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RESUMO
Nesta pesquisa são analisados os impactos ambientais e urbanos decorrentes dos
investimentos em implantação e operação de sistemas de Transporte Rápido por
Ônibus - BRT Classe I (vias totalmente segregadas), a partir do estudo de suas
características estruturais e dos processos desencadeados no meio físico urbano,
bem como de sua influência em indicadores urbanísticos, sociais, ambientais e
econômico-financeiros. Foram considerados os sistemas de Curitiba, Bogotá, Cidade
do México e, em particular, o corredor Expresso Tiradentes em São Paulo. Os
estudos envolveram sistematização, cruzamento e análise de informações
bibliográficas, bem como visitas técnicas para avaliação in loco (estudo de caso) de
indicadores selecionados (quantitativos e qualitativos), inerentes aos impactos
ambientais locais gerados pela aplicação do corredor Expresso Tiradentes em São
Paulo. Os dados demonstram que sistemas BRT - Classe I mitigam impactos
ambientais significativos - como material particulado, fuligem, fumaça, gases de
efeito estufa, ruídos, acidentes de trânsito e riscos a saúde pública, entre outros devido à adoção de parâmetros de certificação de combustíveis, redução de
quilometragem percorrida e de modernas tecnologias ambientais (motores mais
silenciosos e combustíveis mais limpos). Mais que a melhoria e reestruturação do
transporte público, os casos analisados demonstram que o BRT - Classe I se
constitui em uma alternativa em relação ao transporte rodoviário convencional (tanto
o modo coletivo, como o individual) para gerenciar e mitigar impactos negativos
sobre o ambiente urbano, em decorrência de suas características estruturais:
corredores de alta capacidade, conexão com outros modos (metrôs, trens, ciclovias
etc.), aprimoramento de vias urbanas, além da adoção de mecanismos de
gerenciamento da mobilidade no meio urbano, como o monitoramento/rastreamento
veicular, semáforos automáticos, etc. Os dados e os indicadores apurados
permitiram verificar os impactos em termos do desempenho operacional e ambiental
decorrentes da aplicação dos Sistemas BRT - Classe I , e concluir que o modelo em
questão é uma opção eficaz e sustentável de transporte coletivo, sendo uma
alternativa para aperfeiçoar/racionalizar o uso da cidade e do ambiente.

Palavras-chave: BRT; Sistema de Transporte Rápido por Ônibus; Impacto
Ambiental; Expresso Tiradentes; São Paulo.

ABSTRACT
Analysis of environmental impacts arising from urban and investments in
development or operation of BRT systems - Class I (for Bus Rapid Transport):
The Case of Expresso Tiradentes in São Paulo,
In this research it is analyzed the environmental and urban impacts of the
implantation and operation of systems of Fast Transport by Bus - BRT Class I (roads
totally segregated), starting from the study of their structural characteristics and of the
processes unchained in the urban physical environment, as well as its influence in
urban, social, environmental and economical-financial indicators. It was assessed
systems of Curitiba, Bogota, Mexico City and the Tiradentes Express Corridor in São
Paulo City. Studies have involved systemization, confront and evaluation of the
bibliographical information and that acquired in loco evaluation (case study) of
selected indicators(quantitative and qualitative) related to the local environmental
impacts generated by the Tiradentes Express Corridor. Data have demonstrated that
BRT - Class I systems significantly mitigate environmental impacts - as particulate
material, soot, smoke, greenhouse effect gasses, noises, traffic accidents and risks
to the public health, among other - due to the adoption of parameters such as
certification of fuels, reduction of kilometers travelled and by the utilization of modern
environmental technologies (more silent motors and cleaner fuels). More than the
improvement and restructuring of the public transportation, the assessed cases have
demonstrated that BRT Class I is an valuable alternative in relation to the
conventional road transport (at collective and individual basis), in order to manage
and to mitigate negative impacts on the urban environment, due to their structural
characteristics: high capacity corridors, connection with other modes (subways,
trains, bike ways etc.), improvement of urban roads, besides the adoption of
mechanisms of mobility administration in the urban way, such as the transport
tracing/monitoring, automatic traffic lights etc. Data and selected indicators allowed to
evaluated impacts in terms of the operational and environmental performance of the
BRT - Class I Systems and conclude that the model is an effective and sustainable
option of transportation public, and an alternative to optimize/rationalize the use of
the city and of the environment.
Keywords: BRT; Bus Rapid Transit; Environmental Impacts; Tiradentes Express
Corridor; Sao Paulo.
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1 INTRODUÇÃO

A presente pesquisa surgiu da constatação de que os impactos ambientais e
econômicos da operação dos sistemas de transportes urbanos são significativos e,
portanto, devem ser compreendidos, analisados e equacionados, pois comprometem
a qualidade de vida e o meio ambiente.
A inserção recorde de um número crescente de automóveis e motocicletas,
proporcional

ao

padrão

de

circulação/organização

urbana

e

ao

modelo

econômico/cultural, tem conduzido o meio físico urbano das cidades brasileiras a um
notório processo de degradação, resultando em impactos diversos e significativos,
tais

como:

dificuldades

de

acessibilidade/mobilidade,

aumento

dos

congestionamentos, poluição atmosférica e sonora, desperdício de recursos
naturais, acidentes e problemas significativos de saúde pública, entre outros.
Nessa conjuntura, a ineficiência da política rodoviarista atrelada ao transporte
individual, em detrimento do transporte coletivo e público, vem determinando
mudanças expressivas no meio urbano, ambiental e tecnológico. Os automóveis
passaram, nesse cenário, a ter prioridade na corrente de tráfego, saturando as vias
de circulação, aumentando o tempo de viagem, causando grandes impactos urbanos
e ambientais. Apesar dessa prioridade, o transporte convencional por ônibus
mantém-se influente, dada sua mobilidade, menor custo de implantação e
flexibilidade para modificações nas vias expressas e itinerários. Porém, a mobilidade
proporcionada pelo modo convencional de transporte por ônibus não atendeu ao
crescimento físico/populacional das cidades e não se atualizou em relação à
demanda social, ambiental, econômica e urbana. Este é o caso, por exemplo, de
núcleos habitacionais em regiões mais distantes dos centros urbanos, cujo sistema
de transporte é incipiente e antieconômico. Essa conjuntura coloca em xeque os
princípios de sustentabilidade, expondo o espaço urbano à degradação da política
rodoviarista (uso intenso de combustíveis fósseis, uso ostensivo do automóvel,
consumo excessivo do espaço público, congestionamentos, poluição do ar, etc.).
Para reverter o quadro citado, devem ser executadas ações e diretrizes no sentido
de alocar prioridade ao transporte coletivo, mitigar os altos índices de emissão de
poluentes veicular, descongestionar as vias de circulação e ampliar a qualidade de
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vida do cidadão. Agregar desempenho e qualidade ao transporte coletivo por ônibus
é uma forma eficaz de resolver este problema estrutural e minimizar, em curto prazo
e a custo compatível, os problemas de mobilidade, com impactos positivos sobre a
qualidade de vida, o ambiente e a eficiência econômica das cidades.
Diante desses fatos e circunstâncias, é fundamental buscar soluções
tecnológicas, sustentáveis e compatíveis, para aperfeiçoar a estrutura operacional
existente e atender às particularidades do sistema sobre pneus, possibilitando a
programação de serviços e a substancial melhora no desempenho do transporte
coletivo.
No sentido de contribuir para o diagnóstico e discussão da implantação de um
sistema de transporte ambientalmente sustentável para atender às necessidades
dos viajantes e do meio urbano (acessibilidade, mobilidade, conforto, segurança,
informação e rapidez), na presente pesquisa, analisa-se os impactos ambientais e
urbanos associados à aplicação do Sistema BRT - Classe I (Bus Rapid Transit ),
conceito utilizado para designar o transporte rápido por ônibus realizado por veículos
de alta capacidade e em vias exclusivas (totalmente segregadas).
Para ratificar as premissas estabelecidas pela pesquisa, no capítulo 5,
inicialmente são apresentados os impactos causados ao meio físico urbano pelas
características e deficiências dos sistemas de transporte. A discussão dos
problemas ambientais norteia o debate em torno da aplicação de um sistema
ambiental e economicamente viável.
No capítulo 6, são apresentados indicadores ambientais, urbanos e
econômico-financeiros necessários para a compreensão e análise operacional do
BRT - Classe I, contrapondo-se ao uso ostensivo do modo individual e ao débil
transporte convencional de passageiros urbanos.
O capítulo 7 contém um estudo de caso (de um modelo de BRT - Classe I),
com o objetivo de particularizar a pesquisa e avaliar alguns indicadores inerentes
aos impactos ambientais locais (quantitativos e qualitativos) gerados pela
implantação/ operação do corredor Expresso Tiradentes, em São Paulo.
A partir destes elementos, são verificados os atributos de desempenho
operacional-logístico, sustentabilidade e as medidas de gerenciamento da
mobilidade no meio urbano empregados em corredores BRT - Classe I,
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determinando os pontos fortes e os pontos fracos para mitigar impactos ambientais
locais, diminuir os altos índices de emissão de poluentes (gerados por sistemas de
transporte), descongestionar as vias de circulação e requalificar os espaços (ordenar
e

valorizar

o

uso

do

solo

urbano),

bem

como

para

ampliar

a

acessibilidade/mobilidade e qualidade de vida do cidadão, além de promover a
eficiência energética e econômica das cidades.
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2 OBJETIVOS
Os objetivos desta pesquisa foram subdivididos em geral e específicos.

2.1 Geral

O objetivo geral da pesquisa é avaliar o desempenho operacional e ambiental
Sistema BRT - Classe I (totalmente segregado e de alta capacidade).

2.2 Específicos
São objetivos específicos desta pesquisa:
a) descrever os principais atributos operacionais, estruturais, econômicos,
urbanos e ambientais dos Sistemas BRT;
b) avaliar indicadores (quantitativos e qualitativos) representativos dos
impactos ambientais e do tráfego local gerados pela implantação e/ou
operação do corredor Expresso Tiradentes, em São Paulo;
c) aplicar o conjunto de indicadores propostos para a análise comparativa da
qualidade urbano-ambiental decorrentes da implantação/operação do
corredor Expresso Tiradentes (BRT - Classe I) em relação ao convencional
transporte por ônibus.
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3 METODOLOGIA E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O método adotado nesta pesquisa foi, no geral, o analítico-dedutivo, utilizado
para compreender as características e os processos envolvidos na aplicação dos
Sistemas BRT - Classe I, e identificar, posteriormente, as suas particularidades,
dando ênfase à problemática ambiental e aos indicadores técnicos, econômicofinanceiros e urbanísticos.
Diante da quantidade de informações contidas em estudos e relatórios
técnicos disponibilizados em variados bancos de dados e redes de informações de
instituições de pesquisa, ensino, extensão e tecnologia (do Brasil e do exterior),
foram privilegiados documentos desenvolvidos por centros ou organizações ligadas
diretamente ao gerenciamento e operação de projetos BRT - Classe I, que realizam
estudos in loco, tendo como referencial o funcionamento destes sistemas. Desta
forma, as operadoras dos Sistemas BRT de Curitiba (Urbanização de Curitiba S. A.),
de Bogotá (Transmilênio S / A), o BRT da Empresa Metropolitana de Transportes
Urbanos (EMTU / ABC / São Paulo) e do Sistema Metrobus (BRT da Cidade do
México) subsidiaram, em grande parte, as informações e indicadores necessários à
pesquisa, bem como aos estudos técnicos, urbanos (incluindo medidas de
gerenciamento da mobilidade urbana), sociais, econômico-financeiros e ambientais.
Para complementar tais procedimentos, foram consultadas pesquisas
realizadas por centros ou instituições de extensão/tecnologia (incluindo dissertações
e teses), como diversas universidades da América Latina, Ásia e, principalmente,
América do Norte. Essas últimas estão desenvolvendo estudos significativos, acerca
da aplicação dos Sistemas BRT - Classe I em cidades dos EUA (Estados Unidos da
América) e de outras partes do mundo.
Além disso, variadas informações sobre transporte e meio ambiente,
relacionadas aos objetivos desta pesquisa, foram extraídas de congressos e
conferências nacionais e internacionais.
A análise da dinâmica de funcionamento, características e desempenho do
BRT - Classe I foi possibilitada, também, pela visita técnica aos sistemas de
transporte das cidades de Curitiba e de São Paulo. Também foram avaliados
imagens e vídeos acerca do funcionamento do BRT - Classe I, disponibilizados pelas

25
empresas que gerenciam os sistemas de Bogotá (Transmilênio), Cidade do México
(Metrobus) e Los Angeles (EUA). O material visual foi particularmente útil, já que
possibilitou o comparativo com os dados obtidos nas visitas técnicas para avaliação
do funcionamento/operação do Sistema BRT - Classe I.
Desta forma, os procedimentos metodológicos da pesquisa se dividiram em
seis conjuntos:
a) levantamento de informações junto a instituições ligadas à execução de
políticas de transporte, planejamento, gerenciamento da mobilidade,
tecnologia e meio ambiente, além de periódicos e revistas afins; pesquisas
efetuadas em bancos de dados de centros nacionais e internacionais que
desenvolvem estudos em relação aos transportes sustentáveis e aos
Sistemas BRT. Para conferir qualidade aos dados e às informações
coletadas, foram eleitas pesquisas de instituições de ensino e pesquisa
que estão produzindo estudos e documentos quantitativo-qualitativos
recentes em relação aos Sistemas BRT - Classe I, especialmente o Centro
de Transportes Sustentáveis da Cidade do México, que realiza pesquisas
em parceria com o Centro de Engenharia de Combustíveis Alternativos e
Emissões da Universidade da Virgínia do Oeste (EUA), relacionados ao
denominado Metrobus (nome dado ao Sistema BRT implantado no
México). O Centro de Transportes Sustentáveis (México), por meio de
contato pessoal, forneceu documentos eletrônicos (relatórios e ensaios
técnicos) realizados pela Instituição, materiais significativos e amplamente
utilizados nesta pesquisa.
Foram estudados e utilizados, também, informações e documentos
eletrônicos disponibilizados por outras instituições internacionais como: o
Departamento de Meio Ambiente de Bogotá (DAMA), Transmilênio S / A,
União Internacional de Transportes Públicos (UITP), Programa de
Pesquisa Cooperativa em Transportes (TCRP), Instituto para Políticas de
Transporte

e

Desenvolvimento

(ITDP),

Administração

Federal

de

Transporte dos Estados Unidos (FTA), Banco Mundial, além de
informações obtidas junto a instituições nacionais como a Associação
Nacional de Transportes Públicos (ANTP / SP), Empresa Metropolitana de
Transporte Urbano (EMTU / SP), Associação Nacional das Empresas de
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Transportes Urbanos (NTU / SP), Urbanização de Curitiba S. A. (URBS),
São Paulo Transportes S / A (SPTRANS), entre outros, além de
informações, literatura técnica, acesso aos bancos de dados e
documentos eletrônicos obtidos junto aos congressos, encontros e
conferências sobre a importância do BRT e sua relação social e
econômica com o meio ambiente, desenvolvido por estas instituições;
b) visitação técnica aos Sistemas BRT de Curitiba (RIT - Rede Integrada de
Transporte), EMTU / Metropolitano / ABC / SP e Expresso Tiradentes / SP,
respectivamente em março e abril de 2007, para:
-

observação, identificação e análise das características estruturais do
sistema e dos possíveis processos físicos desencadeados no meio
urbano;

-

levantamento de informações diretas e percepção de dispositivos de
gerenciamento do tráfego, incluindo mecanismos de acessibilidade
universal (rampas e adaptações para portadores de necessidades
especiais);

-

levantamento de dados e informações (caracterização e análise
diagnóstica de possíveis impactos ambientais);

-

análise do tempo de percurso (velocidade comercial), de espera e
frequência dos ônibus, por meio de viagens realizadas dentro dos
coletivos, em ambas as cidades;

-

diagnóstico do funcionamento/operação dos sistemas e registro das
características estruturais: plataformas, terminais, veículos, vias
dedicadas, sinalização, segregação, entre outros;

-

verificação/observação

do

uso

de

tecnologias

de

informação,

tecnologias ambientais e mecanismos de gerenciamento da mobilidade
urbana;
-

percepção de impactos urbanísticos, uso e ocupação do solo, impactos
de tráfego/vizinhança, entre outros;
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-

analogia com casos similares analisados em gabinete (comparação
entre as informações verificadas em gabinete e os dados coletados em
campo);

-

acesso e utilização dos sistemas em tempo real, para obtenção de
visão expedita e integral dos sistemas de transporte por modo ônibus.

Foram realizadas, também, visitas técnicas a Instituições como a ANTP
(Associação Nacional de Transportes Públicos), na qual foram obtidas
informações e material de análise (bibliográfico e relatórios técnicos), além
de estudos complementares de alguns importantes Sistemas BRT - Classe
I (como o Transmilênio de Bogotá e o BRT de Curitiba). Na EMTU
(Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos do Estado de São
Paulo), foi efetuado o levantamento de indicadores e parâmetros
ambientais (poluição atmosférica e sonora), estudo de alguns impactos
ambientais significativos, presentes nos corredores gerenciados por esta
empresa na Região do ABC/SP. Além da observação in loco das
características estruturais do modelo de transporte por ônibus da Cidade
de São Paulo (região Central, Noroeste, Sul e Leste) e na Rede de
Transporte Integrada implantado na Cidade de Curitiba, no qual foram
obtidas fotografias e efetivadas viagens dentro de alguns coletivos, com a
finalidade de analisar o tempo de deslocamento, a qualidade do serviço
prestado, a velocidade comercial do veículo, etc.;
c) estudo de gabinete, consistindo na sistematização, análise e interpretação
dos dados e indicadores quantitativos e qualitativos apurados, de modo a
avaliar a viabilidade ambiental do BRT - Classe I;
d) estudo de caso do corredor Expresso Tiradentes, em São Paulo;
e) elaboração de texto final.

A seleção dos indicadores utilizados no estudo do corredor Expresso
Tiradentes

se

fundamentou

na

caracterização

e

análise

dos

processos

desencadeados no meio físico e antrópico, de forma adaptada à análise dos
impactos do tráfego na qualidade ambiental, conforme proposto por Labate (2006),
foram avaliados os cinco seguintes indicadores:
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a) poluição atmosférica;
b) poluição sonora;
c) efeito barreira;
d) qualidade das calçadas;
e) intrusão visual.

Ainda assim, com base na literatura técnica (estado da arte) das premissas de
sustentabilidade

e

viabilidade

(ambiental

e

econômica),

e

diante

das

características e processos decorrentes da aplicação dos sistemas de transporte
BRT – Classe I, adicionalmente foram propostos os seguintes indicadores:
f) tempo de viagem/velocidade média;
g) tecnologia ambiental;
h) mecanismos de gerenciamento da mobilidade urbana;
i) tecnologia da informação;
j) acessibilidade universal.
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4 O TRANSPORTE RODOVIÁRIO URBANO CONVENCIONAL
Este capítulo contém a descrição das características principais e dos
impactos inerentes ao sistema de transporte rodoviário urbano convencional,
primordialmente o modo ônibus.
4.1 Características Gerais
As características estruturais e operacionais dos sistemas de transporte
interferem diretamente no sistema produtivo, na circulação da força de trabalho,
consumidores e mercadorias e na preservação do meio ambiente, sendo, sobretudo,
um fator determinante na qualidade de vida dos habitantes de qualquer grande
cidade. A Tabela 1 apresenta o total de espaço estático consumido pelos principais
modos de transporte rodoviário urbano no Brasil. Nota-se que o transporte individual
absorve a maior parte deste.
Tabela 1: Consumo estático* de espaço por modo de transporte, no Brasil.
MODO DE DESLOCAMENTO

ESPAÇO (m2)

Automóvel

70

Duas Rodas

13

Ônibus
0,05
Fonte: Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (1998).
*Consumo estático: considera para efeito de cálculo, a área ocupada por cada pessoa
parada no sistema viário.

O consumo dinâmico em cada modo de transporte no Brasil é o resultado da
adoção de uma “política rodoviarista”, presente em muitos países. A prioridade ao
transporte individual gera demanda por mais viário, conforme os dados da Tabela 2,
e impactos negativos ao meio urbano.
Tabela 2: Consumo dinâmico* de espaço, por modo de transporte, no Brasil.
MODO DE DESLOCAMENTO

ESPAÇO (m2 / h)

A pé

0,4

Automóvel

2,4

Duas Rodas

1,5

Ônibus
0,4
Fonte: Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (1998).
*Consumo dinâmico: considera para efeito de cálculo, a distância percorrida somada a área
ocupada no sistema viário.
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O transporte urbano de passageiros operado por ônibus, definido como
convencional e/ou tradicional (veículos de baixa e/ou média capacidade, vans e/ou
micro-ônibus), segundo o Instituto para Políticas de Transporte e Desenvolvimento
(2006), possui as seguintes características:
a) inexistência de um modelo único (padrão) aplicável a todas as cidades;
b) operação por auto-ônibus, vans e/ou micro-ônibus;
c) intensa sobreposição de itinerários, na maioria dos casos;
d) ociosidade em parte das viagens (saturação do sistema viário em áreas
centrais, concentração de linhas na mesma via);
e) concorrência predatória entre operadoras nos principais eixos de tráfego
(falta estímulo à eficiência e à qualificação);
f) falta

de

planejamento

e

gerenciamento

para

reduzir

os

custos

socioambientais;
g) crescente deterioração da qualidade na prestação dos serviços;
h) heterogeneidade no porte de linhas, com linhas de alta frequência e linhas
de atendimentos localizados;
i) fácil implantação;
j) elevada densidade de ocupação do solo;
k) adequação a volumes de baixa e média demanda;
l) fácil adaptação à infraestrutura disponível (adaptação às mudanças
urbanísticas permitindo rápida ramificação de linhas e itinerários);
m) elevada taxa de uso da frota (número elevado de passageiros por m2);
n) baixa velocidade comercial, no tráfego misto;
o) baixa regularidade e confiabilidade nos horários;
p) segurança reduzida e elevada vulnerabilidade a riscos de acidentes,
devido às características estruturais e operacionais das vias, além do tipo
de deslocamento dos coletivos em tráfego misto;
q) elevada quantidade de poluição atmosférica e ruído;
r) susceptibilidade e fonte de impactos negativos econômicos/ambientais em
congestionamentos, quando operados em tráfego misto;
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s) baixo rendimento energético por passageiro;
t) idade avançada e manutenção precária dos veículos em operação, que
induz problemas de contaminação ambiental e riscos de segurança do
sistema;
u) falta de gestão integrada do sistema;
v) falta de organização e ações de planejamento estratégico e integrado
(muitas empresas atuando no sistema);
w) excesso de veículos em operação e existência de vias duplicadas:
conduzindo a congestionamentos de tráfego e concorrência entre as
operadoras/prestadoras do serviço;
x) infraestrutura inadequada do sistema viário (falta de terminais, paradas e
pontos de transferência do passageiro);
y) debilidade de programas de gerenciamento da mobilidade urbana;
z) baixa inserção e incorporação de inovações tecnológicas (ambientais,
veiculares, da informação, etc.).
Segundo Alves (2006), de forma ampla, no Brasil, quando se trata de
transportes de passageiros urbanos por modo ônibus convencional, não há gestão
ou planejamento estratégico em relação à sustentabilidade dos recursos naturais e
às variáveis social e ambiental dos modelos que operam e prestam tais serviços. Isto
pode ser ilustrado pelos dados do Gráfico 1, onde se observa a proporção de uso
das vias de circulação pelo transporte coletivo por modo ônibus em comparação ao
transporte individual (automóvel/motocicleta), nas principais regiões metropolitanas
do Brasil. O consumo do espaço viário pelo modo individual é expressivo, o que
resulta em congestionamentos, acidentes e impactos socioambientais negativos,
como poluição sonora e atmosférica, entre outros.
No Gráfico 2, é apresentada a proporção de uso dos diversos tipos de
veículos em sistemas convencionais de transporte coletivo por modo ônibus, que
operam no meio urbano brasileiro. O predomínio de veículos convencionais com
motor dianteiro (capacidade até 70 passageiros) em operação no Brasil é amplo,
passando dos 60%.
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Gráfico 1: Proporção de uso da via por modo de transporte individual e coletivo.
Fonte: Associação Nacional dos Transportes Públicos (2003).
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Gráfico 2: Tipos de veículos em operação no transporte público urbano por ônibus.
Fonte: Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (2006).
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Os mais recentes indicadores quantitativo-qualitativos, a propósito dos
deslocamentos (motorizados e não motorizados) realizados na região metropolitana
de São Paulo, verificados a cada dez anos pela “Pesquisa de Origem e Destino” da
Companhia do Metropolitano do Estado de São Paulo (2008) e que avaliam entre
outros, o padrão das viagens, a distribuição dos deslocamentos segundo as origens,
os destinos, os modos de transporte utilizados, os motivos e os horários entre as
viagens realizadas, bem como, as características socioeconômicas da população e
os aspectos físicos da ocupação urbana (de forma a estabelecer cenários futuros
das necessidades de viagens das pessoas), permitem chegar às seguintes
constatações:


o total de viagens na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) cresceu
perto dos 20% em dez anos. Em números absolutos, significa dizer que as
locomoções passaram de 31,4 milhões, em 1997, para 37,6 milhões em 2007;



o aumento ficou acima da variação do número de habitantes da região, que
foi de cerca de 14,8% - passou de 16,8 milhões de pessoas, em 1997, para
19,3 milhões no ano passado, segundo o levantamento;



as locomoções de bicicleta representaram 0,78% no ano de 2007, ou 300 mil
viagens. Em relação ao tipo de veículo utilizado nas locomoções motorizadas,
que representam 66,1% de todas as viagens na RMSP, a pesquisa mostra
que 60% foram feitas por automóveis, motocicletas e táxis, 34% por
caminhões e 6% por ônibus e vans;



em termos absolutos, os dados representam cerca de 1,5 milhão de viagens,
a pé, a mais em dez anos - de 10,8 milhões em 1997 para 12,3 milhões em
2007;



somente em 2007, cerca de 2,7 bilhões de pessoas andaram de ônibus em
São Paulo, uma média de aproximadamente 227 milhões por mês;



o número de passageiros transportados por dia útil entre março de 2007 e o
mesmo mês de 2008 foi de 9 milhões;



a frota atual de ônibus da capital tem uma idade média de 4 anos e 3 meses e
soma 14.914 veículos, divididos em 978 linhas;
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todos os dias, a população faz 37,6 milhões de viagens — 25 milhões
motorizadas;12,3 milhões a pé e 300 000 de bicicleta;



o transporte coletivo é usado em 55% dos percursos, enquanto o automóvel,
em outros 45%;



é a primeira vez desde 1967 que cresce a participação de ônibus, trens e
metrô no total de viagens motorizadas;



os números também revelam que quase um terço dos deslocamentos é feito a
pé - 12,4 milhões dos deslocamentos, ou 32,9%;



o levantamento, feito a cada dez anos, aponta que foram feitas 13,8 milhões
de viagens por dia (55%) em 2007 em transporte coletivo, contra 10,5 milhões
de viagens em 1997 (51,2%);



enquanto isso, o número de deslocamentos em transportes individuais
representavam 9,9 milhões em 1997 (48,8%) caiu para 45% em 2007, com
11,2 milhões de viagens.

