 às 8h18 (Santo Afonso - Mercado) 10

Das 7h51 às 8h31 (Sapucaia - Mercado) 5

Das 8h18 às 9h06 (Santo Afonso - Mercado) 8

Das 9h06 às 20h15 (Santo Afonso - Mercado) 10

Das 17h49 às 18h24 (Sapucaia - Mercado) 6

Das 20h15 às 21h59 (Santo Afonso - Mercado) 13

Das 21:59 às 23:19 (Santo Afonso - Mercado) 10

*Nos horários de pico, partidas também das estações Mathias Velho (somente pela manhã) e Sapucaia.

Grade horária sujeita a alterações sem aviso prévio.
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carris Porto Alegre: 0800.9799.855
conorte Porto Alegre: 0800.510.2800
STS Porto Alegre: 0800.5413.322

Unibus Porto Alegre: 0800.518.818
Vicasa canoas: (51) 3462.3200
Hamburguesa N. Hamburgo: (51) 3524.4000
Futura N. Hamburgo: (51) 3595.1070

Vianova Nova Santa Rita: (51) 3479.5176
comunidade, cOE e Real Rodovias Esteio e Sapucaia: (51) 3033.8200
central S. Leopoldo e N. Hamburgo: (51) 3037.8510

EsTAçãO LinhAs OPERAdORA municíPiO

MErcado

Todas
carrIs, conorTE, 

sTs E UnIbUs
PorTo alEgrE

rodovIárIa

são PEdro

FarraPos/IPa

aEroPorTo

anchIETa

nITEróI/UnIrITTEr 6 lInhas vIcasa canoas

FáTIMa 5 lInhas

vIcasa E vIanova canoas E nova sanTa rITa
canoas/la sallE 36 lInhas

MaThIas vElho 36 lInhas

são lUís/Ulbra 6 lInhas

PETrobras 2 lInhas vIcasa canoas

EsTEIo 22 lInhas coE E rEal rodovIas

EsTEIo E saPUcaIalUIz PasTEUr 25 lInhas coE, coMUnIdadE E rEal rodovIas

saPUcaIa 43 lInhas coMUnIdadE E rEal rodovIas

UnIsInos 21 lInhas

cEnTral são lEoPoldo E  novo haMbUrgosão lEoPoldo 2 lInhas

rIo dos sInos 1 lInha

sanTo aFonso 13 lInhas* cEnTral, haMbUrgUEsa E FUTUra novo haMbUrgo

inTegrAção



7

com as integrações que a Trensurb mantém com as linhas de ônibus 
dos municípios, deslocar-se pela região Metropolitana utilizando o trem 
no seu percurso é mais rápido e econômico. Para mais informações, 
consulte www.trensurb.gov.br.

Unibus Porto Alegre: 0800.518.818
Vicasa canoas: (51) 3462.3200
Hamburguesa N. Hamburgo: (51) 3524.4000
Futura N. Hamburgo: (51) 3595.1070

*Integração física, sem desconto na tarifa.

Vianova Nova Santa Rita: (51) 3479.5176
comunidade, cOE e Real Rodovias Esteio e Sapucaia: (51) 3033.8200
central S. Leopoldo e N. Hamburgo: (51) 3037.8510

Metroplan: 0800.510.4774
ATM: (51) 3220.5900
EPTc: 118

EsTAçãO LinhAs OPERAdORA municíPiO

MErcado

Todas
carrIs, conorTE, 

sTs E UnIbUs
PorTo alEgrE

rodovIárIa

são PEdro

FarraPos/IPa

aEroPorTo

anchIETa

nITEróI/UnIrITTEr 6 lInhas vIcasa canoas

FáTIMa 5 lInhas

vIcasa E vIanova canoas E nova sanTa rITa
canoas/la sallE 36 lInhas

MaThIas vElho 36 lInhas

são lUís/Ulbra 6 lInhas

PETrobras 2 lInhas vIcasa canoas

EsTEIo 22 lInhas coE E rEal rodovIas

EsTEIo E saPUcaIalUIz PasTEUr 25 lInhas coE, coMUnIdadE E rEal rodovIas

saPUcaIa 43 lInhas coMUnIdadE E rEal rodovIas

UnIsInos 21 lInhas

cEnTral são lEoPoldo E  novo haMbUrgosão lEoPoldo 2 lInhas

rIo dos sInos 1 lInha

sanTo aFonso 13 lInhas* cEnTral, haMbUrgUEsa E FUTUra novo haMbUrgo
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serviços

com pessoal treinado e Empresa contratada para prestação de serviços 
de pronto atendimento e remoções, a Trensurb presta socorro imediato 
aos usuários em situações de acidentes e mal súbitos.

