A INTERMODALIDADE AERO-FERROVIÁRIA NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
(FRANKFURT)

Introdução:
Para o transporte de passageiros, em âmbito internacional, o modal aéreo é vastamente utilizado por apresentar a velocidade e a confiabilidade exigida
com excelente desempenho. Porém, não é capaz de atender, sozinho, as crescentes exigências do mercado. A intermodalidade surge como alternativa
neste contexto, pois combina diversos meios de transporte, aproveitando as melhores características de cada modal para execução dos diversos trajetos.
O caso do aeroporto de Frankfurt
A Intermodalidade Aéreo-Ferroviária
Localizado na quinta maior cidade da Alemanha [3] é o segundo maior
A intermodalidade de passageiros compõe um princípio e uma política
da Europa em número de passageiros (aproximadamente 563 milhões
de planejamento, com o objetivo de prover aos passageiros o uso
de passageiros/ano), sendo que aproximadamente 4 milhões utilizam os
combinado de diferentes meios de transporte em uma viagem – sem
trens da
AVF [4]. A intermodalidade iniciou em 1980, com a
interrupções [1]. Aproveita-se a velocidade e confiabilidade do
coordenação das atividades dos meios de transporte, antes efetuadas
transporte aéreo nos trechos maiores e a segurança e conforto
separadamente, com a implantação do Airport Express, parceria entre a
ferroviário nos trechos menores onde há transito excessivo [2].
Lufthansa e a DB German Railway [5].
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Figura 1 - Utilização dos modais terrestres no aeroporto de Frankfurt (ZIV, 2000)
Tabela 1 - Infra-estrutura intermodal do Aeroporto de Frankfurt

Sistema Meio de Transporte
Trens de alta velocidade e
Ferrovia trens de longa distância
S-BAHN (regionais e locais)
Ônibus de curto trajeto,
internacional e de linhas fixas
Rodovia

Táxi

Aluguel de carros
Aeronave

Figura 2 - Placa Indicativa da entrada do terminal Intemodal

Terminal e estacionamento de ônibus
Paradas expressas e estacionamento para táxi

Veículos particulares

Aéreo

Infra-estrutura para Intermodalidade
AIRail-Terminal (Estação de trens de longa
distância)
S-BAHN – Estação de trens regionais

Paradas expressas para veículos particulares
e estacionamento para veículos particulares
Estacionamento para carros alugados.
Terminal aéreo; Pistas de pouso e decolagem.

1- categoria do bilhete, 2- número de viajantes, 3 e 5- data de validade, 4- condições da tarifa
adquirida, 6 e 7- percursos do bilhete e validade de cada trecho, 8- dados detalhados do
percurso com valor, 9- Horário e números dos trens, 10 e 11- valor total do bilhete com taxas,
12- número do bilhete, 13 e 18- números de controle internos, 14- forma de pagamento, 15número do escritório emissor, 16- data da emissão, 17- identificação do emissor, 19- horário
de apresentação;

Figura 3 - Modelo de bilhete ferroviário (Die Ban, 2005)

Conclusões
O
sucesso
da
implantação
da
intermodalidade
depende
primordialmente da realização de parcerias.
Nesta situação as
principais parcerias devem ser firmadas entre a administradora do
aeroporto, as empresas aéreas, as autoridades aeroportuárias e as
companhias que prestarão o serviço intermodal. Os benefícios da
Intermodalidade não se limitam apenas aos passageiros, estendo-se
também ao próprio aeroporto, às empresas aéreas e operadores
ferroviários e também para áreas próximas ao aeroporto.
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