A Tabela 3 apresenta a síntese da Pesquisa de Origem e Destino da Companhia do
Metropolitano do Estado de São Paulo (2007), nos dados apontados nota-se que a
maioria (2/3 da população) de São Paulo utiliza o transporte coletivo, o restante (1/3
da população) usa o transporte individual. O cenário apontado é que para beneficiar
diretamente uma parte pequena da população (que faz uso ostensivo e volume
significativo de motos e carros), a população inteira é prejudicada, com os impactos
potenciais verificados, por conta dos congestionamentos, das elevadas emissões
atmosféricas, aos danos à saúde pública, a economia e os tempos perdidos, quanto
pelos danos à qualidade de trabalho e de vida, entre outros.
Tabela 3: Total de viagens por modo coletivo e individual na Região Metropolitana de São
Paulo.

1997

2007

Variação

16,8 milhões 19,3 milhões
População
15%
31,4 milhões 37,6 milhões
Total de viagens (milhões por dia)
20%
Viagens motorizadas (milhões por dia)
20,6 milhões 25,3 milhões
23%
10,5 mi (51,2%) 13,8 mi (55%) + 3,8 p.p.
Viagens em coletivos (milhões por dia)
Viagens em transporte individual (milhões por dia) 9,9 mi (48,8%) 11,2 mi (45%) - 3,8 p.p.
Índice de mobilidade (viagens por habitante)
1,87
1,95
4%
Fonte: Companhia do Metropolitano do Estado de São Paulo (2008)
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4.2 Impactos do Sistema Convencional de Transporte Rodoviário Urbano
A ênfase rodoviária adotada em boa parte dos médios e grandes centros
urbanos determinou, e continua determinando, reflexos marcantes na estrutura
urbana, econômico-financeira, socioambiental e tecnológica. Neste contexto, os
transportes individuais (automóveis e motocicletas) passaram a ter prioridade na
corrente de tráfego, saturando as vias de circulação, aumentando o tempo de
viagem, causando grandes impactos urbanos (congestionamentos) e ambientais
(poluição atmosférica e sonora) e comprometendo a qualidade de vida das pessoas
e das urbes.
Os sistemas convencionais de transporte urbano de passageiros, ineficazes,
precários,

lentos,

débeis

sob

a

ótica econômico-financeira,

urbanística

e

socioambiental, impõem diversos processos negativos às áreas urbanas (crescentes
congestionamentos de tráfego, aumento da contaminação atmosférica, riscos de
acidentes, perdas econômicas e outros), fato que provocou evidentes e profundos
impactos às estruturas e ao meio ambiente urbano.
De acordo com a Organização para Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (2004), os impactos dos transportes sobre o meio ambiente podem ser
classificados em três categorias: (i) impactos locais e regionais das emissões
atmosféricas; (ii) impactos globais das emissões atmosféricas e; (iii) impactos locais
e regionais não decorrentes das emissões atmosféricas. Além disso, conforme a
Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (2006), a elevada utilização
do transporte individual gera muitas consequências socioambientais negativas, tais
como:
a) congestionamentos, que causam aumento nos tempos de viagens,
aumento da poluição sonora e atmosférica, aumento do número de
acidentes, prejuízo aos veículos de transporte de massa (coletivos), que
trafegam na mesma via que o tráfego geral, sem qualquer tipo de
preferência;
b) necessidade de grandes investimentos no sistema viário público, para
atender às novas demandas, cada vez maiores, pela utilização das vias e
igual necessidade de investimentos para a manutenção desse sistema
viário;
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c) consumo excessivo de energia não renovável, comprometendo o
desenvolvimento sustentável.
A pressão exercida pelos crescentes congestionamentos de tráfego, a clara
obsolescência do convencional sistema ônibus, os impactos ambientais (poluição
atmosférica, ruído, riscos à saúde, acidentes, etc.), lentidão, deficiência e falta de
confiabilidade dos serviços, segundo Vuchic (2005), produziram forte movimento, no
início da década de 1990, para que se tratassem os serviços de auto-ônibus com a
visão de um sistema, em lugar de considerá-los como simples veículos individuais
que circulam por vias da cidade. Ainda segundo Vuchic (2005), esse enfoque no
planejamento dos serviços de transporte, apoiado pelo êxito das experiências de
Curitiba e Bogotá, deu origem ao conceito de BRT (Transporte Rápido por Ônibus),
que obteve resposta positiva em muitos países.
A relação entre os sistemas de transportes e o meio ambiente é complexa,
facetada e significativa. Segundo Alves (2006), esta relação envolve os usuários do
sistema e as populações afetadas, positiva e negativamente, pela implantação e
operação do sistema: a infraestrutura, as vias de circulação, as tecnologias, os
veículos e os fatores associados de acessibilidade, mobilidade urbana, qualidade
dos serviços, as características e as condições do ambiente sob influência direta e
indireta dos transportes.
No que tange aos impactos negativos e positivos gerados pelos sistemas de
transportes e circulação (ações relacionadas à operação ou à mobilidade urbana),
especialistas em transporte e logística argumentam que qualquer modo de
transporte coletivo substitui com enorme vantagem os transportes individuais, em
relação aos ganhos socioambientais e econômicos, dentro do contexto urbano. Em
estudo desenvolvido pela Secretaria Especial de Desenvolvimento Urbano da
Presidência da República e pela Associação Nacional das Empresas de Transportes
Urbanos (2002), apurou-se que o transporte coletivo apresenta menor consumo de
combustível, energia e espaço viário por passageiro, com taxas muito menores de
emissão de poluentes do que as do transporte individual. Os indicadores
comparativos entre ônibus, motocicletas e automóveis são apresentados na
Tabela 4. Segundo eles, as motocicletas poluem 32 vezes mais e consome 5 vezes
mais energia, por passageiro, do que os ônibus. Os automóveis poluem dezessete
vezes mais e gastam treze vezes mais energia, por passageiro, do que os ônibus.
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Tabela 4: Indicadores comparativos entre ônibus, motocicletas e automóveis.
MODO

ÍNDICES RELATIVOS (PASSAGEIRO / km 1)
Energia 2

Ônibus

Poluição 3

Custo Total 4

Área de Via

1

1

1

1

Motocicleta

4,6

32,3

3,9

4,2

Automóvel

12,7

17,0

8,0

6,4

Fonte: Secretaria Especial de Desenvolvimento Urbano da Presidência da República e
Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (2002, apud Associação
Nacional de Transportes, 2002).
1: Ocupação de 50 pessoas por ônibus; 1 por moto e; 1,3 por automóvel.
2: Base calculada em gramas equivalentes de petróleo (diesel e gasolina).
3: Monóxido de carbono (CO), hidrocarbonetos (HC), óxidos de nitrogênio (NOX) e material
particulado (MP).
4: Custos totais, fixos e variáveis.

Segundo relatório técnico da Empresa Municipal de Desenvolvimento de
Campinas (2006), a utilização do transporte coletivo, em relação ao modo individual,
apresenta vantagens significativas, tais como:
a) apresentar menor custo, sendo, portanto, mais acessível às populações de
baixa renda;
b) ser bastante democrático, pois, muitas vezes, é o único meio de
locomoção para pessoas que não podem ou não querem dirigir;
c) proporcionar melhor ocupação do solo nas cidades;
d) diminuir a necessidade de investimentos em infraestrutura de sistema
viário, estacionamentos, etc.;
e) contribuir para a redução dos congestionamentos, índices de poluição, etc.

O modo ônibus apresenta maior eficácia que o transporte individual, também
,quando se considera a relação entre o espaço viário consumido e a quantidade de
passageiros transportados, conforme dados da Tabela 5.
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Tabela 5: Relação entre o espaço viário consumido e a quantidade de passageiros
transportados por modo rodoviário no Brasil.
PASSAGEIROS TRANSPORTADOS
ÍNDICE DE EFICIÊNCIA

POR ESPAÇO DE VIA

MODO

(AUTOMÓVEL = 1,0)
(passageiros / 1% de via)

Automóvel

0,35%

1,0

Vans e peruas

1,00%

2,8

Ônibus

2,80%

7,9

Fonte: Secretaria Especial de Desenvolvimento Urbano da Presidência da República e
Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (2002, apud Confederação
Nacional dos Transportes, 2002).

No Gráfico 3, apresenta-se o espaço viário urbano utilizado pelos vários
modos de transporte no Brasil. Fica evidente o predomínio do modo individual de
transporte (carros e motos), em relação aos transportes de massa.
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Gráfico 3: Espaço viário utilizado por vários modos de transporte no Brasil.
Fonte: Associação Nacional de Transportes Públicos (2003).

No Gráfico 4, é apresentado o grande dispêndio de energia causado pelo
modo individual de transporte, muito superior ao do modo coletivo. Neste cenário, já
se destacam os veículos articulados e biarticulados de alta capacidade (muito
utilizados em Sistemas BRT), mais eficazes em consumo de energia.
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Gráfico 4: Consumo de energia por modo de transporte no Brasil.
Fonte: Associação Nacional de Transportes Públicos (2003).

Segundo dados da Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental do
Estado de São Paulo (2004), o uso de corredores dedicados a ônibus reduz as
emissões atmosféricas e os custos do transporte público, em São Paulo, em
aproximadamente 16%. E quando a operação é associada à inserção de novas
tecnologias veiculares, como ocorre em testes que estão sendo realizados em
alguns corredores da cidade de São Paulo, com ônibus híbridos a gás natural e
biodiesel, o consumo de combustível e as emissões de carbono se reduzem de 20%
a 30%, e as emissões de poluentes locais (no entorno dos corredores) em 80%.
No Gráfico 5, observa-se a comparação entre tecnologias veiculares (diesel x
energia híbrida - diesel e eletricidade). Aplicando-se diferentes tecnologias a um
mesmo motor, pode-se reduzir as emissões atmosféricas.
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Gráfico 5: Comparação entre o diesel x energia híbrida - diesel e eletricidade.
Fonte: Universidade Federal do Rio de Janeiro (2006).

Na Foto 1, vê-se o veículo híbrido utilizado nos Jogos Pan-Americanos, de
2007, no Rio de Janeiro, com mitigação de material particulado e menor impacto
gerado (poluição atmosférica e ruído).

Foto 1: Veículo híbrido utilizado nos Jogos Pan-Americanos - Rio de Janeiro, 2007.
Fonte: Eletra Industrial Ltda. (2006).

Outro importante impacto potencial, segundo Gomez (2004), relaciona-se aos
riscos de danos e acidentes envolvendo a operação do transporte coletivo por modo
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ônibus em vias inadequadas. Os veículos de maior porte (articulados e
biarticulados), ao trafegarem em vias estreitas, geram vários tipos de impactos
adicionais, tais como:
a) aumento dos custos operacionais (maior consumo energético, impactos
ambientais e de manutenção);
b) operação ineficaz e lenta (vias estreitas);
c) aumento do nível de riscos de acidentes;
d) maior poluição atmosférica ambiental e sonora.
Desta forma, veículos de grande porte devem ser confinados em vias
apropriadas, para que possam prover maior acessibilidade, segurança e qualidade
em relação aos deslocamentos e à prestação do serviço, evitando impactos como o
ilustrado nas Fotos 2 a 4.
Na Foto 2, ilustram-se os impactos decorrentes das características físicas e
operacionais do convencional sistema ônibus na cidade de São Paulo (viário
inadequado, ruas estreitas e ausência de prioridade). Faltam planejamento e gestão
das exigências dos veículos e da mobilidade em relação a uma infraestrutura mais
adequada e eficaz. Tal situação resulta em maiores custos econômico-operacionais
e socioambientais. No detalhe da Foto 2 (em vermelho), vê-se o choque entre o
veículo e o pavimento.

Foto 2: Veículos articulados, operados no sistema de transporte por modo ônibus da Cidade
São Paulo, trafegando em viário inadequado.
Fonte: Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (2004).
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Foto 3: Corredor BRT - II, Avenida Inajar de Souza, São Paulo: veículos não param na
estação, pois estas não estão em nível com o veículo.
Fonte: Foto do Autor (2007).

Foto 4: Sistema de ônibus convencional, na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio (São Paulo).
No detalhe: o veículo biarticulado que deveria operar em vias segregadas e retas, sobe na
calçada para realizar conversão, com risco iminente de acidente.
Fonte: Foto do Autor (2007).

A Foto 5 mostra grave acidente com ônibus (biarticulado), que trafegava em
via inadequada (viário estreito e muitas curvas), na Zona Leste da cidade de São
Paulo.
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Foto 5: Acidente na Zona Leste de São Paulo: um ônibus biarticulado foi dividido em três
partes.
Fonte: Jornal Folha de São Paulo (2006).

Segundo Lima (2006), dentre os impactos mais danosos e conhecidos,
causados pela operação dos sistemas de transporte, estão as horas perdidas nos
congestionamentos, os acidentes de trânsito e a poluição (atmosférica e sonora),
que afetam o desempenho do sistema, geram custos sociais, econômico-financeiros
e ambientais ainda pouco estudados e não gerenciados, em grande parte das
cidades. De acordo com dados apresentados pelo Instituto de Pesquisas
Econômicas

Aplicadas

(2003),

os

custos

econômico-financeiros

dos

congestionamentos são decorrentes das seguintes condicionantes:
a) desperdício de combustível;
b) emissão de poluentes prejudiciais à saúde humana e ao meio ambiente;
c) desperdício de tempo produtivo ou de lazer;
d) aumento dos custos operacionais e tarifas do transporte público;
e) saturação das vias públicas, aumentando a demanda por mais espaço
viário, o que eleva os custos de implantação, manutenção e operação do
sistema viário;
f) redução da disponibilidade de espaços públicos para convivência social.
Ainda, segundo o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (1998), não
se pode deixar de levar em consideração, hoje em dia, que os congestionamentos
são cada vez mais agressivos à qualidade de vida e ao ambiente urbano e que,

44
também, começam a afetar cidades menores, que até então os desconheciam. Os
resultados dos estudos realizados pelo Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas
(1999), em dez cidades brasileiras, mostraram que os custos decorrentes dos
congestionamentos eram de cerca de 500 milhões de reais por ano, para a soma
das dez cidades consideradas. Desse custo, os itens mais representativos decorrem
do desperdício de tempo dos usuários de automóveis e da poluição atmosférica
acima dos níveis permitidos, conforme mostrado na Tabela 6.
Tabela 6: Quantificação dos custos econômicos decorrentes dos congestionamentos de
trânsito no Brasil.
ITEM DE CUSTO

DESPERDÍCIO

Tempo

240 milhões de horas / ano

Gasolina

200 milhões de litros / ano

Diesel

4 milhões de litros / ano

Monóxido de Carbono (CO)

123 mil t / ano (autos) e 726 t / ano (ônibus)

Fonte: Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (1998).

Os custos dos impactos ambientais dos congestionamentos são outro dado
significativo, conforme pode ser notado pelos dados da Tabela 7.
Tabela 7: Estimativa dos custos ambientais gerados por congestionamentos de trânsito no
mundo.
CATEGORIA DO CUSTO

% DO PIB MUNDIAL

Ruído

0,3

Poluição do ar local

0,4

Efeito estufa

> 1,0

Acidente

2,0

Congestionamento

2,0

Total

> 6,0

Fonte: Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (1998).

De acordo com Branco (2004), os custos ambientais anuais da poluição
atmosférica por fontes móveis, associadas aos sistemas de transportes urbanos,
geram impactos que podem ser mitigados por meio da introdução de programas de
gerenciamento da mobilidade urbana, medidas de planejamento e inserção de
tecnologias ambientais, políticas públicas, fiscalização e monitoramento.
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Apesar do papel fundamental que os sistemas de transporte exercem dentro
do setor de serviços e no âmbito social, esses vêm sendo, ao longo dos anos, uma
das atividades humanas que mais impactos produzem ao meio ambiente urbano.
Segundo Molina (2006), os transportes se constituem, atualmente, na maior fonte de
poluição do ar das grandes cidades, dado o seu enorme consumo energético.
A conjuntura mostra, então, que os sistemas de transportes desencadeiam
uma série de processos antrópicos, cujas consequências e impactos ambientais são
consideráveis: poluição ambiental (atmosférica e sonora), degenerescência urbana,
desvalorização do espaço imobiliário, pressão sobre o comércio e serviços, riscos de
acidentes

e

à

saúde

pública,

congestionamentos,

acessibilidade,

custos

econômicos, etc.
No capítulo seguinte serão apresentadas as diferenças e semelhanças entre
os sistemas por modo ônibus (tradicionais e/ou convencionais) e os Sistemas BRT,
de forma a estabelecer a comparação entre ambos.
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5 O SISTEMA DE TRANSPORTE RÁPIDO POR ÔNIBUS
Este capítulo contém um breve histórico e a descrição das características
principais do sistema de transporte rápido por ônibus, BRT - Classe I (totalmente
segregado e de alta capacidade).
5.1 Histórico
O BRT ou Sistema de Transporte Rápido por Ônibus é um conjunto de
técnicas que permitem transportar um grande número de usuários, aumentar a
velocidade comercial, a frequência e a quantidade de auto-ônibus em vias
segregadas e/ou específicas, conhecidas como corredores, canaletas ou faixas
exclusivas de ônibus.
De forma geral, todo modo de transporte por ônibus urbano concebido e
operado em vias específicas, sejam corredores, canaletas ou simples faixas
exclusivas, pode ser definido como Sistema BRT (Figura 1).
A idéia de aperfeiçoar e atender à demanda dos deslocamentos dos ônibus
urbanos, por meio de obras de arte e do aprimoramento estrutural das vias de
circulação, permitindo o aumento da velocidade comercial, a ampliação do número
de passageiros transportados e a quantidade de veículos operados, não é recente.
O conceito, segundo Wright (2004), surgiu na cidade de Chicago (EUA), em 1937,
quando se desenvolveram planos para se converter três linhas de trens urbanos em
corredores expressos de ônibus. Nascia, assim, o primeiro modelo de Transporte
Rápido por Ônibus. O fato marcante é que tal sistema ou modelo de transporte
urbano repercutiu de forma positiva e se espalhou pelos Estados Unidos e por
outras regiões do globo, como pode ser percebido a seguir:
O fenômeno - é assim que os BRT (Bus Rapid Transit) vêm sendo
chamados - continua em expansão. Ampla reportagem, sobre os
sistemas que estão sendo implantados ou remodelados em Jacarta,
Nova Deli, Cidade do Cabo, México, Guayaquil, Rio de Janeiro e em
diversas cidades da China, demonstra a preocupação dos governos
e instituições com o congestionamento e a poluição causada pelo
uso do carro próprio (REVISTA TRANSPORTE MUNDIAL, 2006,
p.59).
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Figura 1: Esquema simplificado de um Sistema BRT - Classe I.
Fonte: Adaptado de Banco Interamericano de Desenvolvimento Regional (2005).

Hoje, em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Recife, Porto
Alegre, Campinas, Belo Horizonte e Goiânia, os Sistemas BRT são parte da
paisagem e se integram à realidade logística, urbanística e socioambiental brasileira.
Porém, o princípio e a essência do BRT alcançaram notoriedade, nacional e
internacional, dentro de um contexto de aprimoramento e modernização das vias
segregadas exclusivas (circulação rápida e de alta capacidade), associadas a um
conjunto de medidas denominadas de gerenciamento da mobilidade urbana
(requalificação urbanística, intervenções de engenharia de tráfego, aprimoramento
logístico, incentivo ao uso do transporte coletivo, facilidades de acessibilidade,
integração modal e intermodal, etc.), a partir de projeto desenvolvido na Cidade de
Curitiba, onde foi batizado de Rede Integrada de Transporte ou simplesmente - RIT.
Parra (2005 apud Rogers, 2001, e Garcia 2004) salienta que Curitiba tem se
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consolidado como exemplo nacional e internacional, e uma referência na América
Latina, utilizada em diversas ações práticas e estudos sobre experiências em
sustentabilidade e mobilidade urbanas, tal como na implantação do BRT
Transmilênio na Cidade de Bogotá.
Ainda de acordo com Parra (2005 apud Sant’Anna, 2002), o sistema de
transporte em Curitiba é composto por terminais de integração (Foto 6), estação,
linhas expressas e cinco eixos com canaletas exclusivas para os ônibus. Além disso,
há estações-tubo, veículos especiais, linhas alimentadoras, ônibus interbairros e
convencionais. A Rede Integrada de Transportes, prossegue o Autor, conta com
2.100 ônibus e transporta 2.040.000 passageiros por dia, sendo 1.550.000 em
Curitiba e 490.000 em sua Região Metropolitana. Do total, 1.030.000 são pagantes.
Na cidade, existem 385 linhas, das quais 285 são urbanas e 100 metropolitanas.
Conforme pode ser observado na Foto 7, características marcantes do BRT Classe I de Curitiba são as denominadas Estações-Tubo (plataformas de embarque /
desembarque) e os veículos biarticulados. No detalhe da Foto 7, veem-se as
plataformas de embarque/desembarque no mesmo nível do veículo, que permitem
maior segurança e conforto para o usuário, além do pagamento antecipado da
passagem.

Foto 6: BRT - I de Curitiba: conforto para o usuário nas estações de embarque/
desembarque.
Fonte: Institute For Transportation And Development Policy (2007)
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Foto 7: “Estações-Tubo” do BRT - Classe I de Curitiba, com catraca eletrônica e plataforma
em nível: pagamento eletrônico antecipado e segurança para o usuário.
Fonte: Foto do Autor (2007).

O conceito ou a idéia da RIT de Curitiba vem se aprimorando, como na
Cidade de Bogotá na Colômbia (BRT Transmilênio), na Cidade do México (BRT
Metrobus), em Quito, capital do Equador (BRT - El Trole), e em várias partes do
continente (como nos EUA) e do mundo (como China e Austrália). Foram agregadas
novas concepções técnicas/estruturais, como a preocupação com a variável
ambiental (inserção de tecnologias da informação), requalificação e planejamento
urbanístico, e outras. Na Tabela 8 é possível perceber a grande difusão dos
Sistemas BRT em operação no mundo. Já na Tabela 9, veem-se os Sistemas BRT Classe I em planejamento e/ou em construção no mundo.
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Tabela 8: Sistemas BRT no mundo (Julho de 2007).
CIDADES
Curitiba
Goiânia
Porto Alegre
Pittsburgh
São Paulo
Juiz de Fora
Rio de Janeiro
Ottawa Transitway
Metro de Adelaide
Trans-Val-de-Marne Paris
Quito Metro bus
Leeds
Vancouver Trans Link
Crisciúma
USA South Miami
Orlando Lynx Lymmo
Dublin Quality Bus Corridors
Kunming
Bogotá TransMilênio
Rouen
Utrecht
Amsterdam
Boston
León Guanajuato
Sidney
León Optibus
San Juan
Phoenix
Los Angeles
Calgary Route 301
Seoul
Las Vegas Max
Edinburgh
Jacarta
Cuenca Rede Integrada
York Region Viva
Santa Mônica
Kansas City
Pequim
México Metrobus
Santiago do Chile
Jakarta Transjakarta
Pune
Guayaquil Metrovia
Saskatoon Sakatoon Transit
Auckland Northern Busway
Óregon
Guatemala Trasmetro
Eugene and Springfield

INAUGURAÇÃO
1974
1976
1977
1977
1980
1982
1982
1983
1986
1993
1995
1995
1996
1997
1997
1997
1998
1999
2000
2001
2001
2002
2002
2003
2003
2003
2003
2003
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2006
2006
2006
2006
2006
2007
2007
2007

Fonte: Institute For Transportation And Development Policy (2007)

PAÍS
Brasil
Brasil
Brasil
EUA
Brasil
Brasil
Brasil
Canadá
Austrália
França
Equador
Reino Unido
Canadá
Brasil
EUA
EUA
Irlanda
China
Colômbia
França
Holanda
Holanda
EUA
México
Australia
México
Porto Rico
EUA
EUA
Canadá
Coréia do Sul
EUA
Reino Unido
Indonésia
Equador
Canadá
EUA
EUA
China
México
Chile
Indonésia
Índia
Equador
Canadá
Nova Zelândia
EUA
Guatemala
EUA
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Tabela 9: Alguns Projetos BRT, em planejamento/construção.
CIDADE
Atlanta
San Diego
Colorado Springs
Albany
Fort Collins
Orange County
New York
Provo / Orem
San Francisco
Stockton
Minneapolis
Hartford
Houston
Santa Clara County
Detroit
Montgomery County
Sacramento
Riverside County
San Bernardino
Cleveland
Montclair
New Britain and Hartford
Kenton County
Louisville
Cidade do Cabo
Ahmedabad
Lima ProTransporte
Winnipeg
Chongqing
Shenzhen
Medellín
Ahmedabad
Nova Deli
Eindhoven
Rio de Janeiro Metrô Sobre Rodas
Colombo
Dar es Salaam
Cambridgeshire
Runcorn
Hanoi
Ho Chi Minh

PAÍS
EUA
EUA
EUA
EUA
EUA
EUA
EUA
EUA
EUA
EUA
EUA
EUA
EUA
EUA
EUA
EUA
EUA
EUA
EUA
EUA
EUA
EUA
EUA
EUA
África do Sul
Índia
Peru
Canadá
China
China
Colômbia
Índia
Índia
Holanda
Brasil
Sri Lanka
Tanzânia
Reino Unido
Reino Unido
Vietnã
Vietnã

Fonte: Institute For Transportation And Development Policy (2007)
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Atualmente, os principais modelos de linhas e de veículos em operação em
Sistemas BRT - Classe I, conforme a Empresa de Urbanização de Curitiba (2004),
são os seguintes:
a) linhas expressas: operadas por veículos tipo biarticulados, que ligam os
terminais de integração ao centro da cidade, através dos corredores
exclusivos; os embarques e desembarques são feitos em nível nas
estações existentes no trajeto; são compostas de faixas de, no mínimo,
sete metros de largura, exclusivas para as linhas expressas, nos dois
sentidos de tráfego, localizadas no eixo da via central dos setores
estruturais; rodam exclusivamente nos corredores, sem atrito com o
restante do tráfego. Possuem, ainda, estações, pontos ou paradas a cada
500 metros, e nos terminais de integração, a cada 4 km em média, onde
recebem passageiros de outros tipos de linha; operam em velocidade
comercial de no mínimo 20 km/h;
b) linhas alimentadoras: são linhas curtas, operadas por veículos comuns
(também conhecidos como padrão) ou articulados, que ligam terminais de
integração aos bairros;
c) linhas interbairros: operadas por veículos tipo padrão ou articulados, que
ligam os diversos bairros e terminais sem passar pelo centro;
d) linhas diretas: operam com veículos tipo padrão, com paradas em média a
cada 3 km e embarque e desembarque em nível, nas estações. São linhas
complementares, principalmente, das linhas expressas e interbairros;
e) linhas troncais: operam com veículos tipo padrão ou articulados e
interligam os terminais de integração ao centro da cidade;
f) linhas convencionais: operam com veículos tipo comum ou micro-ônibus e
interligam os bairros ao centro, sem integração;
g) circular

centro:

operam

com

veículos

tipo

micro-ônibus,

com

deslocamentos, custos e tarifas diferenciadas, ligando os principais pontos
atrativos da área central;
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h) linhas intermunicipais: são vias alimentadoras que ligam os municípios
próximos, nos dois sentidos, interligando as linhas aos Terminais de
Integração.
No caso do BRT - Classe I de Curitiba, são oferecidos, ainda, serviços
específicos em “Linhas Especiais”:
a) inter-hospitais: ligam os principais hospitais e laboratórios, em um raio de
5,0 km da área central;
b) turismo: com saída do centro, passando pelos principais parques da
cidade (tarifa diferenciada);
c) sites: sistema integrado do ensino especial que atende a rede de escolas
especializadas para portadores de deficiência física e ou mental (sem
custo para o usuário).
Na Figura 2 e Foto 8, têm-se exemplos dos tipos de linhas e veículos
utilizados no BRT de Curitiba.