ATendimenTo de emergênciA

através de convênio firmado entre a Trensurb e a Federação 
rio-grandense de Entidades de deficientes Físicos é estendido o 
benefício aos seus associados de baixa renda.

PAsse Livre PArA deficienTes físicos

os trens possuem bancos preferenciais para usuários com usuários 
portadores de deficiência, idosos, gestantes e pessoas com crianças 
no colo.

BAncos PreferenciAis

nas estações Mercado, são Pedro, aeroporto, canoas/la salle, 
Mathias velho, Unisinos, são leopoldo, rio dos sinos e santo afonso.

eLevAdores

Em todas as estações, exceto Petrobrás. a Trensurb dispõe, ainda, de 
06 plataformas portáteis para transporte de cadeira de rodas. Uma 
delas na estação rodoviária, duas outras nas estações Petrobrás e 
Mercado, e as demais são disponibilizadas conforme necessidade 
operacional.

escAdAs roLAnTes
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Funcionários treinados acompanham o deslocamento, desde o seu 
ingresso na estação, durante o embarque e desembarque, até a 
saída do sistema.

ATendimenTo PreferenciAL PArA usuários
PorTAdores de deficiênciAs

Informe-se no site www.trensurb.gov.br.
vALe-TrAnsPorTe e cArTão sim

objetos perdidos nas estações e trens podem estar guardados na 
estação Farrapos. a central funciona de segunda a sexta-feira, das 8h 
às 17h, e atende pelo telefone 3363.8421.

cenTrAL de AcHAdos

Em todas as estações, inclusive com sanitário especial para 
portadores de deficiência física.

sAniTários PúBLicos

Instalado em todas as estações para maior 
segurança.

circuiTo fecHAdo de Tv

as estações contam com uma variada gama de opções de compra e de 
serviços (cafeterias, lancherias, máquinas de refrigerantes, agências 
lotéricas, bancas de jornais e revistas, terminais bancários, etc).

serviços AdicionAis
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os usuários dispõem do número 3363.8026 para comunicar 
situações de emergências, mal súbito ou de comércio irregular no 
interior dos trens.

TeLefone
de emergênciA

Telefone gratuito à disposição dos usuários em todas as estações 
para informações, reclamações e sugestões.

TeLeusuário

À gerência de comunicação Integrada
av. Ernesto neugebauer, 1985 - bairro humaitá
cEP: 90250-140 - Porto alegre - rs

corresPondênciA

ATendimenTo
Ao usuário
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o usuário pode opinar, por escrito, através de formulário disponível 
em todas as estações.

cAixA
de sugesTões

Pelo endereço eletrônico atendimento@trensurb.gov.br você pode 
enviar seu pedido de informação, fazer sua sugestão ou crítica. a 
Trensurb terá prazer em responder com a maior brevidade possível.

e-mAiL

canal para esclarecimento de dúvidas e reclamações através do 
telefone 3363.8477. horário de funcionamento (dias úteis): das 7h às 
20h, de segunda a sexta-feira.

cenTrAL de
ATendimenTo

os usuários dispõem do número 3363.8026 para comunicar 
situações de emergências, mal súbito ou de comércio irregular no 
interior dos trens.

Telefone gratuito à disposição dos usuários em todas as estações 
para informações, reclamações e sugestões.

os usuários dispõem do número 8463.9863 para enviar sMs, 24h por dia, 
para denúncias de utilização inadequada do metrô, tais como comércio ilegal 
de produtos, vandalismo, etc.

sms



EmPREsA dE TREns uRbAnOs
dE PORTO ALEGRE s.A.

Fone: (51) 3363.8000 - Fax: (51) 3363.8166

Encontre a Trensurb na web:
www.trensurb.gov.br - www.facebook.com/trensurboficial

www.twitter.com/trensurb - www.flickr.com/trensurb
www.instagram.com/trensurb - www.trensurb.gov.br/blog  

www.foursquare.com/trensurb/list/estações-trensurb
www.youtube.com/trensurboficial