Figura 2: Detalhes das linhas operadas no BRT de Curitiba.
Fonte: Empresa de Urbanização de Curitiba (2004).
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Foto 8: BRT - I de Curitiba: veículos de alta capacidade.
Fonte: Institute For Transportation And Development Policy (2007)

5.2 Características Gerais
O termo em inglês Bus Rapid Transit, sigla BRT, ou Transporte Rápido por
Ônibus é o sistema de transporte de passageiros urbanos de média e de alta
capacidade, operado principalmente, em corredores expressos (faixas exclusivas ou
canaletas dedicadas) e em rede radial (tronco-alimentadora), com o objetivo de
aumentar a frequência e a velocidade comercial dos veículos (auto-ônibus).
Qualificado como um modelo de mobilidade urbana rodoviária, o BRT tem a função
de atender a demanda de passageiros dentro de certos padrões técnicos de
operação e desempenho, para aperfeiçoar a cobertura da área de prestação do
serviço. Para atender tais objetivos, pode ser integrado a outros modais (metrô, trem
ou ciclovias), acabando por formar uma rede de corredores centrais que se integram
a um conjunto de redes alimentadoras.
A premissa do BRT - Classe I é mitigar impactos ambientais (diminuir
emissões atmosféricas e ruído), melhorar a qualidade do meio urbano, diminuir
acidentes de trânsito, melhorar a qualidade do sistema de transporte de
passageiros, possibilitando maior planejamento, integração, uso de tecnologias
associadas a ações de gerenciamento da mobilidade urbana, de modo a viabilizar o
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aumento do conforto, segurança, rapidez, e menores impactos ambientais,
econômicos, sociais e urbanísticos.
De acordo com Wright (2003), a aplicação do ônibus em vias segregadas é o
princípio norteador dos modelos BRT - Classe I e se constitui em alternativa
significativa, face às vantagens que lhes são peculiares, tais como: o reduzido custo
de implantação, menores custos operacionais, flexibilidade de o mesmo veículo
operar no corredor e fora dele, impacto ambiental aceitável, conteúdo tecnológico
plenamente absorvido pelos países em desenvolvimento e uso intensivo da mão-deobra, que é um fator abundante nestes países.
Segundo o Departamento Internacional de Políticas de Transporte (2006), um
Sistema BRT - Classe I compõe-se, resumidamente, de sete elementos principais:
a) veículos articulados e de alta capacidade, para no mínimo 160
passageiros, com todos os requisitos adequados ao transporte coletivo
urbano;
b) vias dedicadas ao transporte tronco-alimentado (corredores, canaletas ou
faixas exclusivas), com vias duplas de alta velocidade em cada sentido,
conectadas ao sistema viário periférico das áreas atendidas pelo sistema;
c) estações de embarque/desembarque e terminais de transferência
(distando de 50 m a 1.500 m), estações simples (a cada 500 metros),
terminais de cabeceira e estações intermediárias, para acesso e
integração;
d) estações

intermediárias

(bilhetagem

automática

e

tecnologia

de

informação), sistema de tarifas pré-pagas (com cartões inteligentes, sem
contato);
e) prioridade nas interseções (controle de tráfego e prioridade semafórica),
sistema de controle da operação, com utilização do GPS e comunicação
de dados e voz, por rádio, para todos os ônibus, assim como para a
central de gestão;
f) veículos alimentadores;
g) pátios de manutenção, operação e estacionamento.
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Nas considerações de Silva (2005 apud Transit Cooperative Research
Program, 2003b), há várias razões para se investir em Sistemas BRT, entre outras: o
baixo custo de implantação, reconstrução das principais avenidas que fazem parte
da integração da cidade, sendo um condicionante de desenvolvimento urbano. Em
alguns aspectos, podem ser comparados a Sistemas VLT (Veículos Leves sobre
Trilhos), porém, possuem maior flexibilidade operacional (em relação às mudanças
de linhas e rotas) e menores custos de implantação. Além disso, os Sistemas BRT
são ainda precursores de estruturas viárias que possuem algumas características
técnicas que melhoram o desempenho em termos de velocidade, capacidade e
condições de fluidez no tráfego. Assim, segundo Silva (2005), os Transportes
Rápidos por Ônibus são conjuntos de técnicas e intervenções que se fundamentam
em propor melhorias ao transporte público, por meio da construção de vias
exclusivas e maiores facilidades aos usuários. Nesta lógica, são projetados para que
se, no futuro, ocorrer o aumento da demanda pelo serviço, venham a ser convertidos
em sistemas sobre trilhos (sistemas metros-ferroviários), além de serem planejados,
muitas vezes, para operar em tráfego misto. Tais critérios são elaborados para os
dois tipos básicos de vias para ônibus encontradas em Sistemas de BRT (Tabela
10): Classe I - vias completamente segregadas (canaletas exclusivas para ônibus) e
Classe II - vias parcialmente segregadas ou com operação em tráfego misto.
Os Sistemas BRT Classe I operam basicamente em sistemas troncoalimentados, que consistem na oferta de serviços expressos e pontuais (nas
estações de transferência), utilizando-se de infraestrutura específica. Nesta
sistemática operacional, os ônibus de menor capacidade coletam e distribuem os
passageiros periféricos por meio das linhas alimentadoras, integrando-as às
estações de cabeceira e intermediárias, com pagamento de uma só tarifa.
De acordo com o Programa de Pesquisa e Cooperação em Transporte
(2003a), nos sistemas BRT - Classe I adotam-se as seguintes características gerais:
a) vias exclusivas separadas do restante do trânsito. Muito do tempo perdido
pelo sistema convencional de ônibus se deve às condições verificadas no
restante do trânsito. Os Sistemas BRT - Classe I adotam limites físicos/
técnicos que dão prioridade ao transporte coletivo nos limites de sua
própria via; para uso exclusivo, com mínima quantidade de cruzamentos
transversais, os tempos perdidos se reduzem significativamente;
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b) veículos novos e de alta capacidade. Para transportar altos volumes de
passageiros, os Sistemas de BRT - Classe I, de acordo com as
necessidades específicas do lugar, utilizam veículos articulados (165
passageiros), veículos biarticulados (220 passageiros) e até veículos
triarticulados (280 passageiros);

Tabela 10: Critérios para a implantação e diferenciação de características técnicas, entre os
Sistemas BRT Classe I e BRT Classe II.

Características do Projeto

Velocidade de Projeto (km/h)

Dimensões
(metros)

80 - 110

50 - 80

Distância entre paradas

200

90

Raio de curva horizontal

60

40

400

150

80

80

30,48

30,48

30,48

30,48

0,18
3-4

0,24
3-4

Máximo

3-5

4-6

Mínimo

0,3

0.3

Vertical

4,5

4,5

Lateral (cada lado)

1,8

0,61 - 1,8

4 - 4,2

3,4 - 3,7

2,5 - 3

0,6 -1,8

12,8 - 14,5

8 - 11

9,45 - 9,75

9,45 - 9,75

9 - 11

9

9,45 - 9,75

9,45 - 9,75

Raio mínimo desejável
Raio mínimo (para conversão
para trem)
Mínimo (para conversão para
VLT)
Mínimo absoluto
Superelevação
Máximo (converter para trilhos)

Rampas (%)

Vãos Livres
(metros)

Largura da faixa
Larguras da Via Faixa de domínio
(metros)
Largura total da via
Túnel (mínimo)
Obras de Arte
(2 faixas /
metros)

Classe I - Vias
completamente
segregadas

Classe II - Vias
parcialmente
segregada ou
com operação
em tráfego
misto

Elevado e trincheira
Túnel (mínimo)

Fonte: Silva (2005 apud Transit Cooperative Research Program, 2003b).
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c) restrição do tráfego urbano. Para evitar a concorrência entre os coletivos
em operação e os veículos particulares (motos e carros), atenuar os
problemas de congestionamentos e operar em terminais na parte central
da cidade. Medida importante, que contribui para reduzir os custos de
operação, já que o custo por km percorrido é muito maior na área urbana;
além de aperfeiçoar, priorizar e dinamizar o transporte coletivo;
d) estações de transferência. Para aperfeiçoar e tornar esse tipo de BRT
mais eficaz, não podem existir rotas alternativas de circulação junto à via
tronco-alimentadora, que usam a via exclusiva. São necessários Terminais
de Transferência nos pontos da periferia; os transbordos, nestes pontos,
são desde ônibus intermunicipais e alimentadores, até integração modal e
intercâmbio intermodal;
e) manutenção constante. Como parte dos custos de operação, é essencial
ter um programa de gestão, manutenção constante, veicular e de
infraestrutura, nas paradas e terminais de transbordo;
f) centro de controle. Para centralizar, monitorar e controlar as operações
(Foto 9), para obter informações em tempo real dos movimentos dos
usuários e veículos nas paradas, para poder definir o número adequado de
veículos de acordo com a as necessidades do momento, coordenar com
eficiência o movimento dos motoristas e responder a qualquer problema
ou emergência em menor tempo possível;
g) recolhimento centralizado de valores. O principal benefício é eliminar a
cobrança de tarifa por parte dos operadores e gerir economicamente o
sistema. Os conflitos entre as operadoras do serviço e o poder público
desaparecem, em relação à necessidade de concorrer para transportar
maior número de passageiros em outras unidades, pois não existe um
incentivo econômico. Para tanto, é possível, no final do dia, realizar ajustes
e compensações a todos os operadores envolvidos;
h) sistema pré-pago de tarifas. A bilhetagem e o recolhimento centralizado
funcionam com sistema pré-pago, onde os usuários pagam por meio de
“tarifa inteligente”, ou seja, adquirem-se os bilhetes de acesso de forma
antecipada;
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i) paradas elevadas, de acesso controlado. Ao se instituir um sistema de
tarifa pré-paga (sistema eletrônico), antes de se ingressar aos pontos e
paradas, cria-se um sistema de transporte fechado, onde todo o usuário
que está dentro do sistema pode utilizar e transbordar as rotas, sem a
necessidade de pagamento de outra passagem. As paradas elevadas ao
nível do piso do veículo facilitam a abordagem e a saída do ônibus,
garantindo que o veículo só parará nos lugares determinados. Tais ações
diminuem os riscos de eventuais acidentes e possibilitam segurança e
inclusão de pessoas especiais (portadoras de deficiência física e motora)
ao sistema, a custo aceitável (Foto 10).

Foto 9: BRT Transmilênio (Classe I), central operacional: monitoramento e controle do
sistema, em tempo real.
Fonte: Transmilênio S / A (2007).

Foto 10: Segurança do sistema e entrada / saída dos veículos em nível com as plataformas:
premissa fundamental do BRT Transmilênio.
Fonte: Transmilênio S / A (2007).
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Ainda de acordo com o Departamento Internacional de Políticas de
Transporte (2006), existem outros componentes técnicos usualmente utilizados em
Sistemas BRT - Classe I que os diferenciam do sistema convencional de ônibus:
a) sistemas de localização de veículos, por meio de GPS (Global Positioning
System);
b) sistemas de informação ao usuário, sobre tempos de viagem e quantidade
de veículos;
c) recuperação do espaço público em áreas adjacentes às vias do sistema;
d) reurbanização ao longo da via exclusiva de ônibus, seja por meio de
requalificação ou planejamento urbano;
e) integração com outros modos de transporte, nas paradas e nos terminais;
f) projetos de reordenamento viário para o trânsito impactado pela introdução
do sistema BRT;
g) passarela em desnível, complementar, para evitar interrupção da operação
dos ônibus e possibilitar opção ao trânsito transversal.
Na Figura 3, ilustra-se o desenho estrutural típico de um BRT - Classe I
(sistema totalmente segregado).
Na Tabela 11, têm-se os indicadores do BRT Transmilênio, de Bogotá,
exemplo de um Sistema BRT - Classe I em operação.
A Foto 11 ilustra o Expresso Tiradentes, um Sistema BRT - Classe I
recentemente inaugurado na Cidade de São Paulo (março/2007), que inicialmente
interliga a área central (Parque Dom Pedro) ao bairro do Sacomã (Zona Sul de SP) e
que, ao término de implantação do projeto, terá cerca de 32 km, estendendo-se até
o bairro Cidade Tiradentes( Zona Leste). No detalhe, algumas das características
estruturais deste sistema.
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Figura 3: Esquema simplificado de um Sistema BRT - Classe I com estação de
transferência.
Fonte: Institute For Transportation And Development Policy (2007)
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Tabela 11: Indicadores antes e após a implantação do sistema BRT -Transmilênio .

Antes do BRT (Ano 1998)

Após o BRT (Ano 2000)

Tempo longo de viagem: média de 1 h 10 Redução da média de viagem: 40
minutos
minutos
Velocidade comercial
coletivo: 10 km/h

do

transporte Aumento da velocidade comercial do
transporte coletivo: em média 26 km

Altos índices de acidentes: 52.764
Redução do número de acidentes em
acidentes de trânsito; 1.174 mortes
mais de 90%
resultantes de acidentes com veículos
Altos índices de poluição atmosférica: No primeiro ano de implantação,
750.000 t/veículo.
redução de 10% das emissões
Ruído acima de 90 decibéis, nas principais
Redução de 10% dos ruídos
vias
Idade média da frota de ônibus em Idade média dos ônibus em operação:
operação: 14 anos
3 anos
Construção de ciclovias exclusivas
Alta ocupação do espaço viário por
(300 km), adoção de medidas de
veículos particulares: 16% do total de
gerenciamento da mobilidade urbana:
viagens em veículos particulares, usando
rodízio, restrição de estacionamentos,
95% do espaço viário
etc.
Prioridade para o transporte coletivo:
Transporte em tráfego misto (privado e
implantação de vias exclusivas para
coletivo no mesmo viário)
ônibus e infraestrutura correspondente
Fonte: Departamento do Meio Ambiente da Colômbia (2003).
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Foto 11: Terminal de passageiros do Expresso Tiradentes: exemplo de um Sistema BRT
Classe I em operação na Cidade de São Paulo.
Fonte: Foto do Autor (2007).

5.3 Características Específicas
De acordo com o Programa de Pesquisa Cooperativa em Transportes (2003a)
as denominadas vias dedicadas (faixas, canaletas ou corredores exclusivos) são
obras de infraestrutura viária que representam conjuntos de técnicas de engenharia
de tráfego e de gerenciamento da mobilidade urbana, e que:
a) permitem a integração entre as diversas linhas que formam uma rede
BRT - Classe I (expressas, diretas, interbairros e alimentadoras);
b) possibilitam a implantação de linhas alimentadoras mais curtas, com
melhor atendimento aos bairros, porque aumenta o número de viagens
com diminuição do tempo por viagem;
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c) facilitam a concentração, o transbordo da demanda e a substituição de
modo nos corredores;
d) estruturam os bairros, com a concentração de atividades diversas.
Ainda segundo o Programa de Pesquisa Cooperativa em Transportes
(2003a), por meio destas vias, é possível executar ações e intervenções de forma a
ajustar a operação ou o gerenciamento do Sistema BRT - Classe I, tais como:
a) construção, modernização e revitalização das paradas de ônibus:
implantação de placas e sistemas de informação das linhas, instalação de
abrigos e assentos, de maneira a proporcionar maior conforto e segurança
aos usuários;
b) reavaliação das paradas de ônibus: identificação de eventuais deficiências
na localização e distribuição nos pontos, efetuando-se as devidas
retificações, por meio do remanejamento, implantação ou supressão, de
forma a garantir o atendimento à demanda sem prejuízo à fluidez dos
corredores;
c) desmembramento

das

paradas

de

ônibus:

pontos

com

grande

concentração de linhas são desmembrados para atender a demanda de
forma organizada e racional;
d) reavaliação das linhas e itinerários de ônibus: avaliação e racionalização
da demanda, por meio da adequação dos itinerários e da reprogramação
das linhas.

Para se contrapor aos índices de deficiência operacional e de riscos de
acidentes verificados nos serviços convencionais de ônibus, conforme informações
da Transmilênio S/A (2005), os Sistemas BRT - Classe I adotam medidas de
segurança para os pedestres, usuários e operadores:
a) prioridade aos pedestres: implantação de faixas de pedestres, de acordo
com as necessidades operacionais e a segurança do sistema, como
também, a colocação de gradil, implantação de botoeiras, pintura e
iluminação da faixa, remoção ou alteração da localização de interferências,
entre outras ações;
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b) iluminação das faixas de pedestre: os picos de acidentes e atropelamentos
ocorrem no período noturno, já que os pedestres ficam menos visíveis
para os motoristas; por isso, as faixas de pedestres iluminadas oferecem
maior visibilidade e segurança, fazendo com que as pessoas naturalmente
as utilizem, concentrando-se em um único ponto;
c) sistemas de orientação eletrônica de travessia: monitores e sistemas
eletrônicos, instalados em pontos estratégicos, devidamente identificados,
acompanham e orientam a travessia dos pedestres, zelando pela
segurança destes, e motivando os motoristas a respeitarem as faixas de
travessia;
d) passeios ampliados: instalados para acomodar melhor os pedestres que
esperam para realizar a travessia da via, proporcionando maior conforto e
segurança em locais com grande concentração de pedestres;
e) faixa exclusiva: a circulação exclusiva de ônibus é implantada de acordo
com a demanda do serviço, levando-se em consideração o volume de
conversões e o acesso a imóveis, promovendo a priorização do transporte,
quando ela é realmente necessária;
f) gerenciamento da disponibilização de estacionamentos: gerenciar e
organizar a necessidade de aumentar a capacidade da via, conforme os
volumes horários ao longo do dia, com a demanda de vagas de
estacionamento e/ou carga e descarga, compatibilizados com as ações de
priorização do Sistema BRT - Classe I;
g) alterações de circulação: são implantadas nas áreas de influência dos
corredores, quando há necessidade de melhorar a acessibilidade,
mobilidade e segurança das vias.

No Gráfico 6, é possível comparar a incidência de acidentes e roubos antes e
após a implantação do BRT Transmilênio (Classe I). Os dados mostram queda nos
índices de colisões, fatalidades, atropelamentos e roubos, a partir da implantação do
BRT Transmilênio.
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Gráfico 6: Comparação de acidentes e roubos, com ou sem o BRT Transmilênio.
Fonte: Administração Federal de Transporte dos Estados Unidos (2006).

Segundo Balassiano (2004), o conceito de gerenciamento da mobilidade
urbana admite a possibilidade da adoção de diferentes soluções na busca do
equilíbrio mais estável entre a oferta de infraestrutura de transportes e o atendimento
adequado da demanda por viagens (deslocamentos), considerando-se, ainda, a
racionalização na utilização de recursos financeiros e a garantia de redução dos
impactos ao meio ambiente. As medidas de gerenciamento da mobilidade são, em
geral, estratégias planejadas e executadas para a mitigação e solução de problemas
gerados com a intensa circulação de veículos em áreas urbanas, garantindo maior
equilíbrio viário e socioambiental na ocupação do espaço da urbe.
A poluição atmosférica compromete a qualidade ambiental em escala local,
regional e global e provoca impactos aos sistemas naturais. Climatologistas
advertem que, dentre tais sistemas, o atmosférico é um dos mais afetados e que a
consequência direta é a degradação da qualidade do ar, percebida em boa parte dos
centros urbanos. Nesta conjuntura, segundo o Painel Intergovernamental de
Mudanças Climáticas (2007), as emissões atmosféricas se transformam em uma
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espécie de “forçante climática”, podendo gerar alterações nos sistemas naturais,
transformando-se em fator de risco ambiental, social e de saúde da população,
induzindo a um novo padrão de morbidade e mortalidade.
A elevada contribuição das fontes móveis para o aumento das concentrações
de dióxido de carbono na atmosfera destaca-se como fator de reflexão, quando da
análise dos impactos ambientais. Altos teores de poluentes atmosféricos são
lançados diariamente na atmosfera, os quais afetam a saúde pública e ambiental,
bem como a estética urbana, acarretando perdas econômicas e socioambientais
significativas. Dados da Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental do
Estado de São Paulo (2004) apontam que 97% das emissões veiculares, nas
cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, são de CO2. Por conta de tal particularidade,
faz-se necessária a reflexão, o estudo e o combate a este problema, por meio de
mecanismos de mitigação e gestão. Medidas de gerenciamento da mobilidade
urbana, associadas à priorização do transporte público (ônibus, trem, metrô,
ciclovias e outros), tornam-se fundamentais neste contexto. Ações como a
substituição do modo de transporte particular pelo coletivo (prioridade semafórica,
investimentos em transportes de massa, etc.) e a adoção de novas tecnologias
devem ser executadas, motivadas e difundidas, já que podem contribuir para
atenuar pressões socioambientais importantes, além de impulsionar novas matrizes
energéticas e atenuar possíveis riscos.
A evolução do transporte público nas médias e grandes cidades é
condicionada pelo desenvolvimento urbano destas, sendo um reflexo das ações
políticas, socioambientais e econômicas ocorridas. No âmbito socioeconômico, a
dificuldade de circulação reduz a velocidade média dos deslocamentos de veículos,
pessoas e cargas, implicando em aumento de custos e de consumo de
combustíveis.
O uso do transporte individual motorizado é estimulado continuamente,
enquanto que a quantidade/qualidade do transporte coletivo é insatisfatória. É
necessário, pois, alterar este quadro, com planejamento estratégico, gerenciamento
socioambiental e melhoraria dos serviços públicos de mobilidade (motorizados e não
motorizados), com ênfase nos conceitos de sustentabilidade econômico-financeira e
viabilidade ambiental.
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A

elevada

quantidade

de

veículos,

em

circulação,

aumenta

os

congestionamentos de tráfego e as emissões atmosféricas nos centros urbanos,
com graves implicações para a saúde pública, além de acarretar grandes custos
econômicos. Estimativas do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (2004)
apontam para custo anual da ordem de R$ 10 bilhões para as perdas relacionadas a
congestionamentos na cidade de São Paulo.
Deve-se ressaltar que, segundo Molina (2006), o excesso de veículos em
circulação, em diferentes cidades, ultrapassa o padrão aceitável de emissões
atmosféricas. Este quadro demonstra que medidas de gerenciamento, associadas à
prioridade ao transporte coletivo, devem ser executadas de maneira adequada, para
se contrapor ao predomínio do transporte particular em áreas urbanas, atenuando os
impactos advindos desta realidade.
Um dos casos mais interessantes e clássicos abordados na literatura técnica,
sobre medidas de gerenciamento da mobilidade urbana associados a Sistemas BRT
- Classe I se refere ao caso de Curitiba, com a implantação da denominada Rede
Integrada de Transporte - RIT.
Os problemas de circulação no meio urbano, a conjuntura ambiental e a
limitação de recursos econômicos levaram os tomadores de decisão, em Curitiba, a
introduzir um Sistema de Transporte Rápido por Ônibus (Figura 4), o qual veio a se
constituir em um princípio estrutural das políticas de transporte e planejamento
urbano daquela cidade. Dentro desta visão, foram introduzidas mudanças de
estruturação/reestruturação e de qualificação/organização do meio urbano, restrição
ao uso do modo particular em áreas determinadas, prioridade de fluxo e corredores
exclusivos para o transporte público, incentivo ao uso do transporte público,
subsídios de tarifas, construção de ciclovias e outras.
As medidas citadas levaram a cidade de Curitiba a ter um dos melhores
sistemas de transporte de massa do mundo, um exemplo que passou a ser almejado
por diferentes cidades nacionais e internacionais.
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Figura 4: Rede Integrada de Transporte de Curitiba.
Fonte: Urbanização de Curitiba S. A. (2004).
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Dentre as ações de gerenciamento da mobilidade no meio urbano,
associadas aos Sistemas BRT - Classe I, de acordo com o Programa de Pesquisa
Cooperativa em Transportes (2003b) destacam-se:
a) investimentos, intervenções e a construção de estruturas físicas no sistema
viário urbano, para dar prioridade aos modos coletivos e aos não motorizados;
b) capacitação de recursos humanos: planejadores, gestores e operadores do
sistema de transporte;
c) desenvolvimento de medidas de gerenciamento de tráfego, incluindo a
adoção de políticas públicas de transporte, circulação e de desenvolvimento
urbano,
d) melhor distribuição das atividades de transporte no território urbano;
e) redução dos deslocamentos motorizados permanentes;
f) construção de ciclovias integradas à rede de transporte público;
g) organização da circulação de mercadorias e serviços no espaço urbano;
h) ordenamento e implantação de empreendimentos com menores impactos
negativos no meio urbano, incluindo ações de desenvolvimento sustentável.
Ao se difundir Sistemas BRT - Classe I, vinculados ao planejamento e ao
gerenciamento da mobilidade urbana, estratégias são desenvolvidas para maior
integração entre a circulação e o uso do espaço urbano. Estes procedimentos geram
a ampliação da qualidade e da organização do sistema de transporte público,
tornando-o

dinâmico,

confiável

e

prioritário.

Desta

maneira,

as

medidas

anteriormente citadas, somadas às características técnico-estruturais do BRT Classe I, tornam este modelo viável sob o aspecto ambiental, mesmo em áreas onde
anteriormente se identificavam processos como congestionamentos, conflitos de
tráfego, impactos socioambientais (poluição atmosférica e sonora) e outros,
observam-se melhorias.
No BRT Transmilênio, por exemplo, foram fixadas como prioridades a
estruturação do sistema integrado de transporte e a redução do grau de utilização
indiscriminada do modo particular. De acordo com Medina e Cavalcanti (2006), a
ideia de se contrapor ao uso diário de cerca de 40% dos veículos individuais,
efetivou-se com a implantação da medida denominada “pico e placa”, que restringiu
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a circulação daqueles veículos, cujas placas apresentavam uma terminação
correspondente a do dia da restrição, em horários de 07:00 h às 09:00 h e de
17:30 h às 19:30 h. Ainda de acordo com Medina e Cavalcanti (2006), inicialmente,
houve um alívio para a circulação da cidade que começou a se movimentar melhor
nestas horas de pico. O fato significativo não é pôr em prática uma política para
restringir o uso do modo particular, por meio do rodízio (instituído em várias cidades
mundiais e do Brasil), mas oferecer transporte coletivo alternativo, integrado, com
qualidade e prioridade, de maneira que este motive o cidadão a substituir sua
motocicleta ou o seu automóvel pelo Sistema BRT. Os indicadores da qualidade do
ar pesquisados na cidade de Bogotá, conforme mostrado no Gráfico 7, indicam a
diminuição de emissões atmosféricas e de material particulado após a operação do
BRT Transmilênio.
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Gráfico 7: Indicadores de qualidade do ar, antes e após a operação do BRT Transmilênio.
Fonte: Departamento de Meio Ambiente (2006).

Para aperfeiçoar o funcionamento de Sistemas BRT - Classe I, são adotadas,
ainda, as seguintes intervenções prioritárias, de acordo com o Programa de
Pesquisa Cooperativa em Transportes (2003a):
a) implantação de semaforização em cruzamentos: para promover o
deslocamento e a segurança dos usuários, em locais onde o volume de
veículos e/ou pedestres atingiu proporções incompatíveis;
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b) retirada de semáforos: em casos de inversão de mão de direção,
fechamento de canteiro central ou diminuição de volume de tráfego devido
a alterações na região;
c) revitalização semafórica: novas tecnologias, retirada/inserção, priorização;
executadas quando ocorrem intervenções na paisagem urbana;
d) reprogramação semafórica dos corredores e das vias, tendo como objetivo
priorizar o transporte coletivo, adequar o tempo para travessia de
pedestres e garantir maior conforto e segurança aos usuários;
e) sincronização semafórica e interligação dos cruzamentos dos corredores
em rede, possibilitando a operação ordenada da frota em operação,
fazendo com que o conjunto de veículos, ao se aproximar dos
cruzamentos, recebam direito de passagem, diminuindo o atraso causado
pelo semáforo;
f) revisão e manutenção da sinalização vertical, com a lavagem, reforma e
substituição de placas e modernização/manutenção da sinalização
horizontal.
Outra medida técnica estrutural, presente em Sistemas BRT - Classe I,
relaciona-se à prioridade de tráfego dada à circulação dos coletivos, por meio do
tratamento geométrico das vias (projetos, obras de engenharia e do aprimoramento
físico das vias de circulação), da disponibilização de sinalização horizontal, vertical e
semafórica, além do serviço prestado ao usuário nos pontos de embarque e
desembarque.
Nos sistemas abertos (BRT II ou no sistema de ônibus convencional, sem a
prioridade logística e estrutural), o fluxo de circulação induz congestionamentos,
tráfego misto e concorrência entre o transporte coletivo e o transporte individual
motorizado, gerando, em contrapartida, maiores impactos (poluição atmosférica e
sonora, por exemplo), além dos custos e desorganização serem pouco convidativos
para o usuário.
As características técnicas/estruturais encontradas nos modelos BRT - Classe
I incluem dispositivos que permitem conceber serviços de transporte por intermédio
de linhas tronco-alimentadas, definidas pela geometria específica das vias
exclusivas (canaletas, corredores e ou faixas), e pelas medidas e ações de
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planejamento/gerenciamento, promovendo a racionalidade da oferta do serviço,
determinando ganhos socioambientais, diminuindo o tempo de viagem dos usuários,
a organização e a racionalização do sistema ônibus em um transporte de alta
demanda. São demonstrados, por meio da Figura 5 e da Foto 12, respectivamente,
os dispositivos e intervenções físicas de prioridade para a circulação do transporte
coletivo, que racionalizam os deslocamentos dos veículos em Sistemas BRT (Classe
I), enquanto o trânsito geral prossegue submetido ao tráfego misto.

Figura 5: Exemplo
de
medida
para
racionalização de deslocamentos no Sistema
BRT - Classe I.
Fonte: Wright (2003).

Foto 12: Características estruturais do
BRT - Classe I da EMTU / São Paulo /
ABC.
Fonte: Empresa Metropolitana de
Transportes Urbanos do Estado de São
Paulo (2006).

Os modelos BRT - Classe I empregam, em sua operação, uma frota de
veículos convencionais e microônibus, no conjunto de linhas alimentadoras. E no
contexto das linhas tronco, veículos de maior capacidade, como os articulados e/ou
biarticulados, com portas de ambos os lados (cinco portas). Na Tabela 12 e Figura 2
é ilustrada a variedade de tamanhos e modelos de veículos operados em sistemas
BRT - Classe I.

74

Tabela 12: Exemplos de veículos em operação em Sistemas BRT - Classe I.
BRT
- Classe I

TRANSMILÊNIO

CURITIBA

BRISBANE

Tamanho

24 m

15 m

8 - 10 m

Capacidade
por m2

6 passageiros / m2 (270) 6 passageiros / m2 (120)

6 passageiros / m2 (70)

Energia

diesel

Diesel, gás natural e
alguns híbridos.

Diesel, gás natural e
alguns híbridos.

Custo (US$)

400 mil

80 - 200 mil

60 - 100 mil

Vida útil

15 anos

7 anos

7 anos

Fonte: Banco Mundial (2006).

A implantação de linhas tronco-alimentadas induz a melhoria das condições
de serviço ao usuário, em relação aos atributos de tempo de viagem (aumento da
velocidade comercial), acessibilidade e pagamento de uma única tarifa (integração
física).
A prioridade aos coletivos, verificada particularmente em corredores
expressos ou semiexpressos com conexão em terminais, atende aos bairros com
linhas que ampliam o acesso a outras regiões da cidade, proporcionando melhoria
das condições de tráfego na área central, maior fluidez do tráfego e circulação dos
pedestres,

aumentando

a

velocidade

comercial

do

transporte

coletivo

e

racionalizando o tempo de embarque/desembarque dos usuários. As ações de
planejamento eliminam sobreposições de linhas em operação, ampliam o controle da
frequência dos coletivos na região central, proporcionando diminuição das emissões
atmosféricas e do ruído.
Wright (2004) ressalta que, sob a ótica ambiental, a introdução de sistemas
tronco-alimentados, presentes em Sistemas BRT - Classe I, proporciona a redução
de linhas ociosas e/ou desnecessárias em operação, promovendo a diminuição da
poluição (atmosférica e sonora), dos níveis de congestionamentos, ao mesmo tempo
em que ampliam a qualidade do meio urbano. A idéia geral, neste caso, é alcançar
resultados significativos para aperfeiçoar os deslocamentos e dinamizar o trânsito do
transporte coletivo, obtendo ganhos ambientais e a requalificação do meio urbano da
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área. A integração físico-tarifário-operacional, presente na concepção do sistema
tronco-alimentador, em modelos BRT - Classe I, amplia a atratividade e o
aprimoramento dos serviços de transporte público. A evidente integração/
racionalização da rede de transporte amplia a acessibilidade dos cidadãos e a
utilização intensiva dos terminais, aprimorando o atendimento por meio de maior
frequência, regularidade, conforto e qualidade.
Segundo o relatório técnico da Empresa Metropolitana de Transportes
Urbanos do Estado de São Paulo (2005), o conceito de redes tronco-alimentadas
está baseado na utilização de terminais e estações de transferência, por meio de
conjuntos de linhas alimentadoras que têm o objetivo de atender à demanda dos
destinos e concentrar a demanda em linhas troncais, propiciando linhas com
menores intervalos entre as viagens, para os principais destinos, permitindo a
integração com outros modos de transporte (como os sistemas metroviários e/ou
ferroviários) e ampliando a acessibilidade do usuário (organização e diminuição de
custos).
Na operação de sistemas troncais (ou tronco-alimentados), são utilizados
veículos diferenciados, de maior capacidade de carregamento, tanto do tipo padrão
(ônibus convencional com capacidade para 86 passageiros) como articulados e
biarticulados, ampliando a qualidade e o desempenho do serviço.
Dentro desta percepção, as peculiaridades urbanas do entorno e das
adjacências dos corredores dedicados terminam por promover o ordenamento do
uso e da ocupação do solo, resultando na estruturação/reestruturação das áreas de
influência da operação do sistema.
Em outra vertente, especialistas em mobilidade urbana salientam que o
comportamento de uma frota de veículos é muito mais dependente das condições
impostas pelo tráfego/operação, do que da forma individual de dirigir. A simulação
operacional de linhas de ônibus em sistema tronco-alimentado no BRT - Classe I
EMTU (ABC / SP), executada e gerenciada pela Empresa Metropolitana de
Transportes Urbanos do Estado de São Paulo (2005), aferiu redução no número de
veículos e na quilometragem, conforme apresentado na Tabela 13
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Tabela 13: Diminuição de linhas, veículos e quilometragem no BRT - Classe I EMTU (ABC /
SP).
SISTEMAS

LINHAS

km / Mês

FROTA

Sistema pré-existente

133

877

5.756.413

Sistema troncalizado

106

624

3.605.604

Redução (em%)

20,3

28,8

37,4

Fonte: Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (2005).

Os dados da Tabela 13 indicam ganhos econômicos indiretos, possibilitados
por tal operação viária (projeto geométrico em sistema tronco-alimentado), sobretudo
pela diminuição de custos de manutenção (energia, depreciação do veículo, viário,
etc.).
De acordo com relatório técnico da Empresa Metropolitana de Transportes
Urbanos do Estado de São Paulo (2005), a diminuição da quilometragem é um
indicador indireto para verificar a viabilidade e o ganho ambiental proporcionado pela
operação do sistema ônibus em sistemas troncalizados BRT - Classe I. De fato, ao
se mensurar e comparar as emissões atmosféricas, em toneladas/mês, dos sistemas
pré-existentes (convencionais) com o sistema tronco-alimentado (BRT - EMTU / ABC
/ SP), tem-se a confirmação da redução das emissões (Tabela 14), na mesma
proporção de redução da quilometragem percorrida.

Tabela 14: Emissões em Sistema Convencional e no Sistema BRT EMTU (ABC / SP), em t /
mês, sem atualização tecnológica dos veículos.
CO

HC

NOX

MP

Sistema pré-existente

12,68

5,13

67,13

1,36

Sistema troncalizado

7,94

3,22

42,05

0,85

Redução (em%)

37,4

37,3

37,4

37,5

SITUAÇÃO

Fonte: Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos do Estado de São Paulo (2005).
CO: Monóxido de carbono. HC: Hidrocarbonetos. NOx: Óxidos de nitrogênio. MP: Material
particulado.
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Ainda conforme tal simulação da Empresa Metropolitana de Transportes
Urbanos

do

Estado

de

São

Paulo

(2005),

outros

fatores

contribuem

significativamente para a redução de emissão de poluentes em um sistema
troncalizado, tais como o aumento da velocidade média (quando se trata de
corredores exclusivos), o uso de veículos mais modernos alimentados por
combustíveis menos poluidores, tais como o biodiesel e o gás natural, tecnologias
para aumentar a potência e diminuir o desperdício de energia - como a injeção
eletrônica de combustível, etc. - além da redução da quilometragem mensal, dentre
outros. Além disso, segundo estudo da Empresa Metropolitana de Transportes
Urbanos do Estado de São Paulo (2005), se fosse realizada a substituição dos
veículos do sistema atual (menos potentes e mais poluentes) por outros veículos de
maior porte e com motores mais potentes, seria gerada menor emissão atmosférica,
conforme dados da Tabela 15.

Tabela 15: Emissões em sistema convencional e no sistema BRT EMTU (ABC / SP), em
t/mês, com atualização tecnológica dos veículos.
SITUAÇÃO

CO

HC

NOX

MP

12,68

5,13

67,13

1,36

Sistema troncalizado

3,32

2,66

39,23

0,8

Redução (em%)

73,8

48,2

41,6

41,3

Sistema atual

Fonte: Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (2005).
CO: Monóxido de carbono. HC: Hidrocarbonetos. NOx: Óxidos de nitrogênio. MP: Material
particulado.

Nas extremidades dos corredores, Terminais de Integração oferecem conforto
e segurança para a conexão do BRT - Classe I, com os sistemas de ônibus urbanos
e metropolitanos, além de outros modos de transporte, como o metrô ou trem.
De forma geral, as estruturas dos ônibus convencionais são concebidas em
linhas radiais e diametrais. Estas, muitas vezes, apresentam restrições de
capacidade de transporte, devido à sobreposição de itinerários e elevado fluxo de
veículos nas principais vias, gerando elevado nível de ociosidade.
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Conforme o Instituto para Políticas de Transporte e Desenvolvimento (2006),
uma série de medidas e intervenções devem acompanhar obrigatoriamente as
estruturas de operação dos Sistemas BRT - Classe I, em um sistema troncoalimentador, tais como:
a) implantação de corredores exclusivos de ônibus tanto na faixa direita da
via como na faixa esquerda, junto ao canteiro central, objetivando a
eliminação dos conflitos com o tráfego em geral;
b) uso de veículos adaptados e de maior capacidade;
c) integração temporal das linhas troncais com as linhas alimentadoras, com
utilização de equipamentos de bilhetagem automática e cartão eletrônico;
d) implantação de estações com controle antecipado, e em nível, para tornar
ágil a operação de embarque e desembarque, inclusive;
e) priorização total do sistema de transporte coletivo no sistema viário.
Os Sistemas BRT - Classe I dinamizam e ampliam as condições de
acessibilidade dos usuários, de acordo com as oportunidades operacionais e
estruturais oferecidos pelas cidades (características estruturais e equipamentos
físicos). Isso melhora a organização, operação e o dinamismo do transporte por
ônibus, tanto pela implantação de sistemas tronco-alimentadores, como por meio de
redes integradas de transporte.
As necessidades de deslocamento dos usuários são identificadas por meio de
pesquisas feitas periodicamente (domiciliares, pesquisa origem/destino embarcadas,
pesquisas

embarque/desembarque,

etc.),

de

maneira

a

caracterizar

o

comportamento dos usuários e planejar ações para cenários futuros.
Sistemas BRT - Classe I, nos terminais e ao longo dos corredores, também,
contam com equipamentos eletrônicos (câmeras em circuitos fechados) de
telemática (rádio comunicação, telecomunicação) e de mecanismos de GPS
(Sistema de Posicionamento Global) para obter a posição automática dos veículos
da frota em circulação, além de supervisionar, controlar, identificar e tratar
ocorrências específicas como: acidentes, quebras mecânicas, assaltos, ocorrências
médicas, congestionamentos, etc. Esta comunicação em tempo real torna mais ágil
a tomada de decisão, permitindo aperfeiçoar a operação e o gerenciamento,
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notificando diretamente os operadores do sistema sobre eventuais problemas
operacionais ou sobre o cumprimento do horário da viagem. De modo geral, os
dados e as informações são disponibilizados e examinados em uma central de
controle operacional /gerencial, que possibilita:
a) controlar e monitorar a frota de veículos em tempo real;
b) mapear os veículos em base georreferenciada;
c) localizar veículos em situações de emergência;
d) monitorar as linhas e controlar o nível de serviço;
e) coletar dados operacionais para fiscalização e planejamento;
f) fornecer informações/sugestões aos usuários;
g) integrar mecanismos de controle de tráfego, como priorização semafórica
para os ônibus.
A partir dos dados gerados e obtidos pelo sistema de controle e das
informações

disponibilizadas

pelas

companhias,

empresas

de

engenharia,

planejamento de tráfego, entre outras, são centralizadas e executadas intervenções
e diretrizes, quando necessárias.
Nas Figuras 6 e 7, têm-se o fluxograma esquemático das ações de uma
central logístico-operacional de um Sistema BRT - Classe I.
Segundo Sant’Anna (2001), os sistemas BRT, além do projeto de engenharia
e operação, devem ser idealizados e planejados de forma ampla, tendo como “pano
de fundo” e meta maior o usuário do sistema, e não a via de circulação propriamente
dita. O autor salienta que quando o Sistema BRT superar tal princípio e avançar
além do objetivo do número de passageiros, do aumento da velocidade comercial e
da capacidade de deslocamento rápido dos veículos, estar-se-ia concebendo um
ideal de conforto, qualidade e traçado mais amplo, no qual o usuário seria o objeto
principal e não o viário instalado. A partir deste ponto, o sistema de transporte se
tornaria mais eficaz e promoveria harmonia, revitalização urbana, segurança,
conforto ao usuário e ao meio urbano.
O fato significativo é que os Sistemas BRT - Classe I vêm se aprimorando no
quesito planejamento, qualidade e sustentabilidade (social, urbana, econômica e
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ambiental), e se destacando em várias regiões e cidades de países desenvolvidos
ou em desenvolvimento, como Los Angeles, Paris, Cidade do México, Bogotá,
Santiago, Xangai, Melbourne, Lisboa, Curitiba e São Paulo, entre outras.

Figura 6: Fluxograma esquemático de central logístico-operacional de um Sistema BRT Classe I.
Fonte: Adaptado de Secretaria de Transporte do Município de São Paulo (2002).
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Figura 7: Elementos de uma central logístico-operacional de um Sistema BRT - Classe I.
Fonte: Adaptado de Secretária de Transporte do Município de São Paulo (2002).
*1: CFTV - Circuito Fechado de Televisão.
*2: PA / Voz - Posicionamento Automático por Voz
*3: PMV - Painel de Monitoramento do Veículo
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As Tabelas 16 e 17 apresentam as características gerais de alguns Sistemas
BRT - Classe I; destaque-se que todos os sistemas citados possuem estações com
facilidades embarque - desembarque, sistema inteligente de transporte e serviços
frequentes durante todo o dia.
O Sistema BRT - Classe I agrega um conjunto de características estruturais
que o torna distinto dos serviços tradicionais de ônibus e equitativo aos sistemas de
alta capacidade como o metrô. Os usuários são atraídos e estimulados pela gestão,
operação e por meio do projeto geométrico, que potencializa as medidas de
gerenciamento da mobilidade urbana presentes em seu conceito: segregação e
prioridade na circulação, redução dos tempos de embarque e desembarque de
passageiros (plataformas niveladas ao piso dos veículos, estações fechadas,
seguras e confortáveis), uso de tecnologia de localização automática de veículos,
informação em tempo real, integração modal nas estações, veículos menos
poluidores, marketing, pagamento eletrônico, etc.

Tabela 16: Características gerais de alguns Sistemas BRT - Classe I.
SISTEMA
BRT - Classe I

Cidades

Pop. (hab.)

Ano de
implantação

Descrição das vias

Transmilênio

Bogotá

6 milhões

2000

segregada

RIT

Curitiba

1,6 milhões

1978

segregadas

Metrobus

Cidade do México

18 milhões

2002

arterial segregada

El Trole

Quito

1,5 milhões

1996

arterial segregada
(Trólebus)

EMTU / São Mateus
Jabaquara

São Paulo

12 milhões

1975

corredor segregado
(Trólebus)

Fonte: Adaptado do Programa de Cooperação de Pesquisa em Transportes (2003a).
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Tabela 17: Rede de Transporte Integrada, BRT - Classe I, de Curitiba, Bogotá e Cidade do México.

Outros
Aspectos

Aspectos
Operacionais

Características
Gerais

Curitiba (RIT)

Bogotá (Transmilênio)
•

•

Primeiro corredor em 1974. Atualmente, 5 corredores,
65 km. Vias exclusivas para ônibus

•

Empresa de Urbanismo de Curitiba (URBS) centraliza e
distribui os valores arrecadados

•

Sistema Integrado de Transporte.
estação altas, tarifa pré-paga

•

Sistema tronco-alimentado (ônibus biarticulados - 260 •
passageiros / ônibus), ônibus alimentadores e expresso;

•

14.300 passageiros / hora / direção

Plataformas

Cidade do México (Metrobus)

Fase 1: 42 km (2000-02); Fase 2: 42 km
(2003-06); Fase 3: 36 km (2008-09); 84 km •
de vias tronco-alimentadas
•

2 empresas de ônibus (1 pública e 1 privada)

•

2 terminais; 34 estações no centro da avenida. Estações de
embarque / desembarque em nível. Tarifa pré-paga com
cartão magnético

ônibus •

107 ônibus articulados com portas a esquerda. Não há
ônibus alimentadores integrados

•

260.000 passageiros / dia; 8.000 passageiros por hora por
direção de carga máxima. Muito alta a ocupação de
passageiros por ônibus

-

de •

7 terminais; 4 estações de integração
intermediária; 103 estações adicionais
901 ônibus
alimentadores

articulados;

400

Via segregada de 19,7 km; sem reconstrução do pavimento

•

1.216.000 passageiro / dia. Fluxo máximo de
42.000 passageiros / hora / direção

-

•

Velocidade comercial média: 29 km / h.
•
Velocidade de serviços expresso: 32 km / h

-

•

IPK: 5.1 passageiros / ônibus / km

Velocidade comercial 19 km / h

•

IPK: 10 passageiros / ônibus / km

•

Custos: Infraestrutura fixa: US$ 1,7 milhões / km e ônibus
articulados: US$ 1,3 milhões / km

•

Alta densidade ao longo dos corredores

-

•

Prestação de serviços público nos terminais

-

-

•

Por meio da política de transporte e uso do solo o centro
da Cidade de Curitiba mantém sua atratividade e vitalidade

-

Fonte: Empresa de Urbanismo de Curitiba: (2006), Transmilênio S/A (2006), Centro de Transportes Sustentáveis do México (2006).
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A proposta de ofertar serviços de transporte de alta capacidade, com qualidade e
custo-benefício ambiental, transforma o Sistema BRT - Classe I em uma solução para
mitigar e/ou gerenciar problemas de degradação ambiental em áreas de grande
demanda de viagens, como na migração pendular centro-periferia e vice-versa. O
modelo de deslocamento radial pendular ou radial concêntrico, presente em boa parte
dos centros urbanos, induz o uso do transporte individual, os congestionamentos e a
degradação ambiental e urbana.
A ocupação das áreas centrais e a ineficácia dos sistemas tradicionais de
transporte urbano provocam a falta de vagas para estacionamento, as restrições à
circulação, a falta de infraestrutura adequada para os pedestres e a poluição ambiental
(sonora e atmosférica).
Os Sistemas BRT - Classe I impulsionam um conjunto de soluções que permitem
melhorar o comportamento ambiental e o desempenho econômico, urbanístico, a saúde
pública e outros. Tais conjuntos de aplicações ajudam a mitigar os diversos impactos
gerados pela circulação de fontes móveis no meio urbano. Em resumo, deve-se prover
o Sistema BRT - Classe I com um conjunto de instrumentos integrados suficientes para
mitigar impactos como poluição atmosférica e gerenciar processos de produção com
economia de energia e recursos e ainda possibilitar know-how (intervenções
socioambientais e novas formas de trabalho), tais como:
a) gerenciamento e mitigação de impactos socioambientais (gerar requalificação
urbana e territorial);
b) mitigação dos índices de emissões de poluentes, sobretudo material
particulado e de gases de efeito estufa, por meio da inserção de novas
tecnologias ambientais, como os sistemas de filtros, motores certificados e
menos poluentes e uso de combustíveis alternativos;
c) redução de ruídos / poluição sonora;
d) redução de tempo das viagens (promover acessibilidade e sustentabilidade
econômica e socioambiental);
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e) organização do tráfego e da mobilidade (descongestionar as vias, ampliar a
acessibilidade do cidadão e diminuir o número de carros em circulação);
f) ampliação do conforto, segurança e qualidade do serviço;
g) indução de desenvolvimento regional e planejamento urbano.
Os Sistemas BRT - Classe I, ao incorporarem intervenções de engenharia de
tráfego e diversas inovações tecnológicas, permitem melhor atendimento aos usuários,
maior controle operacional dos serviços prestados, conforme destaca o Programa
Cooperativo de Pesquisas em Transporte (2003a):
a) arrecadação tarifária automática que permite organizar e aperfeiçoar a
operação/gerenciamento das linhas urbanas, tornando ágil o embarque e o
desembarque de passageiros, melhorando o controle das arrecadações,
possibilitando quantificar e qualificar a demanda de passageiros em cada
linha, permitindo, também, aprimorar o planejamento estratégico e logístico
da oferta à sua demanda;
b) cartão eletrônico com contato e os sem contato. Os primeiros apresentam a
grande vantagem de se integrarem a outros setores da economia tais como:
bancos, cartões de crédito, etc. A grande vantagem dos cartões sem contato
é a sua agilidade operacional. A utilização dessas tecnologias permite a
adoção das integrações temporais, evitando-se os inconvenientes da
implantação de terminais fechados;
c) monitoramento automático da oferta, por meio de rádio-frequência e sistemas
de geoprocessamento utilizando satélites que, em tempo real, monitoram toda
a oferta de ônibus em operação, obtendo informações como: cumprimento de
horários, progresso logístico, velocidade operacional, tempo de viagem, etc.
Por meio destas informações, são racionalizadas a programação operacional
e a quantificação da oferta;
d) tecnologia veicular: a demanda de serviços de transporte público por ônibus
caracteriza-se por uma grande concentração de passageiros nos horários de
pico, quando as vias apresentam índices de solicitação próxima ou superiores
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às suas capacidades. Para se opor a tal fato, em Sistemas BRT - Classe I,
são

utilizados

veículos

alongados,

articulados

ou

biarticulados

em

determinados corredores, objetivando basicamente o aumento da capacidade
de transporte e redução do fluxo de ônibus nos corredores. Isso gera maior
capacidade de carga dos veículos, que são equipados com uma série de
equipamentos complementares, visando maior segurança, conforto e
confiabilidade aos usuários do sistema, melhores condições de trabalho aos
operadores e menor poluição ambiental;
e) uso de equipamentos veiculares como: suspensão a ar, caixa automática,
degrau rebaixado, computador de bordo, dispositivos redutores de poluição
como: injeção eletrônica, filtros de retenção de partículas, catalisadores, etc.,
portas mais largas e nas duas laterais dos ônibus, para permitir embarques
em nível e operação no canteiro central da via, e freios ABS;
f) novas tecnologias e combinações de combustíveis estão sendo estudadas e
executadas em Sistemas BRT - Classe I, inclusive o diesel com baixo teor de
enxofre, objetivando maior aproveitamento do motor e menores emissões
atmosféricas de gases poluentes. Veículos com motores híbridos, biodiesel e
a gás, já estão em operação.
Nas considerações de Wright (2004), os sistemas de transporte públicos são
frequentemente usados como meio para se alcançar uma variedade de metas sociais e,
neste sentido, a análise da viabilidade de cada sistema e respectiva tecnologia adotada
é um fator relevante.
O Fundo Mundial para o Meio Ambiente (2005), organização ligada ao Banco
Mundial, patrocina e desenvolve diversos estudos relacionados a novas tecnologias
para melhorar o desempenho operacional, logístico e ambiental, como parte do projeto
de introdução de medidas ambientalmente sustentáveis, no âmbito dos sistemas de
transporte de massa. Dentro deste contexto, são desenvolvidas melhorias tecnológicas
e veiculares, buscando melhorar o desempenho e mitigar eventuais impactos (emissões
atmosféricas) e ruídos.
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De acordo com o Centro de Transportes Sustentáveis da Cidade do México
(2006), o Fundo Mundial para o Meio Ambiente, por meio do Instituto Mundial de
Recursos Naturais, tem dado assistência técnica e financeira para o desenvolvimento e
aprimoramento de tecnologias relacionadas ao Sistema Metrobus (BRT I - da Cidade do
México), tais como:
a) diagnóstico do desempenho ambiental dos veículos protótipos, que
atualmente integram o parque veicular;
b) comparação do desempenho ambiental dos veículos protótipos com veículos
similares em outras regiões do mundo;
c) comparação do desempenho ambiental dos veículos de prova entre si, em
condições normais de operação e em condições de operação de corredores
de transporte;
d) avaliação de desempenho dos auto-ônibus (raio de giro, aceleração, freada,
consumo de combustível) e outras análises como ruído e opacidade. Na
Tabela 18 são apresentados dados que mostram a diminuição dos níveis de
emissões atmosféricas ambientais no BRT Metrobus quando comparado com
o sistema por ônibus convencional.
Ainda conforme os dados das pesquisas desenvolvidas pelo Centro de Transportes
Sustentáveis do México (2006), apresentados nos Gráficos 8 e 9, a exposição dos
usuários ao material particulado PM 2,5, benzeno e CO, contaminantes atmosféricos
expressivos, no interior dos veículos do BRT - Sistema Metrobus (Cidade do México),
diminuiu significativamente quando comparada com emissões de fontes móveis do
serviço convencional de ônibus.
No Gráfico 8, vê-se que a diminuição de material particulado no BRT Metrobus
(Cidade do México) foi 23% menor que a dos ônibus convencionais, e 35% menor que
a dos micro-ônibus (no México, a maioria dos micro-ônibus utiliza gasolina como fonte
de energia).
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Tabela 18: Resultados da operação do Sistema BRT Metrobus.

ÔNIBUS

BRT -

CONVENCIONAL

METROBUS

36

37

68

15,8

11,4

7.5

152

129

99

196

202

183

10,2

8,9

4.2

MICROÔNIBUS

ASPECTOS

Número de veículos
Monóxido de Carbono

Emissão Média

(ppm)
Partículas PM 2,5
(µg / m3)
Partículas PM 10
(µg / m3)
Benzeno (ppbv)

Fonte: Secretaria do Meio Ambiente do Governo do Distrito Federal do Mexico (2006).
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Gráfico 8: Mitigação de material particulado no BRT Metrobus, da Cidade do México.
Fonte: Instituto Nacional de Ecologia do México (2006).
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No Gráfico 9, são apresentadas as reduções de benzeno geradas pela
substituição do sistema convencional por ônibus pelo Metrobus, da ordem de 53% e
59%, respectivamente. Já as emissões de CO foram reduzidas em 34% e 53%,
respectivamente. Tais dados corroboram a eficácia do sistema em mitigar emissões de
benzeno e carbono.
16

Exposição a benzeno (ppbv) e CO (ppm)
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Gráfico 9: Níveis de emissões de benzeno / carbono no BRT Metrobus.
Fonte: Instituto Nacional de Ecologia do México (2006).

As conclusões das pesquisas desenvolvidas pelo Centro de Transportes
Sustentáveis do México (2006) são significativas para comprovar melhorias nas
variáveis ambientais (incluindo mitigação de contaminantes dentro dos veículos do
Metrobus da Cidade do México), quando comparado ao transporte convencional por
ônibus e decorrem de:
a) menor número de paradas em seu trajeto, o que minimiza número de
arranques, momento em que se configuram as maiores emissões dos
veículos e infiltração por meio de portas abertas;
b) segregação dos veículos do sistema dedicado (Foto 13), do restante do
tráfego, o que reduz a infiltração de contaminantes emitidos pelos veículos
particulares;
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c) a gestão da qualidade do ar, no BRT - Classe I, no sentido mais integral,
considera a exposição das pessoas em todos os microambientes, onde são
realizadas suas atividades (seja como usuários ou como colaboradores), para
reduzir os riscos potenciais associados com a contaminação do ar. A redução
da emissão de contaminantes atmosféricos pode resultar em benefícios
sociais significativos, tais como os relacionados à saúde pública.

Foto 13: Veículos, desenho das vias/plataformas e mapa dos serviços e atividades oferecidas
ao longo do transecto do Metrobus - BRT da Cidade do México.
Fonte: Centro de Transportes Sustentáveis do México (2006).

Conforme salientado por Vuchic (2005), o conceito do BRT - Classe I é muito
positivo em seu enfoque global, em todos os componentes do sistema: corredores,
estações, veículos, controle e imagem para os passageiros. Em todos estes aspectos, é
muito superior ao serviço regular ou convencional de auto-ônibus. Se estas premissas
forem aplicadas para melhorar os serviços atuais de auto-ônibus, passando-se de um
amplo número de rotas com serviços de pouca qualidade a uma quantidade inferior de
linhas com serviços mais rápidos, confiáveis e imagem distintiva, muitas cidades serão
claramente beneficiadas. Assim, inovações tecnológicas como motores mais limpos,
medidas de gerenciamento da mobilidade urbana e visão planejada e sustentável
resultam muito úteis quando integrados a elementos de desenho estrutural,
planificação, viabilidade econômico-financeiro, social, ambiental e urbanística, sobre a
base das experiências vividas em condições reais.
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6 INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE NO TRANSPORTE URBANO
Segundo Molina (2006), sistemas de transporte classificados como sustentáveis
devem atender à demanda do serviço prestado aos usuários, dentro de padrões de
qualidade, desempenho socioambiental e tecnológico que minimizem impactos
negativos

e

gerenciem

impactos

positivos

sobre

os

ambientes

físicos

e

socioeconômicos dos sítios urbanos.
De acordo com Wright (2003), a sustentabilidade é uma filosofia de
administração que persegue metas, por meio do compromisso de salvaguardar e
renovar os recursos, tanto naturais como humanos, e reduzir a contaminação ambiental
ajustada a uma maior eficiência, rentabilidade e qualidade. Ainda conforme o autor, as
regras gerais de planificação do uso do solo para o transporte sustentável implicam
reduzir a necessidade de viagens e a distância dos deslocamentos, fomentar o
caminhar, incentivar o uso da bicicleta e usar o transporte público para distâncias
maiores.
Para a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (2004), um
transporte que não coloca em perigo a saúde pública e os ecossistemas e que respeita
as necessidades de mobilidade poderia ser qualificado como um sistema de transporte
sustentável.
Diante de tais premissas, os sistemas de transporte devem mitigar poluentes,
ruídos, etc., além de melhorar a logística de mobilidade / acessibilidade dos
passageiros urbanos e atenuar os congestionamentos de tráfego.
Para dar a dimensão correta de sua viabilidade ambiental, nos próximos itens
serão apresentados indicadores econômicos, urbanísticos, sociais e ambientais dos
Sistemas BRT - Classe I, em condições reais de operação.
6.1 Indicadores Econômico-Financeiros
Na visão de pesquisadores como Wright (2004), o BRT - Classe I possui
vantagem quanto ao projeto financeiro, já que unifica várias políticas públicas, o que lhe
dá estabilidade, em razão da maior diversidade de investidores possíveis, mas,
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também, devido à índole integradora do projeto: os interesses envolvidos se
complementam e não há competição entre eles.
Um fato expressivo e recente diz respeito às inquietações em relação à
implantação de sistemas de transporte coletivo que proporcionem, ao mesmo tempo,
qualidade e eficiência e que sejam viáveis sob o ponto de vista econômico, financeiro e
ambiental, sobretudo dentro do chamado mundo em desenvolvimento.
Nas considerações de Wright (2004), a implantação de sistemas de transporte
coletivo do tipo BRT - Classe I pode gerar resultados econômicos significativos, pois
pode fomentar crescimento econômico, estimular a abertura de novos campos e postos
de trabalho e induzir investimentos e desenvolvimento (local e regional).
Segundo informações do Fundo para o Meio Ambiente Global (2005), foram
concedidos uma série de empréstimos do Banco Mundial, diretamente relacionado a
projetos BRT - Classe I, com pressuposto de retorno de investimentos (sustentabilidade
econômica) e, ao mesmo tempo, melhoria do desempenho do transporte público, de
forma a mitigar os efeitos da degradação urbana e ambiental. Na última década, o
Banco Mundial financiou inúmeros projetos de Transporte Rápido de Massa - MRT
(sigla usada pela instituição para designar Sistemas de BRT, Metrô, Trem e Veículo
Leve sobre Trilhos - VLT), com ênfase em metrôs, Sistemas BRT e na reforma de trens
metropolitanos. Dentro deste contexto, a tese adotada por esta Instituição é a de que
tais projetos precisam integrar uma abrangente gama de estratégias sustentáveis, para
incrementar e desenvolver o transporte urbano de passageiros. As estratégias, segundo
tal ótica, devem incluir a integração física e as variáveis ambiental, econômicofinanceira, social, tecnológica e tarifária, a fim de assegurar que os investimentos não
levem à degradação urbana e do ambiente, e que a população pobre não seja excluída
ou relegada a segundo plano. A percepção de tal análise é de que os Transportes
Rápidos de Massa - MRT desempenham papel importante na manutenção da
viabilidade e da qualidade ambiental e urbanística de cidades médias e grandes e que,
portanto, devem ser estimulados, priorizados e financiados.
O Banco Mundial e outras agências multilaterais ou bilaterais, envolvidas em
empréstimos ou em apoio à execução de sistemas de transporte de massas, salientam
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que as questões de equilíbrio fiscal, de crédito (capacidade de amortização de dívidas),
da boa administração de seus ativos, gestão pública e a viabilidade ambiental dos
empreendimentos são condições necessárias para o aprimoramento da posição
competitiva da economia de uma cidade e da capacidade de proporcionar boas
condições de vida a seus habitantes. Dentro desta realidade, no final do ano 2000,
segundo o Banco Mundial (2002), havia 48 projetos com componentes de transporte
urbanos ainda ativos, além de 12 em estágio relativamente avançado de preparação.
Metade dos projetos ativos referia-se basicamente a transportes urbanos de massa. O
total da participação de empréstimos do Banco Mundial nesses projetos estava
estimado em 4,4 bilhões de dólares. Desse valor, 35,3% estavam destinados a
investimentos em metrôs ou sistemas de trens suburbanos (prioritariamente na América
Latina) e 13,7%, em ônibus, corredores exclusivos e outras instalações para veículos
de alta ocupação. Outros 19,2% foram investidos em construção de novas ruas e
avenidas (especialmente na China) e 15,4%, em reabilitação viária e manutenção de
pontes e viadutos. Além disso, desde 1995, o Fundo Global para o Meio Ambiente
(2005) investiu em sete projetos de transportes urbanos, inclusive em praças de
pedágio, ônibus e um projeto de metrô, bem como em construção e modernização de
aeroportos e portos, em diversas capitais.
A principal estratégia de financiamento dos empreendimentos de transporte de
passageiros citados reside no planejamento, devendo-se considerar uma série de
tecnologias de MRT, bem como fundamentar a opção por uma delas na comparação
ampla e sistemática de seus custos e benefícios com sua sustentabilidade financeira e
ambiental (custo / demanda / sustentabilidade). Os dados mostrados na Tabela 19
ilustram custos de infraestrutura na implantação de sistemas BRT - Classe I em países
da América Latina. Neste sentido, para se ter acesso aos investimentos e linhas de
crédito de tais instituições, é necessário apresentar projetos que comprovem a
interação do Sistema BRT - Classe I com o uso/ocupação do solo, e justificar sua
dimensão financeira e socioambiental dentre as alternativas tecnológicas avaliadas.
Segundo Wright (2004), a qualidade e o contexto local desempenham papel
fundamental, determinando o nível de benefício financeiro gerado pela implantação de
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Sistemas BRT. Os resultados do BRT - Brisbane (Austrália) e do BRT Transmilênio
(Colômbia), destaca o autor, indicaram ganhos de desenvolvimento e valorização do
uso e ocupação do solo urbano nas adjacências dos corredores implantados.

Tabela 19: Custos de infraestrutura de corredores, em Projetos BRT – Classe I financiados pelo
Banco Mundial.

CIDADE

CUSTO (Milhões US$ / km)

Quito Ecovia

1,2

Quito Central Norte

2,3

México City

1,5

Guayaquil

2,7

Pereira

1,9

Santiago

2,3

Fonte: Banco Mundial (2005).

Apesar de Wright (2004 apud Castanho e Apara, 2003) afirmar que as pesquisas
relacionadas ao aumento do valor das propriedades e das vendas de imóveis urbanos,
junto aos corredores BRT implantados ainda serem de natureza limitada, o autor
ressalta que, três meses após a construção e operação do BRT de Brisbane (Austrália),
ocorreu significativa valorização das plantas urbanas e do uso do solo ao longo do
corredor, em até 20%. Da mesma forma, segundo Wright (2004 apud Rodriguez e
Targa, 2004), o valor dos aluguéis de apartamentos nas proximidades do BRT
Transmilênio de Bogotá, durante o seu primeiro ano de funcionamento, tiveram
aumento de 6,8% a 9,3%.
Ainda de acordo com Wright (2004), a geração de empregos motivada pela
implantação de Sistema BRT - Classe I é outra medida econômico-financeira
significativa. Projetos de transporte desta envergadura geram empregos durante as
fases de planejamento/construção, provisão de equipamentos e operação, um fato a
ser considerado, já que, em cidades em desenvolvimento, a criação de novos postos de
trabalho tende a ser fator crucial. A construção de Sistemas BRT - Classe I, desta
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forma, pode prover um nível alto de geração de emprego/renda, motivado pela indução
de investimentos. Em dados apresentados por Wright (2004), na Cidade de Bogotá, a
primeira fase do Transmilênio produziu 4.000 postos de trabalho diretos, durante a
etapa de construção. A estrutura operacional, também exigiu capital humano, e já nos
primeiros 40 quilômetros do sistema, proporcionou oportunidade de emprego para mais
de 2.000 pessoas.
Os Sistemas BRT - Classe I também podem atrair a inserção de investimentos
locais, como, por exemplo, os fabricantes de equipamentos e de veículos. A fabricação
de ônibus em cidades que implantaram Sistemas BRT pode galgar grandes resultados
econômicos e sociais (geração de emprego e renda), em nível local, destaca Wright
(2004).
Cabe ao poder público, dentro desta ótica, estabelecer os critérios, examinar
detalhadamente os projetos de infraestrutura, confirmar a aceitação dos impactos
econômicos e socioambientais das tarifas e de quaisquer eventuais alterações ao
sistema existente de transporte. Deve haver, portanto, um plano financeiro abrangente
e a inserção de gestão e de tecnologias, já que os modos de transporte públicos
demandam coordenação física (para alcançar uma conveniente integração modal),
tarifas (para manter a atratividade do transporte público e para proteger os menos
favorecidos) e viabilidade econômica e ambiental dos projetos, buscando-se a melhor
relação custo-benefício, tanto no que se refere à implantação como aos aspectos da
operação e manutenção, e racionalidade de projetos.
Instituições financeiras de fomento, como Banco Nacional de Desenvolvimento
Social (do Brasil), Banco Interamericano de Desenvolvimento Regional e Banco
Interamericano de Desenvolvimento (ambos ligados ao Banco Mundial), além de outros
que podem participar dos projetos, costumam condicionar apoios financeiros às
aprovações técnicas.
Segundo Hidalgo (2006), pesquisador do Centro de Transportes Sustentáveis do
México, apesar de possuir maiores custos operacionais que os Veículos Leves sobre
Trilhos (uma espécie de trem) e que o Metrô, o BRT - Classe I tem o menor custo de
ciclo de vida, conforme os Gráficos 10 e 11. Nas pesquisas e na simulação de cenário
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desenvolvido por Hidalgo (2006), são abordados e analisados os custos unitários
iniciais e do ciclo de vida do Sistema BRT - Classe I em um corredor de 20 km, com 35
mil passageiros / hora / direção (350 mil passageiros / dia).
Ainda de acordo com Hidalgo (2006), o Sistema BRT - Classe I (tendo como
referencial o Metrobus da Cidade do México) pode ser mais vantajoso em relação ao
seu custo benefício (capitalização de investimentos financeiros), ao longo do seu ciclo
de vida (20 anos), quando comparado ao VLT ou à implantação de rede de Metrô, tanto
por km como por passageiro transportado. O pesquisador salienta que seria
recomendável manter o BRT - Classe I como opção compatível em níveis de alta
demanda (10.000 - 40.000 por pessoa / hora / dia). Normalmente, esta opção é
descartada, sem maior argumentação, por parte dos tomadores de decisão e
planejadores.
No tocante à velocidade comercial entre Sistemas BRT - Classe I e Sistemas
Metroviários, percebe-se uma vantagem mínima dos últimos, conforme dados do
Gráfico 12. Porém, segundo Hidalgo (2006), os custos/tempo de implantação dos
Sistemas BRT - Classe I superam tal desvantagem.
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Gráfico 10: Ciclo de vida do projeto (20 anos) para corredor de 20 km e 35 mil passageiros /
hora / direção (350 mil passageiros / dia).
Fonte: Hidalgo (2006).
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Fonte: Hidalgo (2006).
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Gráfico 12: Velocidade comercial por modo de transporte, em km / hora.
Fonte: Adaptado de Banco Interamericano de Desenvolvimento e Cooperation Pour le
Developpement des Transports Urbains et Periurbains (2005).

97
O Gráfico 13 mostra a demanda em diferentes sistemas de transporte de massa
de alta capacidade (passageiro por hora e por direção). Já a Tabela 20 demonstra que
alguns Sistemas BRT - Classe I se equivalem a outros modos de alta capacidade, como
o metrô ou trem, em relação ao volume de passageiros / hora / direção transportados.
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Gráfico 13: Demanda em diferentes sistemas de transporte de massa de alta capacidade
(passageiro por hora e por direção).
Fonte: Adaptado de Banco Interamericano de Desenvolvimento e Cooperation Pour le
Developpement des Transports Urbains et Periurbains (2005).

Na Tabela 21, é apresentada a comparação entre o Sistema de Metrô da Cidade
de Nova Deli (Índia) e o Sistema BRT Transmilênio de Bogotá (Colômbia). De acordo
com Hidalgo (2006), os Sistemas BRT - Classe I podem ter capacidade similar aos
Sistemas de Metrôs, a uma fração do custo inicial de investimento da ordem de 5 a US$
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20 milhões por km, para 20 a 40 mil passageiros por hora e direção, conforme o Gráfico
14.
Segundo o Instituto para Políticas de Transporte e Desenvolvimento (2006), em
relação aos custos (incluindo custos associados) e tempo de implantação de um
sistema BRT - Classe I (ver Gráfico 15), estes podem ser até 100 vezes mais baratos
do

que

um

sistema

sobre

trilhos,

na

ordem

de

1

a

8 milhões de Euros/km e um tempo de implantação/operação, comumente inferior a 18
meses. Além disso, tais sistemas não provocam impactos significativos sobre o tráfego,
durante o período de sua construção. Já para a solução sobre trilhos, os custos seriam
de 50 a 200 milhões de Euros para um prazo de implantação de aproximadamente três
anos, com significativos impactos de vizinhança, tráfego, circulação de pedestres e
população local, durante a fase de construção.
Estima-se que sistemas metro-ferroviários modernos custem próximo de
US$ 100 mil dólares por km implantado. Mesmo sendo economicamente
viáveis, não são atrativos para a iniciativa privada, pois o retorno do
investimento, quando existe, é de muito longo prazo. Com os atuais
juros altíssimos pagos pelo governo, os melhores investimentos para as
empresas são a compra de títulos públicos (SANT’ANNA, 2001, p.79).

99
Tabela 20: Comparação da capacidade de transporte de passageiros entre o BRT - Classe I e
Classe II e os sistemas de transporte sobre trilhos.
LINHA

MODO

CAPACIDADE (PASSAGEIRO / HORA /
DIREÇÃO)

São Paulo (Linha 1)

Metrô

60.000

Cidade do México (Linha B)

Metrô

39.300

Santiago (La Moneda)

Metrô

36.000

Londres (Linha Vitória)

Metrô

25.000

Buenos Aires (Linha D)

Metrô

20.000

Bogotá - Transmilênio

BRT - I

45.000

São Paulo - Nove de Julho

BRT - II

34.911

Porto Alegre - Assis Brasil

BRT - I

25.000

Belo Horizonte

BRT - II

21.100

Curitiba - Eixo Sul

BRT - I

15.100

Tunis

VLP

13.400

Bangkok Sky Train

Trem elevado

22.000

Fonte: Instituto para Políticas de Transporte e Desenvolvimento (2006).
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Tabela 21: Comparação entre o Sistema de Metrô de Nova Deli (Índia) e o Sistema BRT
Transmilênio de Bogotá (Colômbia).

METRÔ DE NOVA DELHI
(ÍNDIA)
Inicio
da
1998
construção
Inicio
Operação

BRT TRANSMILÊNIO BOGOTÁ (COLÔMBIA)
1999

da Dezembro de 2002 (8,5 km / Dezembro de 2000 (14 km /
iniciais / linha 1)
iniciais)
Junho de 2006 (65 km / 3 linhas / Maio de 2006 (84 km / 6 linhas
59 estações)
tronco / 114 estações)

Situação atual

US$ 524 milhões (US$ 6 milhões
/ km).

US$ 2.327 milhões (US$ 36
Somente transporte público +
milhões / km)
US$ 471 para tráfego geral e
espaço público

Investimento

Passageiro
dia

/

475.000 (33% do estimado)

Investimento
por passageiro US$ 4,421
/ dia

1.220.000 (86% do estimado)

US$ 430

US$ 0.13 a 0.48
Tarifa

US$ 0.54

(sem integração)
US$
0.24
integração)

a

0.59

(com (com integração)

Fonte: Banco Interamericano de Desenvolvimento (2006).
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Gráfico 14: Custo inicial e capacidade entre diferentes sistemas de transporte de massa.
Fonte: Hidalgo (2006).
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Gráfico 15: Tempo de implantação entre alguns Sistemas BRT e Sistemas Metroviários.
Fonte: Elaborado a partir de Banco Interamericano de Desenvolvimento e Cooperation Pour le
Developpement des Transports Urbains et Periurbains (2005).

Ainda de acordo com o Instituto para Políticas de Transporte e Desenvolvimento
(2006), devem ser observados princípios fundamentais para a implantação de sistemas
de transporte de alta capacidade; caso contrário, estes podem apresentar dificuldades
estruturais, tais como:
a) demanda insuficiente;
b) alto subsídio anual para operação e manutenção;
c) concorrência desleal entre diferentes modos (sobreposição de linhas de ônibus e
sistemas metro-ferroviários).
A literatura técnica mostra que os Sistemas BRT - Classe I e os sistemas metroferroviários, em diversas cidades, têm operado em conjunto, racionalizando os
deslocamentos e oferecendo qualidade na prestação dos serviços em transporte
público. Porém, deve-se ressaltar que os investimentos em sistemas de transporte de
alta capacidade sobre trilhos, como metrôs, trens elétricos rápidos, entre outros, são
elevados, podendo tardar o início da operação e constituir custos significativos para os
cofres públicos e por isso, devem ser implantados com critério, de forma seletiva e por
meio de planejamento estratégico. Na Figura 8, apresenta-se exemplificação dos custos
de execução de diferentes soluções de transporte de alta capacidade (BRT - Classe I,
metrô e trem). Tendo como referência o valor de US$ 1 bilhão, vê-se que é possível
construir-se 426 km de corredores tronco-alimentados dos Sistemas BRT - Classe I, ou
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40 km de Trem Leve, ou 14 km de Metrô de Superfície, ou ainda 7 km de Metrô
Subterrâneo.

Figura 8: Possibilidades construtivas com US$ 1 bilhão, no BRT, Trem Leve e Metrô.
Fonte: Instituto para Políticas de Transporte e Desenvolvimento (2006).
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Desenvolvimento (2006) apresenta indicadores expressivos da sustentabilidade
econômico-financeira dos Sistemas BRT - Classe I, além da potencial obtenção de
apoio técnico, crédito e empréstimos. No projeto econômico e executivo dos Sistemas
BRT - Classe I, há condição técnica e estrutural para sua adaptação ou conversão para
sistemas metro-ferroviários, em demandas superiores a 45.000 passageiros / hora /
direção. A Figura 9 apresenta a demanda de passageiros em diferentes modais.
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Figura 9: Demanda de passageiros em diferentes modos.
Fonte: Instituto para Políticas de Transporte e Desenvolvimento (2006).

6.2 Indicadores da revitalização e/ou requalificação potencial de áreas urbanas
Segundo a Organização para Cooperação Econômica e Desenvolvimento da
União Européia (2006), os sistemas de transporte, quando sustentáveis, planejados e
bem aplicados, proporcionam potencial requalificação de áreas urbanas, pois seu
caráter motivador, acelerador e estratégico institui novos padrões de organização e
utilização do meio urbano, além de prover melhorias econômicas e ambientais. Sendo,
sobretudo um instrumento para melhorar a qualidade de vida das populações,
incentivando a construção e recuperação de equipamentos, infraestruturas e a
valorização do espaço público, por meio de diretrizes sociais e econômicas.
No Relatório Técnico da Empresa Pública de Transporte e Circulação da
Prefeitura de Porto Alegre (2007), está inserida a proposta para reestruturar/revitalizar o
meio urbano por meio da implantação/operação de sistemas BRT - Classe I e
potencializar, dessa forma, a instalação de uma rede comercial e de serviços como
shoppings (nos locais estratégicos de integração, denominados de Portais ou Estações
Terminais). A ideia é prover a integração física e tarifária do BRT aos sistemas
complementares (de ônibus, metrô, VLT, trem, lotação, automóvel, bicicleta, táxi, etc.) e
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ainda ofertar prestação de serviços/comércio e facilidades ao sistema, como oferta de
estacionamentos e bicicletário (incentivando o uso, o acesso seguro e confortável).
Medidas como a do município de Porto Alegre consolidam o BRT Classe I como uma proposta significativa para ampliar/melhorar a mobilidade das
pessoas e a qualidade ambiental e do meio urbano. As medidas de planejamento,
gerenciamento da mobilidade urbana e a consequente inserção de novas tecnologias
(tecnologia da informação e tecnologia ambiental) presentes em sistemas BRT - Classe
I podem condicionar a priorização do transporte público, e, além disso, contribuir para
mitigar impactos ambientais negativos: diminuir os altos índices de emissão de
poluentes, descongestionar as vias de circulação, melhorar o espaço urbano (ordenar e
valorizar o uso do solo) e ampliar a qualidade de vida do usuário e cidadão.
Os Sistemas BRT - Classe I são precursores potenciais de revitalização e/ou
requalificação de áreas urbanas, ao proverem a ampliação e eficiência dos
deslocamentos (acessibilidade ou centralidade de áreas ao longo do corredor), a (re)
introdução de atividades logísticas e terciárias, proporcionando ao mesmo tempo,
mudanças do valor da área, ao nível econômico, estético e ambiental: produção de
espaços públicos e sustentáveis com valor de centralidade, inserção de medidas como
o planejamento de tráfego, racionalização, organização, (re) estruturação e a melhoria
do uso/valorização funcional da cidade, como verificado no Transmilênio, em Bogotá na
Colômbia, conforme apresentado nas Fotos 14 a 17.
O BRT Transmilênio, por meio da implantação/operação de uma rede de
transporte de alta capacidade em sistema tronco-alimentado, passou a interligar as
diversas regiões periféricas da cidade de Bogotá às áreas centrais, atendendo à
demanda de viagens em substituição a centenas de linhas de ônibus convencionais,
que ali operavam, contribuindo para a melhoria das áreas lindeiras, consolidando-se
como uma alternativa ao transporte individual, diminuindo o número de veículos
particulares e coletivos em circulação e, ao mesmo tempo, auxiliando no processo de
mitigação de impactos indesejáveis, como a poluição atmosférica, a perda de tempo em
congestionamentos, acidentes, etc.
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Foto 14: Vista de uma das linhas em operação do BRT Transmilênio. No detalhe, em vermelho,
um recorte do sistema: plataformas de embarque / desembarque bem delineadas, acesso e
passarela para pedestres. Ao longo do corredor, organização urbano-paisagística.
Fonte: Google Earth (2007).
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Foto 15: BRT Transmilênio, de Bogotá: reformas e requalificação do meio urbano. No detalhe,
ordenamento e organização do uso e ocupação do solo em áreas de encosta na periferia
(implantação de rede de saneamento ambiental) contíguas ao corredor BRT.
Fonte: Departamento de Meio Ambiente de Bogotá (2006).
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Foto 16: Detalhe dos parques lineares e do projeto paisagístico ao longo do BRT TransMilênio:
organização viária, urbana e plantio de árvores.
Fonte: Google Earth (2007).

Foto 17: Ciclovias implantadas ao longo do transecto do BRT TransMilênio.
Fonte: Departamento de Meio Ambiente de Bogotá (2006).

De acordo com o estudo de Medina e Cavalcanti (2006), não é a tecnologia
propriamente dita que induz a melhoria do espaço urbano. O que viabiliza tal realidade
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são medidas de planejamento e legislação, como as Leis de Uso do Solo, respaldada
pela reserva de domínio dos grandes eixos de transporte, ou seja, implantam-se vias
físicas que deverão, ao longo do tempo, servir de base a tecnologias de crescente
sofisticação e capacidade. Ao mesmo tempo, haverá amplificação dos volumes a serem
transportados, fortalecendo a capacidade econômica e ambiental das populações
envolvidas.
Além de ter protagonizado uma verdadeira revolução na maneira como
os bogotanos se deslocam, o TransMilênio (BRT de Bogotá)
proporcionou também uma significativa renovação urbana que privilegia
os deslocamentos não-motorizados, o incremento da segurança contra
acidentes de trânsito, a recuperação de espaços públicos e a
preservação do meio ambiente natural e construído (TRANSMILÊNIO
S/A, 2006, p.9).

Ainda de acordo com Medina e Cavalcanti (2006), os espaços públicos em
sistemas BRT - Classe I são eleitos como o eixo central da iniciativa de renovação e
revitalização do meio urbano, sendo considerados como elementos fundamentais para
promover intervenções destinadas a reduzir as desigualdades econômicas, sociais e
melhorar a qualidade de vida, por meio de medidas de gestão política, gerenciamento
da mobilidade urbana e de planejamento. Nesse sentido, para dar a dimensão e o
desempenho necessário ao funcionamento dos sistemas BRT - Classe I, são
implantadas, recuperadas ou ampliadas no meio urbano, diversas intervenções
estruturais e físicas, como: calçadas, ciclovias, estacionamentos vinculados às estações
e terminais, passarelas, vias de pedestres, parques, praças, zonas de preservação
ambiental, de imóveis/áreas de conservação histórica e áreas de controle ambiental,
entre outras.
Dentro deste cenário, Medina e Cavalcanti (2006) ressaltam que o BRT
Transmilênio merece ser destacado por conta de sua contribuição ao equilíbrio do
sistema de transporte, pelas intervenções correspondentes ao alargamento das
calçadas (com a ampla adoção, onde necessário, de espigões protetores), pela
implantação de ciclovias e pelo aprimoramento dos acessos, através de passarelas,
faixas de pedestres e interligações protegidas entre os estacionamentos e as
plataformas de embarque dos terminais (Foto 18).
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Foto 18: Vista geral do BRT Transmilênio: vias dedicadas aos auto-ônibus, ciclovias,
tratamento urbano-paisagístico, sinalização, calçadas largas etc.
Fonte: Transmilênio S / A (2007).

Sistemas BRT - Classe I podem ser um instrumento eficaz para melhorar as
áreas lindeiras e (re)orientar o crescimento, ordenamento e o uso/ocupação do solo
urbano ao longo do corredor (Foto 19).

Foto 19: Programa de reurbanização de áreas periféricas, ao longo do BRT - Classe I TransMilênio.
Fonte: Corporação Andina de Desenvolvimento (2006).
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Segundo o Fundo de Administração de Transporte dos Estados Unidos (2006), o
Transmilênio tornou-se, a peça de centro do programa de renovação / mobilidade
urbana, enquanto um facilitador de ações para melhorar o acesso e revitalizar o espaço
público (áreas do entorno, ao redor das estações e ao longo do corredor), por meio da
construção de edifícios junto aos terminais principais, implantação de avenidas,
calçadas/passagens para pedestres e pistas para bicicletas. Estas intervenções
demonstram que programas de renovação do meio urbano podem ser conduzidos ao
longo de sistemas de BRT (como previamente ocorreu com o BRT de Curitiba). Ainda
de acordo com o Fundo de Administração de Transporte dos Estados Unidos (2006), as
melhorias dinamizadas aos espaços públicos, em decorrência da implantação/operação
de sistemas BRT - Classe I, proporcionam impactos positivos e notáveis ao capital
social, ambiental e econômico de uma cidade.
Nas considerações de Hidalgo (2006) sobre o BRT Transmilênio, as políticas e
melhorias de transporte não motorizadas associadas provaram ter êxito, reduzindo
exclusão social e elevando o nível de acesso entre o centro da cidade e suas áreas
periféricas.
A construção de parques lineares associados à implantação/operação de
corredores BRT - Classe I constitui-se em outra medida importante adotada para
potencializar e revitalizar o espaço público. Um bom exemplo foi à construção do
“Parque Terceiro Milênio”, na Cidade de Bogotá (Foto 20). De acordo com a
Corporação Andina de Desenvolvimento (2006), serão executados, ao longo do
Transmilênio (até o término do projeto em 2012), cerca de 285.500 m² construídos de
calçamento e vias para pedestres, além de parques lineares e praças (no entorno e no
transecto) do corredor.
De acordo com o Banco Mundial (2006), dentro das premissas para viabilizar
políticas estratégicas de transporte e de uso/ocupação do solo em sistemas BRT Classe I encontra-se as seguintes diretrizes:
a) estudos de zoneamento urbano;
b) implantação de áreas de preservação e proteção ambiental;
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c) viabilização de processo de análise e licenciamento de Pólos Geradores de
Tráfego;
d) implantação de condomínios e loteamentos horizontais, fechados ou não;
e) implantação de instrumentos de gestão urbana, como as operações urbanas.

Foto 20: Construção do Parque Terceiro Milênio, Bogotá.
Fonte: Corporação Andina de Desenvolvimento (2006).

Outro enfoque estrutural positivo presente em sistemas BRT - Classe I que
destaca seu ponto integrador e de inclusão social e ambiental é a aplicação dos
princípios de Acessibilidade Universal e outras medidas, para tornar o meio urbano
mais acessível e seguro aos seus usuários e operadores.
De acordo com a Empresa Pública de Transporte e Circulação de Porto Alegre
(2007), na implantação nos Terminais de Área Especial para Pessoas com Mobilidade
Reduzida em sistemas BRT, segundo os preceitos estabelecidos pela Associação
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT (NBR-9050), deve-se prever todos os seguintes
elementos facilitadores de mobilidade:
a) elevadores de embarque/desembarque (Foto 21 e 22);
b) assentos para obesos;
c) telefones para surdo, com leitura na tela;
d) telefones na altura apropriada para pessoas em cadeira de rodas ou de baixa
estatura;
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e) sinais sonoros e inscrições em Braille para deficientes visuais;
f) piso podotátil;
g) painel de mensagens variáveis;
h) sanitários apropriados;
i)

pessoal dedicado e treinado para atendimento ao usuário.

Guia Rebaixada
Elevador
Foto 21: BRT - Classe I de Curitiba. Guia
Rebaixada, acessibilidade e inclusão ao
Sistema.
Fonte: Almirante (2006)

Foto 22: BRT - Classe I de Curitiba.
Mecanismos de Acessibilidade Universal.
Fonte: Urbanização de Curitiba (2004)

Os sistemas BRT - Classe I preveem, em sua concepção, planejamento e
gerenciamento; medidas de profilaxia e manejo adequados para evitar e mitigar
possíveis impactos de vizinhança e cenários de degradação urbana no entorno dos
corredores de ônibus. Dentro desta premissa, adotam-se ações para prevenir e evitar
degradação paisagística/estética, degenerescência da qualidade urbana (vacância,
desvalorização imobiliária, estreitamento das calçadas, falta de ordenamento do uso e
da ocupação do solo, etc.). Da mesma forma, há a inserção de ações para atenuar
eventuais impactos negativos ao meio físico (poluição sonora e atmosférica), prejuízos
à circulação de pedestres e às atividades comerciais (confinamento do comércio local e
dos moradores, etc.), ao longo das vias exclusivas do Transporte Rápido por Ônibus.
No entanto, quando as premissas do sistema BRT - Classe I não são seguidas,
ocorre o comprometimento da aplicação do modelo de corredores de ônibus. Tais fatos
podem ser ilustrados pelo impacto de vizinhança gerado por alguns Sistemas BRT - II
implantados na Cidade de São Paulo, tais como o Corredor da Avenida Rebouças,
região Centro-Sul. Neste corredor, observa-se significativos impactos de vizinhança,
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fragmentação do espaço urbano, estreitamento de calçadas, diminuição da velocidade
comercial dos veículos (ônibus em comboio e conseqüente saturação do tráfego, além
do efeito barreira), os quais geram degradação urbana, descaracterização do território
lindeiro, incômodo à população, prejuízos à circulação de pedestres e ao comércio
local. Os coletivos operados neste sistema, Foto 23, são obrigados a disputar espaço
viário com elevado número de motocicletas, carros e táxis (os quais chegam a formar
fila nos corredores, prejudicando a velocidade dos coletivos), expondo uma grave falha
de planejamento e de gerenciamento do tráfego urbano no tocante à prioridade de
operação do sistema de transporte coletivo.

Foto 23: Corredor BRT - Classe II, Avenida Rebouças, Cidade de São Paulo. No detalhe
veículos em comboio e parados no fluxo.
Fonte: Corporação Andina de Desenvolvimento (2006).

Segundo a Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental do Estado de
São Paulo (2004), as emissões atmosféricas e a concentração de material particulado
em corredores de ônibus (como o da Avenida Rebouças), podem duplicar em relação
às vias de tráfego adjacentes (variação de 5% a 10%), por conta do processo de
aceleração/desaceleração e do tempo médio de viagem (consumo de energia dos
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coletivos). Além disso, as edificações adensadas ao longo do corredor prejudicam a
dispersão dos poluentes, que se concentram por mais tempo na área afetada.
Assim, quando um corredor de ônibus opera sem o devido planejamento e sem
os atributos típicos (prioridade na circulação de tráfego, monitoramento, rastreamento,
presença de tecnologias ambientais, gerenciamento da mobilidade urbana, etc.), este
não poderá ser considerado um sistema viável ambientalmente. A dimensão de tal
problema é considerável, haja vista os impactos ambientais mencionados, bem como os
riscos tecnológicos (acidentes de trânsito) e de saúde pública, potencializada por tal
realidade.
Outro exemplo de corredor BRT - Classe II implantado em São Paulo é o da
Avenida Marquês de São Vicente (Centro-Oeste), no qual são verificados problemas de
conflito de tráfego (incluindo acidentes com coletivos), falta de fiscalização,
congestionamentos causados por volume elevado de ônibus, resultado direto da falta
de planejamento e de gerenciamento do sistema. Na Figura 10, vê-se o exemplo do
impacto de vizinhança no corredor citado, onde os ônibus ora transitam na faixa
exclusiva, ora na via de tráfego misto, resultando em significativo conflito de tráfego e
riscos potenciais de acidentes, o que indica falta de fiscalização, controle e
monitoramento do sistema.
Em comparação com o modelo BRT - Classe II, os Sistemas BRT - Classe I
priorizam a construção de avenidas e vias capazes de acomodar adequadamente a
demanda em termos operacionais e urbanísticos. Para tanto, prioriza-se medidas de
gestão, expansão e desenvolvimento urbano, por meio de mecanismos de
planejamento, zoneamento e do uso do solo, nos quais se define os parâmetros de
ocupação e orientação dos investimentos públicos e privados. Ao mesmo tempo se
disciplinam as atividades comerciais no entorno dos corredores, proporcionando
reduções nos custos e contribuindo para a mitigação dos impactos gerados pela
circulação viária urbana local.
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Figura 10: Potenciais riscos de acidente decorrente da conversão induzida dos ônibus
operados em faixa exclusiva para a via de tráfego misto, verificado no sistema BRT - Classe II
da Avenida Marquês de São Vicente (Centro-Oeste) da Cidade de São Paulo.
Fonte: Elaborado pelo autor.

De acordo com a Empresa de Urbanização de Curitiba (2004), a Rede de
Transporte Integrada - RIT (BRT - Classe I de Curitiba) promoveu a reorientação e
disciplinou a ocupação ao longo dos corredores, a partir das diretrizes de uso /
ocupação do solo e zoneamento proposto pelo Plano Diretor. Segundo a Empresa, o
“Sistema Ternário”, possibilitou as seguintes características/diretrizes de estruturação
do espaço urbano:
a) via central: com corredor para a circulação exclusiva das linhas expressas
(Transporte Rápido por Ônibus) e de duas vias lentas para acesso às atividades
lindeiras, com ganhos significativos para a velocidade operacional das linhas
expressas;
b) vias estruturais: duas vias paralelas à via central, destinadas às ligações centrobairro e bairro-centro, para a circulação dos veículos privados.
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Ainda conforme a Empresa de Urbanização de Curitiba (2004), os corredores
BRT - Classe I, componentes do “Sistema Trinário” (Figura 11 e Foto 24) são elementos
referenciais dos eixos estruturais de desenvolvimento, pois:
a) ordenam o crescimento linear do centro;
b) caracterizam as maiores densidades demográficas;
c) priorizam a instalação de equipamentos urbanos;
d) concentram a infraestrutura urbana;
e) definem uma paisagem urbana própria;
f) traduzem os mecanismos do planejamento integrado do uso do solo;
g) ordenam o sistema viário e transporte coletivo.

No caso dos Sistemas BRT - Classe II (sistema aberto e sem prioridade total
para a circulação dos coletivos), por conta de suas características, há degradação do
espaço público próprio para a circulação de pedestres e dos usos múltiplos para
comércio e serviços locais (sem intervenções pontuais que proporcionem a mitigação
dos impactos), bem como há restrição do tráfego misto de passagem. Para se contrapor
a tais impactos, os sistemas BRT - Classe I colocam em ação medidas de
gerenciamento, de planejamento do sistema, e o tratamento do meio urbano, como a
abertura de quadras, a criação de circulações transversais de pedestres, nos pontos de
maior encontro de fluxos, etc.

118

Figura 11: Esquema do Sistema Trinário de Curitiba.
Fonte: Corporação Andina de Desenvolvimento (2006).

Foto 24: BRT - I de Curitiba: Corredores totalmente segregados, com prioridade total para a
circulação dos coletivos: agente indutor do desenvolvimento e revitalização do meio urbano.
Fonte: Institute For Transportation And Development Policy (2007).

119

6.3 Indicadores Ambientais
Segundo Wright (2004), os verdadeiros impactos gerados pela construção e/ou
operação de Sistemas BRT - Classe I não estão condicionados propriamente às
características físicas do sistema, mas primordialmente em torno das melhorias que
este cria para a vida das pessoas. Ao se avaliar os efeitos esperados, em níveis de
tráfego, desenvolvimento econômico, qualidade ambiental, interações sociais e
transformações urbanísticas, são estes que determinam se o BRT instalado agregará
valor real ou não à sociedade. Tais impactos constituem, então, um fator distintivo para
avaliar os reais custos e benefícios, ao mesmo tempo em que auxiliam gestores em
eventual tomada de decisão, no tocante à implantação e ao desenvolvimento de futuros
projetos BRT.
Conforme Gomez (2004), de modo geral, todas as opções de transporte
produzem impactos ambientais ao exercerem determinada pressão antrópica sobre o
meio urbano, de tal modo que as viagens realizadas acabam gerando diversos
impactos. Assim, a quantidade de viagens esperadas e o número de pessoas que
trocam o modo particular pelo transporte público são dados significativos do benefício
ambiental gerado.
De acordo com especialistas do Centro de Transporte Sustentável do México
(2006), o Sistema BRT - Classe I possui capacidade significativa para motivar as
pessoas a optarem pelo modo ônibus, notadamente devido à qualidade, custos e
desempenho do serviço. Pesquisas realizadas pelo Departamento de Meio Ambiente de
Bogotá (2006) indicam que aproximadamente 10% dos usuários, no início da operação
do novo sistema, migraram do veículo particular para o BRT Transmilênio.
No Gráfico 16, tem-se a demonstração da racionalidade operacional do Sistema
Metrobus (Cidade do México): substituição de 255 veículos de baixa e de média
capacidade (anteriormente em operação), por 97 veículos de alta capacidade,
proporcionando economia de energia (combustível) e menores emissões atmosféricas.
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Outro fato interessante, relacionado aos impactos ambientais em Sistemas BRT Classe I, diz respeito à tecnologia veicular utilizada. Segundo o Banco Mundial (2003),
os sistemas podem ser operados com tecnologia diesel (certificação Euro), como nos
sistemas de Curitiba e Bogotá, ou a partir de uma rede com tração elétrica (tecnologia
Trólebus), como no sistema São Mateus/Jabaquara, em São Paulo e em Quito. Embora
sistemas de transporte eletrificados sejam considerados instrumentos relevantes para
melhorar a qualidade do ar e do ruído no ambiente urbano ao nível local, podem
ampliar, e até dobrar, os custos de operacionalização e de investimento total do BRT. A
Tabela 22 ilustra alguns benefícios econômicos e ambientais do uso de tecnologia
trólebus, a partir de veículos híbridos.
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Gráfico 16: Substituição ônibus convencional pelo BRT, no Sistema Metrobus (Cidade do
México).
Fonte: Elaborado a partir de dados fornecidos pelo Centro de Transportes Sustentáveis da
Cidade do México (2007).
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VANTAGEM

ITEM

Tabela 22: Benefícios econômicos e ambientais do uso de tecnologia trólebus, a partir de
veículos híbridos.
Redução do
consumo de
combustível

20 a 50%

Redução de
custos
operacionais

Financiamento

32%

Até 8 anos

Vida útil
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Atendidas
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30%para
ruídos
superiores
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que 64 dB
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- usando
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II

Fonte: Eletra Industrial Ltda. (2004).

De acordo com Wright (2004), o grau de impacto ambiental para geração de
eletricidade necessária ao veículo depende da fonte de combustível utilizado. Fontes
renováveis como a biomassa, hidroeletricidade, solar e eólica são relativamente limpas,
mas estas fontes constituem porcentagem pequena da geração elétrica total, para
sistemas de transporte. Ainda nas palavras de Wright (2004), os veículos operados em
Sistemas BRT podem ser ocasionalmente movidos por eletricidade, mas, geralmente,
utilizam gás natural ou “diesel limpo” (certificado e dentro de parâmetros de emissões).
A quantidade de emissão de veículos movidos a gás natural ou a diesel limpo
depende de muitos fatores que incluem características geográficas e topográficas
locais, qualidade do combustível e o comportamento do motor. Sistemas BRT - Classe
I, até mesmo em nações em desenvolvimento, requerem níveis de emissões bastante
restritos e possuem características estruturais mais avançadas quando comparados aos
serviços de ônibus convencionais existentes. Nos Sistemas BRT Transmilênio (Bogotá),
Metrobus (Cidade do México), Transantiago (Santiago) e mesmo no El Trole (Quito), a
certificação do combustível é exigência operacional, para mitigação das emissões
atmosféricas. A certificação internacional (Euro), adotada pelo Banco Mundial, é
exigência para a operação de veículos financiados pela Instituição. O objetivo é impor
parâmetros que, ao mesmo tempo, tornem os veículos mais eficazes e menos
poluidores ao longo de sua vida útil, substituindo combustíveis mais poluentes pelo gás
natural ou diesel limpo, de modo a mitigar as emissões de óxidos de nitrogênio,
monóxido de carbono, material particulado e óxidos de enxofre, ao nível local.
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Segundo Branco (2005), diversos países da Europa já introduziram o óleo diesel
com o teor de enxofre limitado a 10 ppm, por meio do padrão Euro IV (ou seu
equivalente USEPA 2004). Esse combustível estará disponível em todos os países da
Comunidade Européia em 2008, assim como também ocorrerá nos EUA até 2009.
Ainda de acordo com o autor, a adoção dos padrões tecnológicos mais avançados de
combustível evidencia uma estratégia ambiental significativa para os padrões EURO V
ou VI (ou equivalentes EPA 2007/2010), a partir de 2013/15, o que propiciaria reduções
da emissão anual de NOx, pela frota de veículos pesados, da ordem de 80% até 2030.
Na Tabela 23 são apresentados os limites máximos de emissões certificadas
pelo padrão Euro. Pelos parâmetros definidos nesta certificação ambiental, os veículos
movidos a diesel deverão, até 2009, enquadrar-se na “Euro V”, resultando em menores
emissões de material particulado, óxidos de nitrogênio, monóxido de carbono e óxidos
de enxofre. A premissa é, a cada certificação, exigir melhores resultados e menores
emissões.
Ao abordar as singularidades conceituais dos Sistemas BRT - I, Wright (2004)
discute as condições de operação do BRT e propõe transbordo limitado (poucas
paradas, linhas expressas), menor conflito com o tráfego geral e eficiência na gestão do
serviço, induzindo o sistema a mitigar e a gerenciar emissões atmosféricas e, inclusive,
níveis de ruído local.
De acordo com Calixto (2002), em termos acústicos, o auto-ônibus é considerado
a fonte de ruídos que mais se destaca em um ambiente urbano. Desta forma, além de
emissões atmosféricas, o transporte público, também, contribui para piora do nível de
poluição sonora da cidade. Contudo, deve-se ressaltar que um veículo operado nos
Sistemas BRT - Classe I equivale a 100 ou mais veículos individuais, no tocante à
redução de ruído.

123
Tabela 23: Parâmetros da Certificação Euro para veículos pesados.

PADRONIZAÇÃO DA
CERTIFICAÇÃO EURO

LIMITE DE EMISSÕES EM (g / kWh)
CO

HC

NOX

PM

EURO I (1993 até 1996)

4,5

1,10

8,0

0,36

EURO II (1997 até 1999)

4,0

1,10

7,0

0,15

EURO III (2000 até 2004)

2,1

0,66

5,0

0,10

EURO IV (2005 até 2008)

1,5

0,46

3,5

0,02

EURO V (a partir de 2009)

1,5

0,46

2,0

0,02

Fonte: Departamento de Meio Ambiente de Bogotá (2006).

Conforme Wright (2004), os Sistemas BRT - Classe I contribuem para amenizar
e até diminuir os níveis locais e globais de decibéis em uma cidade. O padrão de ruído
máximo aceitável para o Sistema BRT Transmilênio em Bogotá, por exemplo, é de, no
máximo, 90 decibéis.
Segundo Calixto (2002), o método utilizado para a avaliação de poluição sonora,
em sistemas de transporte, corresponde à mensuração dos níveis sonoros,
questionando-se, simultaneamente, os passageiros, tanto a respeito da caracterização
do transporte coletivo como acerca da percepção dos ruídos durante o trajeto
(presença, intensidade, causas e efeitos). O método em questão foi aplicado nos
terminais e em diferentes pontos de ônibus do BRT - Ligeirinho de Curitiba, com cerca
de 808 usuários do sistema. Calixto (2002) afirma que o nível máximo de ruído
constatado dentro dos veículo foi de 81 dB(A), ainda assim, considerado um valor
elevado, já que a Organização Mundial da Saúde (2001) aponta que um som acima de
70 dB(A) pode trazer danos particulares às pessoas.
Na Tabela 24, são apresentados os níveis aceitáveis de ruído, estabelecidos
pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (2005), em relação aos modos de
transporte urbano.
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Tabela 24: Nível de ruído aceitável (em dB(A)) no transporte urbano na Região Metropolitana
de São Paulo.

TIPO DE VEÍCULOS

NÍVEL DE RUÍDO (em dB)

Ônibus urbano a diesel

84 a 90

Trólebus

70 a 78

Caminhões

86 a 100

Automóvel

100

Motocicleta

86 a 100

Fonte: Associação Brasileira de Normas Técnicas e Companhia de Tecnologia de Saneamento
Ambiental (2005).

Em Sistemas BRT - Classe I, as diretrizes estabelecidas levam ao uso de
veículos mais novos e de maior capacidade, resultando na diminuição dos níveis de
ruídos (poluição sonora).
De acordo com Wright (2004), as seguintes diretrizes, adotadas em Sistemas
BRT - Classe I, atenuam substancialmente os níveis de ruídos gerados:
a) uso de veículos de maior capacidade, em substituição aos veículos menores
e mais velhos;
b) tecnologia veicular conforme aos parâmetros acústicos (mais silenciosos);
c) sistema operacional mais eficaz, rápido e com menores acelerações /
desacelerações;
d) substituição modal (a troca do veículo particular pelo BRT);
e) execução prévia de Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV, com análise do
nível de ruído externo gerado pelo sistema (níveis máximos de decibéis e
monitoramento em tempo real dos níveis acústicos) e proposição de medidas
mitigadoras (tecnologias ambientais, como anteparos acústicos, ao longo dos
corredores) e medidas compensatórias;
f) certificação de fábrica do nível de ruído interno dos veículos;
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g) uso de tecnologias ambientais para minimizar ruídos, como os sistemas de
descarga empregados, filtros nos escapamentos e refrigeração de motor,
entre outros;
h) qualidade da superfície do pavimento;
i) práticas de manutenção constante.
Wright (2004) salienta que, em Sistemas BRT - Classe I, são fixadas metas a
serem atingidas para mitigar o potencial poluidor médio de cada frota, de acordo com a
sua utilização (corredores, centro, periferia, etc.); ou seja, que os veículos mais velhos
existentes sejam constantemente substituídos, já que produzem níveis altos de
emissões atmosféricas e também ruído considerável.
Dentro das premissas estruturais dos Sistemas BRT - Classe I, o aprimoramento
das variáveis ambientais são parte da rotina operacional, de forma coordenada e
continuada, envolvendo desde a fase de planejamento até a recuperação de passivos
ambientais, passando pelo licenciamento ambiental de obras, inserção e utilização de
tecnologias ambientais e de programas de gestão ambiental.
Segundo o Plano Institucional de Administração Ambiental do Transmilênio S. A.
(2007), ali são desenvolvidas as seguintes ações e diretrizes de gestão ambiental:
a)

Programa de Monitoramento e Controle de Parâmetros Ambientais do
Sistema - Qualidade do ar - Controle de Emissões:
-

controle de emissões de gases;

-

programa de autorregulação;

-

mitigação de poluição sonora;

-

qualidade da água (uso eficiente da água);

-

qualidade de combustíveis e uso eficiente da energia;

-

manejo integral de resíduos sólidos;

-

estruturação de projeto de MDL;

b) Programa Observatório Ambiental do Sistema:
-

rede de diagnóstico dos impactos do transporte;
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-

sistema de informação ambiental do sistema BRT;

-

sistema de indicadores de desempenho ambiental;

-

centro de documentação bibliográfica e normativa;

-

articulação interinstitucional;

c) Programa de Qualificação e Geração de Cultura Ambiental;
d) Articulação com outros Projetos e com o Plano Institucional de Gestão
Ambiental (PIGA), do Transmilênio S/A:
-

sistema de gestão de qualidade;

-

modelo padrão de controle interno;

e) Estratégia de Comunicação e Popularização do Plano.
É fato corrente que os congestionamentos urbanos dificultam a mobilidade dos
ônibus que circulam em tráfego misto, além de onerar os custos operacionais e
gerenciais do transporte público, impondo perdas adicionais de tempo, a considerável
parcela da população, e danos socioambientais significativos ao meio urbano, segundo
o Banco Mundial (2003). De modo contrário, os Sistemas BRT - Classe I proporcionam
o aumento da velocidade comercial dos coletivos e o combate aos significativos
impactos socioambientais típicos dos serviços convencionais de transporte por ônibus.
Assim, a concepção do BRT - Classe I pressupõe elevada sofisticação de planejamento
e de gestão de técnicas de tráfego, no esforço de atender à demanda de serviços e às
expectativas do usuário.
Wright (2004) ressalta que os projetos BRT - Classe I têm a variável ambiental
como aspecto significativo, sendo estimados e abordados os impactos sob o meio
ambiente, além dos impactos sociais, urbanos e econômico-financeiros e aspectos
técnicos. Ao promover a organização do transporte de passageiros urbanos, dentro dos
aspectos mencionados, os Sistemas BRT - Classe I transformam-se em instrumento
que colabora para mitigar e controlar as emissões atmosféricas e os gases de efeito
estufa, já que estes elementos se reduzem de maneira significativa quando
comparados aos sistemas tradicionais de transporte por ônibus.
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Os índices de emissões atmosféricas por passageiros por km percorrido
favorecem a implantação de projetos BRT. Pesquisas e estimativas realizadas pela
Secretaria do Meio Ambiente da Cidade do México, constante no relatório do Centro de
Transportes Sustentáveis do México (2006 apud Estratégia Local de Ação Climática,
2004), mostram alguns resultados representativos auferidos pelo BRT Metrobus da
Cidade do México, comparativamente a emissões atmosféricas de gases de efeito
estufa do sistema convencional anterior (micro-ônibus a gasolina). O estudo, para o ano
base de 2003, confronta os cenários de inclusão do Sistema BRT - Classe I versus a
ausência deste, para os anos 2008, 2010, 2013 e 2017, considerando-se a utilização de
veículos articulados e com Certificação Euro III, em todos os casos. Os resultados
obtidos são sumarizados na Tabela 24 e sustentam a eficácia do Sistema BRT - Classe
I no abatimento das emissões atmosféricas.
Além das informações da Tabela 25, os dados da Secretaria de Meio Ambiente
da Cidade do México (2006) mostram que, a partir da operação do BRT Metrobus em
substituição aos micro-ônibus movidos à gasolina, houve:
a) redução nas emissões atmosféricas totais geradas pelos micro-ônibus (grama
/ km / passageiros) em mais de 9 vezes;
b) redução de material particulado: entre 2 e 3 vezes;
c) redução de óxidos de nitrogênio: entre 3 e 4 vezes;
d) redução de monóxido de carbono: até 200 vezes;
e) redução de dióxido de carbono: de aproximadamente 4 vezes;
f) redução na quantidade de combustível consumido: até 5 vezes.
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Tabela 25: Estimativa de emissão de gases de efeito estufa do BRT Metrobus da Cidade do
México (2003 a 2017).
EMISSÕES (t)
Parâmetros
2008

2010

2013

2017

10.558,7

12.116,9

-

12.669,2

13.385,6

14.192,1

CH4

2.381

2.745

-

2.877

3.059

3.273

N2O

90

93

-

97

103

117

Sistema
Convencional

2006

CO2

Convencional
+ BRT
Metrobus

2003

CO2

-

-

11.903,8

12.359,4

13.042,9

13.954,2

CH4

-

-

2.734

2.849

3.021

3.252

N2O

-

-

94

97

102

110

Fonte: Elaborado a partir de Secretaria de Meio Ambiente da Cidade do México (2006 apud
Estratégia Local de Ação Climática, 2004).

Na Tabela 26 são demonstradas as reduções de emissões atmosféricas no
Sistema BRT Metrobus da Cidade do México, a partir da substituição dos veículos
articulados /biarticulados em lugar do sistema convencional.
Outra vantagem do Sistema BRT reside na possibilidade de Projetos de
Certificação para Créditos de Carbono (MDL - Mecanismo de Desenvolvimento Limpo),
os quais contribuem para agregar elementos adicionais à viabilidade ambiental dos
Sistemas BRT - Classe I.
De acordo com Banco Mundial (2006), a entrada em vigência do Protocolo de
Quioto, em fevereiro de 2005, obriga os países industrializados do Anexo I e que
ratificaram o Protocolo, especialmente os europeus, a reduzir suas emissões de gases
em 5,2% em relação aos níveis de 1990, no período entre 2008 e 2012. Estes países
podem cumprir suas metas por três caminhos: reduzindo emissões, negociando
certificados de redução de emissão com países do Anexo I, ou comprando crédito de
carbono de países em desenvolvimento (que não estão obrigados a reduzir emissões).
Por tal fato, o mercado de Certificados de Crédito de Carbono tende a se tornar
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referencial para Sistemas BRT e, nos últimos anos, este comércio passou a se
solidificar e amadurecer como negócio promissor.

Tabela 26: Mitigação atmosférica no BRT - Classe I - Metrobus.
MODO DE DESLOCAMENTO

MP

NOX

CO

CO2

RENDIMENTO
(mg / km /
passageiro)

Micro-Ônibus (Gasolina)

629

274,29

10.354,29

33.628,57

15.685,71

281

76,25

15,63

9.837,50

3.106,25

206

105,63

50,63

8.656,25

2.750,00

Veículos RTP
BRT
Metrobus
(Diesel)

(Empresa Pública)
(EURO IV)
Veículos CBSA
(Empresa Particular)
(EURO IV)

Fonte: Secretaria do Meio Ambiente do Governo do Distrito Federal do México (2006).

Segundo informações do Banco Mundial (2006), o Transmilênio foi o primeiro
Sistema BRT no mundo a comercializar Certificados de Crédito de Carbono. A
Corporação Andina de Fomento e a Transmilênio S / A criaram as condições e a
metodologia necessária para tanto e, em abril de 2006, a Holanda passou a comprar os
certificados gerados, os quais representarão, nos próximos 7 anos, cerca de 270.000
toneladas, renováveis por até 21 anos. O mercado, segundo o Centro de Transportes
Sustentáveis do México (2006, apud Consultoria Point Carbon, 2005), cresceu 2.500%,
em 2005, ao atingir a cerca de US$ 12 bilhões. A grande maioria das transações atinge
US$ 2,6 bilhões. Segundo o Departamento de Meio Ambiente da Colômbia (2006), o
país está entre os que vendem acima de um milhão de toneladas de CO2. Na Tabela 27
são apresentados os resultados do Projeto MDL do BRT Transmilênio, no total de 13,5
milhões de toneladas de CO2, que deverão ser comercializadas até 2012.
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Tabela 27: Resultados do Projeto MDL do BRT Transmilênio, de Bogotá.
t-CO2
(milhões)

ITENS
Redução de GEE (Gases de Efeito Estufa) 2001-2012 (Fase I)

2,1

Redução de CERs (Certificado de Emissões Reduzidas) 2006-2012

1,7

GEE
Reduções estimadas, nos 3
CERs
períodos, até 2026
Total

5
8,5
13,5

Fonte: Transmilênio S. A. (2006).

Na Tabela 28 são apresentados alguns benefícios estimados (econômicos e
socioambientais) a partir do Projeto MDL BRT Transmilênio.

Tabela 28: Benefícios do Projeto MDL BRT Transmilênio, de Bogotá.
ASPECTOS

VANTAGENS
- Até 2012: aproximadamente US$ 25 milhões por ano.

Econômico

- Durante o total do tempo previsto: US$ 100 - 300 milhões (dependendo da
evolução de preços do mercado de carbono).
- Recursos adicionais livres e disponíveis para a construção da infraestrutura
do sistema (flexibilidade)
- Reconhecimento internacional (prestígio)

Político

- Maior respaldo à continuação do projeto

Ambiental

Monitoramento e controle das principais emissões

Fonte: Transmilênio S. A. (2006).

No caso da operação do BRT Metrobus (Cidade do México), segundo o Centro
de Transportes Sustentáveis do México (2006), foram obtidos os seguintes resultados:
a) durante o primeiro ano de operação, a redução de emissões de gases de
efeito estufa foi estimada em 35 mil toneladas;
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b) a redução de emissões foi vendida, por período de 10 anos, ao Fundo
Espanhol de Carbono, por intermédio do Banco Mundial como fiduciário, com
o primeiro pagamento previsto para o final do ano de 2007;
c) a primeira verificação de redução de emissões será efetuada no final de 2007,
por uma entidade verificadora internacional. A redução de emissões de 2008
será inferior a dos próximos anos, considerando-se que as fugas por
destruição de emissões somente serão aplicadas neste ano.

A potencial redução de CO2 no Sistema BRT Metrobus, segundo o Centro de
Transporte Sustentável do México (2006), advém dos seguintes aspectos dos veículos
utilizados:
a) idade: unidades novas com menor emissão / km rodado;
b) tamanho: unidades com menor emissão / pessoa transportada;
c) ocupação: transporte com melhor densidade de ocupação;
d) substituição modal: de táxis, motocicletas e veículos particulares por ônibus;
e) tecnologias: combustíveis com menor emissão de CO2 / litro (biodiesel,
biogás, hidrogênio) e veículos mais eficazes (híbridos);
f) racionalização do uso da frota: redução do tempo de viagem, diminuição do
número de veículos em circulação.

A Tabela 29 mostra as emissões atmosféricas estimadas para o ano de 2006, no
BRT Metrobus.
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Tabela 29: Mitigação de emissões estimadas para o BRT Metrobus da Cidade do México.
MATERIAIS

EMISSÕES EVITADAS ANUALMENTE

CO2

35 mil t-CO2 equivalente

HCT

1.180 t

CO

9.709 t

NOX

206 t

PM 10

127 t

Fonte: Centro de Transportes Sustentáveis da Cidade do México (2006).

Na Tabela 30, apresenta-se a comparação entre as emissões geradas pelo
sistema de ônibus convencional e pelo Sistema BRT Transmilênio
Tabela 30: Estimativas de reduções de CO2 no Projeto MDL - Transmilênio, de Bogotá (2001 2016).

ANO
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Total

LINHA DE BASE
DO CENÁRIO
(t CO2 equivalente)
1.540,924
1.555,568
1.534,567
1.520,241
1.532,420
1.526,099
1.519,761
1.519.459
1.508,960
1.528,646
1.552,459
1.549,202
1.536,482
1.585,549
1.583,308
1.590,493

25.458,456

CENÁRIO DE PROJETO
(t CO2 equivalente)
ÔNIBUS
BRTCONVENCIONAL
TRANSMILÊNIO
1.450,471
74,510
1.440,392
85,256
1.387,571
95,236
1.357,836
99,840
1.212,356
145,198
1.199,327
147,550
1.184,314
149,898
1.173,484
152,260
1.165,207
154,597
1.034,346
177,373
854,166
210,317
823,534
217,029
815,339
217,048
713,824
249,013
688,882
252,482
639,111
253,477

17. 140,160

TOTAL ANUAL DE
REDUÇÕES
(t CO2 equivalente)

2.681,084

Fonte: Elaborado a partir de Corporação Andina de Desenvolvimento (2004).

15,943
29,920
51,760
62,566
174,866
179,222
185,550
193,715
189,155
316,927
487,976
508,639
504,095
622,712
641,944
697,905

4.862,894
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Ainda de acordo com o Transmilênio S/A (2005), no primeiro ano de implantação
do Sistema BRT - Classe I de Bogotá, foram possibilitados os seguintes ganhos
socioambientais:
a) transporte de 70 milhões de usuários em um ano de operação (260 mil viagens
por dia);
b) redução de 33% nos tempos de viagem (diminuição de 12 milhões de horas por
pessoa ao ano);
c) redução de 35.000 toneladas de emissões de Gases de Efeito Estufa ao ano e
venda de Certificados de Crédito de Carbono ao Fundo Espanhol de Carbono;
d) redução de 59% nos níveis de exposição pessoal ao monóxido de carbono,
benzeno e material particulado PM 2,5.
.
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7 ESTUDO DE CASO: O CORREDOR EXPRESSO TIRADENTES EM SÃO PAULO
O estudo de caso apresentado neste capítulo tem o objetivo de particularizar e
verificar os impactos ambientais e do tráfego local, bem como os atributos operacionais
gerados pela aplicação de Sistemas BRT - Classe I, por meio de indicadores
selecionados e análise dos processos desencadeados no meio físico urbano do
corredor de Transporte Rápido por Ônibus, Expresso Tiradentes, em São Paulo.
7.1 Seleção e Caracterização da Área de Estudo
A área de estudo compreende o trecho inicial (trechos 1 e 2) do corredor BRT Classe I Expresso Tiradentes, em São Paulo. Composto por dois Terminais de
Integração (Mercado/Centro e Sacomã/Zona Sul), e quatro Estações Intermediárias
(Pedro II, Ana Néri, Clube Atlético Ypiranga e Rua do Grito), além de pontos de parada:
Rangel Pestana, Luís Gama, Alberto Lion, Cipriano Barata e General Lecor em um
percurso de 8,5 km, dos quais 3 km passam ao nível do Rio Tamanduateí e 5,5 km em
via elevada, sobre as avenidas do Estado e Juntas Provisórias. Na Tabela 31, as
características gerais do Sistema BRT - Classe I Expresso Tiradentes.
Tabela 31: Informações operacionais do Corredor Expresso Tiradentes em São Paulo.
Extensão
Inicial
Extensão total
Área total do corredor
(em construção) 32 km
Área de estudo
8,5 km
8,5 km trecho inicial
Via em nível
3 km
Via elevada
5,5 km
População atendida
42.500 passageiros/ dia útil
Número de viagens
430/dia
Estimativa de redução do tempo de viagem
40/50 minutos para 13 minutos
Número de terminais
2
Número de paradas
4
Intervalos entre partidas
3 minutos no horário de pico
Número de veículos em operação
21 ônibus
Número de estações de transferência
2
Investimento total estimado
(trechos 1 e 2) R$ 861 milhões
Fonte: Elaborado a partir de dados fornecidos pela SPTrans (2008).

A seleção do objeto de estudo fundamentou-se nos atributos operacionais e
físicos do Expresso Tiradentes, avaliado neste trabalho, como o único sistema BRT -
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Classe I encontrado na cidade de São Paulo, ou seja, um corredor expresso de
transporte por ônibus, com tráfego totalmente segregado e monitorado, com linhas e
limites definidos e condições de gerenciamento por meio do rastreamento dos veículos.
Na Figura 12, o detalhe do desenho estrutural (estações/paradas): trechos 1 e 2 do
Expresso Tiradentes e na Figura 13, o detalhe dos cenários considerados (área de
influência direta e do entorno) da Estação Terminal Pedro II/ Rua Pedro II, região da
Subprefeitura da Sé, no centro da Cidade de São Paulo.
DESENHO ESTRUTURAL DO EXPRESSO TIRADENTES*

Figura 12: Detalhe do desenho estrutural (estações e paradas) do Expresso Tiradentes:
destaque para o trecho Centro (Parque Dom Pedro) até a Zona Sul (Terminal Sacomã).
Fonte: Elaborado a partir de SPTrans (2008).
*Croqui de localização sem escala.
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Figura 13: Área de influência direta (Cenários I) e entorno da Estação Terminal
Pedro II - Expresso Tiradentes (Cenários II). Em amarelo, detalhe do ponto
amostral/contagem do volume veicular na Rua Pedro II.
Fonte: Elaborado pelo autor.
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O BRT - Classe I Expresso Tiradentes é um corredor totalmente segregado, com
prioridade total para a circulação dos coletivos, que congrega mecanismos de
gerenciamento da mobilidade urbana e tecnologias (ambientais e da informação)
inexistentes em outros corredores da Cidade de São Paulo.
A estruturação física e operacional típica de corredor BRT - Classe I permite que
o desenho do corredor e as estações promovam maior flexibilidade e mais
ultrapassagens.

Os

mecanismos

operacionais

e

tecnológicos:

sistema

de

monitoramento remoto por GPS, circuito fechado de televisão, acompanhamento do
fluxo dos veículos por câmeras, entre outros, proporcionam maior segurança e
mobilidade.
7.2 Histórico do Expresso Tiradentes
O denominado Expresso Tiradentes, inaugurado e integrado à rede de transporte
coletivo da cidade de São Paulo em março de 2007, é o primeiro sistema BRT - Classe
I (corredor totalmente exclusivo) da Capital paulistana.
Com um histórico, considerado por muitos, controverso e polêmico, seu projeto
original baseava-se na construção de um corredor elevado, uma espécie de VLP
(Veículo Leve Sobre Pneus) com tecnologia moderna e inovadora, em um percurso de
125 km. O esboço inicial do projeto foi idealizado em 1995 e as obras iniciadas em
1997, recebendo na ocasião a denominação de Fura-Fila.
O projeto original do empreendimento passou por mudanças de traçado,
concepção e estruturação, em três administrações municipais diferentes, e o plano
remodelado passou a considerar a integração da região central da cidade ao bairro de
São Mateus, na Zona Leste. Com isso, as obras iniciadas em 1997 se prolongaram, e
foram totalmente interrompidas em 2001 e 2004. Em 2005, seu trajeto modificado mais
uma vez, passou a ser concebido para integrar o bairro do Sacomã (Zona Sul) ao
Parque Dom Pedro II (no centro de São Paulo), um percurso compreendido pelo eixo
Sudeste. Também a denominação foi alterada, para Paulistão e o atual Expresso
Tiradentes.
Durante anos, o projeto foi considerado irrealizável, por conta do significativo
dispêndio de recursos financeiros, das diversas mudanças executadas em seu traçado
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e concepção, dos atrasos, paralisações, discussões de técnicos, especialistas e da
própria opinião pública. Em determinado momento, o projeto se resumiu a canteiros de
obras e de diversas estruturas inacabadas, incluindo dezenas de colunas de concreto
ao longo da Avenida do Estado.
De acordo com o Relatório de Impacto Ambiental do Expresso Tiradentes (2006),
por conta da inviabilidade econômica, financeira, problemas técnicos e operacionais,
incluindo dificuldades de cunho político-administrativo, o projeto de implantação do
sistema VLP foi abandonado. Dessa forma, para aproveitar a estrutura física e os
investimentos realizados, o antigo projeto foi ajustado e remodelado para abrigar um
corredor de ônibus BRT - Classe I (totalmente segregado), o primeiro implantado na
Cidade de São Paulo (ver Foto 25).

Vista aérea do Expresso Tiradentes

Foto 25: Detalhe do BRT - I Expresso Tiradentes: corredor totalmente segregado, com
prioridade total para a circulação dos coletivos. Em seu projeto atual, o Expresso Tiradentes
integrará o Sacomã e Cidade Tiradentes ao Centro da Cidade de São Paulo.
Fonte: São Paulo Transporte S/A (2008).
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7.2.1 Características Gerais
O Sistema BRT Classe I Expresso Tiradentes opera basicamente em sistema
tronco-alimentador, que consiste na oferta de serviços expressos e pontuais (nas
estações de transferência), utilizando-se de infraestrutura específica. Nesta sistemática
operacional, os ônibus coletam e distribuem os passageiros por meio de linha expressa,
operada por veículos tipo articulados, que ligam os terminais de integração ao centro da
cidade, por meio do corredor exclusivo; os embarques e desembarques são feitos em
nível nas estações existentes no trajeto; integrando-a as estações de cabeceira e
intermediárias, incluindo a Estação de Metro do Parque Dom Pedro II, com pagamento
de uma só tarifa. As principais características estruturais do Expresso Tiradentes são
apresentadas nas Fotos 26 e 27.
No detalhe da Foto 28, vê-se as plataformas de embarque/desembarque no
mesmo nível do veículo, que permitem maior segurança e conforto para o usuário, além
das vias exclusivas separadas do restante do trânsito (Foto 29). Muito do tempo perdido
pelo sistema convencional de ônibus se deve às condições do trânsito. O Sistema BRT
- Classe I Expresso Tiradentes adota, em seus limites físicos/técnicos, prioridade nas
interseções (controle de tráfego e prioridade semafórica), sistema de controle da
operação, com utilização do GPS e comunicação de dados e voz, por rádio, para todos
os ônibus, assim como para a central de gestão; os tempos perdidos se reduzem
significativamente, conforme informações da Tabela 32.
Na Foto 29, detalhe da restrição ao tráfego urbano para evitar a concorrência
entre os coletivos em operação e os veículos particulares (motos e carros). As vias
dedicadas constituem uma medida importante, que contribui para reduzir os custos de
operação e o consumo de combustíveis por km percorrido; além de aperfeiçoar,
priorizar e dinamizar o transporte coletivo; No detalhe da foto 29, vê-se a segregação
física separando o tráfego misto da operação exclusiva do sistema.
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Foto 26: BRT - Central operacional do Expresso Tiradentes (Classe I): monitoramento e
controle do sistema, em tempo real.
Fonte: São Paulo Transportes S / A (2008).

Foto 27: Características estruturais da Estação Terminal - Mercado, que permitem
maior segurança e conforto para o usuário, além do pagamento antecipado da
passagem.
Fonte: Empresa São Paulo Transportes (2008)
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Foto 28: Expresso Tiradentes: Estações de embarque / desembarque e terminais de
transferência (distando de 50 m a 1.500 m), estações simples (a cada 500 metros), terminais
de cabeceira e estações intermediárias, para acesso e integração.
Fonte: Empresa São Paulo Transportes (2008).

Foto 29: Vias dedicadas Expresso Tiradentes.
Fonte: Empresa São Paulo Transportes (2008).
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Tabela 32: Informações operacionais do Expresso Tiradentes em São Paulo.

Item

Passageiros
Viagens
Frequência
Tempo médio
de viagem
Velocidade
comercial
Índice
de
acidentes
Idade média
da frota

Antes do Expresso
Tiradentes
(anterior março de
2007)
Sem
informações
disponíveis
Sem
informações
disponíveis
Sem
informações
disponíveis.

Cerca de 42.500 passageiros/dia útil.
10,8 milhões / ano (até março de 2008)

60 minutos

13 minutos

10 a 18 km / h

40 a 50 km/h

Após o Expresso Tiradentes
(a partir de março de 2007)

430 viagens/dia
Intervalo médio de 4 a 5 minutos

Sem
informações
Zero
disponíveis
7 anos

2 anos

Veículos articulados e híbridos (diesel e
baterias tracionárias chumbo ácido)
Disponibilização
de
medidas
de
gerenciamento da mobilidade urbana:
semáforos inteligentes, restrição de
estacionamentos, etc.
Vias
exclusivas
para
ônibus
e
infraestrutura correspondente (estações
Tráfego
misto
no de transferência e pontos de parada,
Prioridade
mesmo viário
com ajustes geométricos no sistema
viário, ampliação da capacidade das vias
em alguns segmentos)
Rampas, elevadores e travessias
exclusivas para pedestres facilitam o
Sem
informações
acesso dos 50 mil passageiros que
Infraestrutura
disponíveis.
diariamente fazem uso do novo sistema
de transporte.
R$ 2,30, com direito a
R$ 2,30, com direito a integrações no
Tarifa
integrações no período
período de duas horas
de duas horas.
Fonte: Elaborado a partir de informações da São Paulo Transportes S/A (2008).
Uso
exclusivo
de
veículos do tipo diesel
16% do total de
Ocupação do viagens em veículos
viário
particulares,
usando
95% do espaço viário
Combustível
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7.2.2 Custos e o Tempo de Implantação
Como exposto no capítulo 6, os Sistemas BRT - Classe I podem atrair e/ou
incentivar

investimentos

econômicos

significativos,

tais

como

a

fabricação/modernização de equipamentos, adoção de novas tecnologias e de veículos,
entre outros, e ainda, potencializar melhorias econômicas e sociais (geração de
emprego e renda), em nível local.
Por meio do exame dos custos/tempo de construção e de operação do Expresso
Tiradentes, percebe-se que este excede em tempo e custos típicos aos projetos do tipo
BRT - I apresentados nesta pesquisa, como o Transmilênio (Bogotá) e o Metrobus
(Cidade do México). Nesses corredores, o valor por km variaram entre 20 e 30 milhões
de dólares; e o tempo de implantação/operação, entre 18 meses a 2 anos. Os 8,5 km
em operação (trechos I e II) do Expresso Tiradentes, por sua vez, custaram mais de 50
milhões de dólares por km e demandaram tempo de implantação superior a 10 anos,
conforme apresentado no Gráfico 17. Porém, como o corredor Expresso Tiradentes
possui projeto original (BRT – Classe I em via elevada), histórico de reformulação do
traçado e concepção singular, os custos e o tempo de implantação excedente, devem
ser considerados com ressalvas.
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10
TEMPO DE
IMPLANTAÇÃO (ANOS)

2
50.000
30.000

CUSTOS (US$
milhões/km)

*

42.000
40.000

DEMANDA
(passageiro/h)

BRT - I (típico)

EXPRESSO TIRADENTES

Gráfico 17: Comparação de custos/demanda e o tempo de implantação entre sistemas BRT - I
(em nível internacional) e o Expresso Tiradentes.
Fonte: Institute For Transportation And Development Policy (2007), Empresa São Paulo
Transportes S/A (2008), TransMilênio S/A (2007).
*Demanda estimada em relação aos 32 km completos do corredor.

7.2.3 Gerenciamento de Riscos
Segundo o Relatório de Impacto Ambiental do Expresso Tiradentes (2006) para o
“Plano de Contingência Emergencial” foi elaborado um manual de procedimentos para
a operação do Expresso Tiradentes, baseado em relatórios do Instituto de Pesquisas
Tecnológicas do Estado de São Paulo e de resoluções do Departamento Nacional de
Trânsito sobre acidentes automobilísticos. Do geral ao particular, o plano em questão
contempla as seguintes diretrizes:


implantação/operação do CCE (Centro de Controle do Expresso): ambiente

localizado no Terminal Mercado, que deverá funcionar 24 horas por dia, contando
inicialmente com 24 operadores, 107 câmeras, 20 rádios e oito telões de
monitoramento;


para o eventual processo de tomada de decisão, a partir da sala do CCE são

controlados/monitorados em tempo real, todos os elevadores de acesso às estações, o
corredor, bloqueios, bilheterias, rampas e os próprios veículos através do sistema de
monitoramento GPS;
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pela Central de Controle é possível emitir as mensagens que abastecem os

Painéis de Mensagens Variáveis (PMV´s) das estações, deixando os usuários
informados em tempo real;


equipe permanente de combate a incêndios e eventuais acidentes no corredor:

bombeiros, equipamentos e diretrizes específicas para potenciais eventos;


o Plano de Contingência prevê diretrizes de manutenção: a partir da meia noite

até às 4h da manhã, quando o corredor não está funcionando, uma equipe realiza toda
a manutenção e limpeza do local, os quais possuem a função de verificar todos os itens
de segurança e resolver eventuais problemas, além dos ônibus, condições das pistas e
equipamentos do CCE;


o “Plano de Contingência” define, também, adaptações nos veículos para operar

nas vias elevadas do corredor, objetivando maior eficácia e segurança, como adoção,
de rodas de liga leve para reduzir o peso bruto dos veículos, que tem seu peso absoluto
diminuído de 20.400 kg para 20.190 kg, ou seja, 210 kg a menos por ônibus (ver Figura
14).

Figura 14 Veículos de três eixos e oito rodas, operados no Expresso Tiradentes, vantagem das
rodas em alumínio para reduzir o peso e transportar, no mínimo, 81 passageiros (sendo 31
pessoas sentadas, 49 em pé) com maior segurança e estabilidade.
Fonte: Empresa São Paulo Transportes (2007)
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7.2.4 Redução de Emissões Atmosféricas
A implantação do sistema BRT - Classe I Expresso Tiradentes permitiu a
racionalização da frota em operação, com redução significativa do número de ônibus
que operavam no percurso entre o Parque Dom Pedro II e o bairro do Sacomã,
conforme apresentado no Gráfico 18.
160
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Número de Veículos
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retirados de
circulação

Ônibus
Hibrídos

Ônibus
Articulados

Ônibus
Convencional

0

Antes do Expresso Tiradentes
Após Expresso Tiradentes
Redução da frota em operação
Gráfico 18: Número de veículos em operação, antes e após a implantação do Expresso
Tiradentes.
Fonte: Elaborado a partir de dados fornecidos pela Empresa São Paulo Transportes (2008).

Segundo reportagem divulgada pelo portal O Eco, Di Cologna (2007), o Instituto
de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, realizou simulações e comparou
diferentes padrões de tráfego urbano normal, no qual os ônibus foram pesquisados em
três situações diferentes de circulação: em vias comuns (tráfego misto), em corredores
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BRT - Classe II (semi-segregado) e no corredor BRT - Classe I (Expresso Tiradentes totalmente segregado). Obtendo-se os resultados apresentados nas Tabelas 33 e 34.

Tabela 33: Emissões atmosféricas no transporte por ônibus.

CO

HC

NOX

PM 2,5

(g/km)

(g/km)

(g/km)

(g/km)

Ônibus convencional

5,16

1,07

17,6

0.38

Sistema BRT - II

3,23

0,642

13,0

0,21

Expresso Tiradentes - BRT - I

1,33

0,582

7,55

0,16

CONDIÇÃO DE TRÁFEGO

Fonte: Di Cologna (2007).

Tabela 34: Redução das emissões atmosféricas do transporte por ônibus em corredores BRT I e BRT - II.
Redução de emissões em (%)
CONDIÇÃO DE TRÁFEGO
CO

HC

NOX

MP

Sistema BRT - II

38

38

26

44

Expresso Tiradentes - BRT - I

74

46

57

57

Fonte: Di Cologna (2007).

Ainda segundo a jornalista de O Eco, Di Cologna (2007), nas simulações do
Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, ao trafegarem no
corredor Expresso Tiradentes, os ônibus obtiveram aumento/uniformidade da
velocidade comercial, redução no consumo de combustíveis, e menores emissões
atmosféricas (da ordem de 50%, contra 30 a 40% nos corredores comuns). Tais dados
demonstram a eficácia dos sistemas do tipo BRT - Classe I para mitigar impactos
ambientais locais significativos, como material particulado, fuligem, fumaça e gases de
efeito estufa, entre outros.
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7.3 Parâmetros Avaliados
Conforme exposto no capítulo 3, para avaliar indicadores referentes ao
desempenho operacional e os impactos ambientais locais gerados pela aplicação de
sistemas BRT - Classe I, utilizou-se à proposta por Labate (2006), além da adoção de
indicadores adicionais empregados a partir de premissas urbano-ambientais e pelo
estado da arte dos transportes sustentáveis.
Deste modo, foram sistematizados, quantificados e qualificados alguns
indicadores para averiguar os impactos ambientais locais e o desempenho operacional,
no meio físico urbano gerados pela aplicação do Sistema BRT - Classe I Expresso
Tiradentes. Tais indicadores foram organizados em planilhas Excel, cujas células
mostram as cores - verde, amarelo, vermelho por meio do recurso de formatação
condicional, que permite vincular o resultado do cálculo quantitativo e/ou qualitativo à
cor da célula, ou seja, cada uma das cores representa o nível de impacto ambiental
local ou o desempenho operacional de cada indicador selecionado e avaliado no
Expresso Tiradentes.
A análise dos indicadores de impacto ambiental local (poluição atmosférica,
sonora, efeito barreira) se realizou por meio da contagem volumétrica veicular versus
velocidade, seguindo as recomendações/parâmetros da engenharia de tráfego, de
acordo com Labate (2006). Cabe salientar que o método aplicado prevê, para efeito dos
cálculos das emissões atmosféricas, ruído e efeito barreira, a conversão do número de
caminhões, ônibus e motos, em unidade veículo-equivalente, ou seja, a proporção entre
o espaço viário ocupado por um veículo sobre pneus é transformada em número de
automóveis em circulação, no caso, ao longo do Expresso Tiradentes.
Adicionalmente, por meio de anotações sobre a infraestrutura urbana e as
características físicas de corredor BRT - Classe I Expresso Tiradentes, empregou-se os
seguintes indicadores adicionais, de modo a verificar a qualidade do sistema para
mitigar e gerenciar impactos positivos sobre o ambiente urbano: tempo de viagem, nível
tecnológico ambiental; mecanismos de gerenciamento da mobilidade urbana, nível de
tecnologia da informação, e acessibilidade universal. Também foram avaliados os
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indicadores de qualidade do meio urbano, qualidade da calçada e impacto visual,
propostos por Labate (2006).
Ao mesmo tempo, adotou-se o método da caixa, recomendado por Labate
(2006), no qual se realiza a conversão das emissões veiculares em concentração
atmosférica, com o auxílio de um artifício de cálculo, no qual é considerada uma ‘caixa
de ar’ com 100 m de comprimento (distância percorrida), 20 m de largura (largura da
via) e 10 m de altura, que contém as emissões dos veículos contados. Uma observação
importante apresentada pelo autor, relacionada ao método da “caixa de ar”, é de que a
mesma não considera, para efeito de cálculo, as intempéries atmosféricas ou externas
à “caixa” (que podem reduzir as concentrações atmosféricas), já que chuva ou a direção
do vento, por exemplo, não são consideradas, porquanto, o sistema é avaliado como
fechado ou hermético, já que desconsidera os efeitos atmosféricos externos. Labate
(2006) salienta que, o modelo da “caixa” é mais conservador do que a realidade, pois
os valores obtidos dependem do tamanho da “caixa”, na qual podem ser feitas
alterações de distância percorrida, altura e largura, que podem levar as variações do
volume de ar e, portanto, a mudanças nas concentrações de poluentes, assim, quanto
maior a “caixa”, menor a concentração de poluentes, e vice-versa.
Na Tabela 35 é apresentado o resumo do método da “caixa de ar”, proposto por
Labate (2006), para analisar as emissões atmosféricas, o ruído e o efeito barreira.
Assim, para realizar o estudo em questão, foram selecionados 10 indicadores
com o objetivo de diagnosticar os impactos ambientais locais e o desempenho
operacional contemplados na aplicação do Expresso Tiradentes, a saber:
a) poluição atmosférica;
b) poluição sonora;
c) efeito barreira;
d) qualidade das calçadas;
e) intrusão visual;
f) tempo de viagem;
g) tecnologia ambiental;
h) mecanismos de gerenciamento da mobilidade urbana;
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i) tecnologia da Informação e;
j) acessibilidade Universal.

Na Tabela 36 são apresentados os parâmetros para sistematizar, quantificar e
qualificar os impactos ambientais locais e o desempenho operacional no meio físico
urbano gerados pela aplicação do sistema BRT - Classe I (Expresso Tiradentes), em
dois cenários distintos, ou seja, sem e com a sua presença.
Nos itens subsequentes, são apresentados os respectivos padrões de
cálculo/calibração dos indicadores utilizados para avaliar os impactos ambientais locais,
decorrentes da aplicação do corredor BRT - Classe I Expresso Tiradentes, os quais
estão fundamentados em Labate (2006 apud Companhia de Tecnologia de
Saneamento Ambiental, 2005 e Associação de Transporte Público / Instituto de
Pesquisas Econômicas Aplicadas, 1998).
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Tabela 35: Parâmetros e cálculos proposto por Labate (2006) para aplicação do método da
“caixa de ar”.
PARÂMETROS

ORIENTAÇÕES PARA OS CÁLCULOS



POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA*
Os parâmetros para verificação das
emissões atmosféricas estão baseados
na correlação dos efeitos da poluição
com a saúde humana, a partir das
contagens
volumétricas
versus
velocidade veicular a partir de dados
fornecidos pelo Relatório de Qualidade
do Ar da Companhia de Tecnologia de
Saneamento Ambiental do Estado de
São Paulo (2005).









POLUIÇÃO SONORA*
Os parâmetros para verificar os níveis de
ruído estão baseados na correlação dos
efeitos da poluição com a saúde
humana, a partir das contagens
volumétricas versus velocidade veicular
a partir de dados fornecidos pela
Companhia
de
Tecnologia
de
Saneamento Ambiental do Estado de
São Paulo (2006).







EFEITO BARREIRA*

Medido por meio da relação entre
densidade de interações e intensidade
de tráfego.

Contagens veiculares em veículo-equivalente;
Cálculo das emissões por velocidade, em g/km: aplicação das
fórmulas do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas Associação Nacional de Transportes Públicos, considerando as
velocidades veiculares do local;
Cálculo das emissões por volume veicular, em g/km;
Cálculo das emissões por distância percorrida, em g;
Transformação das emissões, dadas em g/km, em concentração de
3
poluentes em g/m ;
3
3
Conversão dos valores de HC, NOX e MP, de g/m para µg/m :
6
3
multiplicação por 10 , conversão do valor de CO, de g/m para ppm:
3
multiplicação por 862, 07 (peso específico do CO em µg/m X10);
Comparação dos valores obtidos por meio da concentração de
poluentes na caixa, com a tabela “Índices de Qualidade do Ar”,
relativos a cada poluente. A qualidade do ar é dada pelo pior caso**.

Cálculos realizados a partir da relação entre a velocidade e o ruído;
Conversão do ruído dos modos de transporte em ruído de autos,
tendo como base os dados fornecidos pela da Companhia de
Tecnologia de Saneamento Ambiental do Estado de São Paulo:
2006;
O ruído de um automóvel é dividido para cada modo pelo valor de 76
dB (A), no qual é gerado o fator de equivalência para o ruído de um
sistema modal em relação ao ruído de um automóvel;
Considera-se, ainda, para o fator de calibração, um automóvel a 50
km/h, ou seja, um carro a 30 km/h deve ser menos ruidoso, enquanto
o mesmo a 60 km/h deve ser mais ruidoso;
Para efeito de calibração, todos os valores de velocidade são
divididos por 67,853 dB (A);
Para cada modo de transporte, cabe um fator de ruído e, a cada
velocidade, um fator de calibração, de maneira que o volume
veicular-equivalente de cada modo é multiplicado pelo fator de ruído
equivalente ao de um auto e pelo fator de calibração de velocidade.
O cruzamento desses dados é obtido a partir de duas tabelas **.

Conversão de cálculo de veículo-equivalente em relação ao indicador
de efeito barreira, proposto por Labate (2006 apud Appleyard 1981 e
pela Universidade de Berkeley 1998) **.

Fonte: Labate (2006).
* Os dados e referidas tabelas são apresentados no item 7.4. - Padrões para quantificar e/ou
qualificar os indicadores selecionados e verificados.
** Os parâmetros/níveis de calibração são apresentados no item 7.4 - Padrões para quantificar
e/ou qualificar os indicadores selecionados e verificados.
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Tabela 36: Resumo dos parâmetros adotados para quantificar e qualificar os impactos
ambientais locais, sem e com a presença do Expresso Tiradentes.
INDICADORES

CÁLCULOS


Poluição
atmosférica*




Poluição sonora*



Efeito barreira ou
intrusão
do
tráfego*

Qualidade
calçadas*

das







Intrusão visual*



Tempo de viagem
e
velocidade

média
desenvolvida*

Tecnologia
ambiental*


Conversão do número de veículos em operação no Expresso Tiradentes, em
pontos selecionados do percurso do corredor, em unidade veículo-equivalente,
ou seja, o número de veículos em circulação no viário é transformado em volume
por hora em uma seção do corredor (sentido Parque Dom Pedro ao Sacomã) e
também do espaço viário fora do corredor **. Posteriormente, os valores são
multiplicados por quatro para obtenção do volume por hora, e convertidos em
veículos-equivalentes. A partir desse ponto, os valores são adaptados segundo
os parâmetros de qualidade do ar proposto pela Companhia de Tecnologia de
Saneamento Ambiental do Estado de São Paulo (2006) ***;
O número de ônibus em circulação, com e sem a operação do Expresso
Tiradentes, foram obtidos da São Paulo Transportes (2007).
Conversão do número de veículos em operação, em pontos selecionados ao
longo e dentro do Expresso Tiradentes, em unidade veículo-equivalente, ou seja,
o número de veículos é transformado em volume por hora em uma seção do
corredor (sentido Parque D. Pedro ao Sacomã) **. Posteriormente os valores são
multiplicados por quatro para obtenção do volume por hora, e convertidos em
veículos-equivalentes. A partir desse ponto, os valores são adaptados segundo
os parâmetros de poluição sonora propostos pela Associação Brasileira de
Normas Técnicas (2005) ***;
Conversão do número de veículos, em operação e no entorno do corredor
Expresso Tiradentes, em unidade veículo-equivalente, ou seja, o número de
veículos é transformado em volume por hora em uma seção do corredor (sentido
Parque Dom Pedro ao Sacomã) **. Posteriormente, os valores são multiplicados
por quatro para obtenção do volume por hora, e convertidos em veículosequivalentes***;
A partir da obtenção do índice de volume/veículo equivalente é possível medir o
denominado “efeito barreira” (relação entre a densidade de interações sociais e
intensidade de tráfego e a integração entre vizinhos) por meio da conversão
veículo-eq./h em escala de segregação proposta por Labate (2006);
A partir da proposta de Labate (2006) é avaliada a qualidade das calçadas por
meio dos seguintes fatores: declividade, largura e regularidade da superfície;
O grau de qualidade é dado pela soma da pontuação dos indicadores acima
A partir da proposta de Labate (2006) é considerada a combinação de três
fatores no qual se avalia a intrusão ou poluição visual, a saber: a presença de
arborização, outdoors e antenas e fiação.
O grau de poluição é dado pela soma da pontuação dos indicadores acima;
O tempo médio de viagem estimado é calculado pela razão entre a distância
percorrida e a velocidade média desenvolvida no percurso;
O nível de serviço operacional da viagem é definido a partir da velocidade média
desenvolvida na via, considerando como padrão a velocidade média de 30 km/h
em horário de pico dos veículos em circulação.
Estimado pela verificação de mecanismos de monitoramento e controle das
principais emissões (filtros, certificação de motores, motores mais silenciosos e
combustíveis mais limpos);
O grau de qualidade é dado pela soma da pontuação dos indicadores acima;

(continua)
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Tabela 36. Resumo dos parâmetros adotados para quantificar e qualificar os impactos
ambientais locais, sem e com a presença do Expresso Tiradentes.
(conclusão)
INDICADORES

CÁLCULOS

Mecanismos de 
gerenciamento da
mobilidade
urbana*


Tecnologia
da
informação/
Monitoramento*



Acessibilidade
universal*



Estimado a partir da verificação da presença de mecanismos de prioridade nas
interseções (controle de tráfego e prioridade semafórica), vias exclusivas
separadas do restante do trânsito, estações intermediárias;
O grau de qualidade é dado pela soma da pontuação dos indicadores acima;
Estimado a partir da verificação dos sistemas de controle operacional, como: o
GPS e comunicação de dados e voz, por rádio, para todos os ônibus, assim
como para a central de gestão; (bilhetagem automática e tecnologia de
informação), sistema de tarifas pré-pagas (com cartões inteligentes, sem
contato);
O grau de qualidade é dado pela soma da pontuação dos indicadores acima;
Estimado a partir da verificação da Implantação nos Terminais de Área Especial
para Pessoas com Mobilidade Reduzida, dotados de elementos facilitadores de
mobilidade, tais como: elevadores de embarque/desembarque, assentos para
obesos; telefones para surdo, com leitura na tela; telefones na altura apropriada
para pessoas em cadeira de rodas ou de baixa estatura; sinais sonoros e
inscrições em Braille para deficientes visuais; piso podotátil; painel de mensagens
variáveis; sanitários apropriados; pessoal dedicado e treinado para atendimento
ao usuário; os parâmetros seguem as recomendações da Associação Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT (NBR-9050);
O grau de qualidade é dado pela soma da pontuação dos indicadores acima.

Fonte: Adaptado de Labate (2006).
* Para estimar e/ou calcular os respectivos indicadores, foram organizados em planilhas, cujas
células mostram as cores - verde, amarelo, vermelho por meio do recurso (formatação
condicional) que permite vincular o resultado o impacto ambiental local (quantitativo e/ou
qualitativo) de cada indicador selecionado e verificado.
*** Segundo Labate (2006), as contagens classificadas têm duração de 15 minutos, período
durante o qual são registrados a quantidade de ônibus, motos, caminhões, carros, e outros
em circulação.
*** Para este item um artifício de cálculo é utilizado - considera-se uma ‘caixa de ar’ com, por
exemplo, 100 m de comprimento (distância percorrida), 20 m de largura (largura da via) e 10
m de altura, que contém todas as emissões dos veículos contados (Labate: 2006).

7.3.1 Poluição Atmosférica
Os padrões de cálculos e/ou calibração adotados para avaliação da poluição
atmosférica local, decorrente da operação do Expresso Tiradentes, estão apresentados
nas Tabelas 37 a 41. Segundo Labate (2006), para efeito de divulgação, utiliza-se o
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índice mais elevado, isto é, a qualidade do ar de uma estação é determinada pelo pior
caso.

A

qualificação

do

ar

está

associada

com

efeitos

sobre

a

saúde,

independentemente do poluente em questão. Individualmente, cada poluente apresenta
diferentes efeitos sobre a saúde da população, em distintas concentrações,
identificadas por estudos epidemiológicos desenvolvidos dentro e fora do País. Tais
efeitos sobre a saúde requerem medidas de prevenção a serem adotadas pela
população afetada.
Tabela 37: Padrões dos volumes atmosféricos.
MP10
Qualidade

O3

CO

NO2

SO2

Índice
(µg/m )

3

(µg/m )

3

(ppm)

(µg/m )

3

(µg/m )

3

Boa

0 - 50

0 - 50

0 - 80

0 - 45

0 - 100

0 - 80

Regular

51 - 100

50 - 150

80 - 160

4,5 - 9

100 - 320

80 - 365

Inadequada

101 - 199

150 - 250

160 - 200

9 - 15

320 - 1130

365 - 800

Má

200 - 299

250 - 420

200 - 800

15 - 30

1130 - 2260

800 - 1600

Péssima

>299

>420

>800

>30

>2260

>1600

Fonte: Labate (2006 apud Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental, 2005).

Tabela 38: Efeitos das emissões atmosféricas na saúde pública.
Qualidade

Índice

Significado

Boa

0 - 50

Regular

51 - 100

Inadequada

101 - 199

Má

200 - 299

Péssima

>299

Praticamente não há riscos à saúde.
Pessoas de grupos sensíveis (crianças, idosos e pessoas com doenças
respiratórias e cardíacas) podem apresentar sintomas como tosse seca e
cansaço. A população, em geral, não é afetada.
Toda a população pode apresentar sintomas como tosse seca, cansaço,
ardor nos olhos, nariz e garganta. Pessoas de grupos sensíveis podem
apresentar efeitos mais sérios na saúde.
Toda a população pode apresentar agravamento de sintomas como tosse
seca, cansaço, ardor nos olhos, nariz e garganta e ainda apresentar falta
de ar e respiração ofegante. Efeitos ainda mais graves à saúde de grupos
sensíveis.
Toda a população pode apresentar sérios riscos de manifestações de
doenças respiratórias e cardiovasculares. Aumento de mortes prematuras
em pessoas de grupos sensíveis.

Fonte: Labate (2006 apud Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental, 2005).
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Tabela 39: Fórmulas para cálculo dos níveis de emissão de alguns poluentes, em automóveis.

Poluente
HC
NOX
CO

Fórmula de Cálculo *
= -0,28+(62,48/V)
= 1,03+7,477x(10-5 V2)
= -41+(727/V)+1,34x(10-3 V2)

Unidade
g/km

Fonte: Labate (2006, apud Vasconcellos, 2006), Revista Transporte e Meio Ambiente (2006).
* V = velocidade (km/h).

Tabela 40: Fórmulas para calcular níveis de emissão de alguns poluentes, automóveis (Instituto
de Pesquisas Econômicas Aplicada/Associação de Transportes Públicos, 1998).

Poluente
HC
NOX
CO
MP

Fórmula de Cálculo
=14,14 - 3,67 ln V
=37,21 - 6,46 ln V
=43,44 - 8,98 ln V
=1,74 - 0,32 ln V

Unidade
g/km

Fonte: Labate (2006, apud Vasconcellos, 2006) e Revista Transporte e Meio Ambiente (2006).
* V = velocidade (km/h).
Tabela 41: Padrão das emissões atmosféricas para o cálculo de impacto ambiental local
(qualidade do ar) do Expresso Tiradentes.

Qualidade do ar*
Boa
Regular
Inadequada
Má

Concentração de Poluentes (µg/m3)
0 - 50
51 -100
101 - 199
200 -299

Fonte: Labate (2006).

7.3.2 Poluição Sonora
Os padrões de cálculos e/ou calibração adotados para avaliar a poluição sonora
local causada pelo Expresso Tiradentes estão apresentados nas Tabelas 42 e 43. Para
sistematizar tais informações, conforme apresentado na Tabela 44, para cada item,
adotou-se um valor numérico e uma cor determinada, as quais, depois de tabuladas,
permitiram definir o nível de poluição sonora em aceitável, regular ou crítico.

156
Tabela 42: Fatores de calibração de ruído veicular, para diferentes velocidades.
Veículo (km/h)
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120

Fonte: Labate (2006).
*: Velocidade de medição.

Fator de Calibração
0,711
0,749
0,786
0,821
0,855
0,887
0,918
0,947
0,974
1,000 *
1,024
1,047
1,068
1,088
1,106
1,123
1,138
1,152
1,163
1,174
1,183
1,190
1,196
1,200
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Tabela 43: Parâmetro do nível de ruído em diferentes modos.
Categoria de
Veículo

Observação

Nível de Ruído dB (A)

Escapamento original
Ônibus urbano
Diesel

Trólebus
Automóvel
Motocicleta

84 a 86

Escapamento alterado ou danificado

90

1954 com compressor

73

1954 sem compressor

70

Ciferal série 70 (com compressor).

75

Ciferal série 70 (sem compressor)

78

Escapamento original

76

Escapamento original

86 a 88

Escapamento alterado
Caminhões

100

Mais novo
Mais antigo

86 a 94 (escala alta)
94 a 100 (escala alta)

Fonte: Associação Brasileira de Normas Técnicas (2005) e Companhia de Tecnologia de
Saneamento Ambiental (2005).
Tabela 44: Padrão de ruído para o cálculo do impacto ambiental local do Expresso Tiradentes.

Faixas
Aceitável

Autos-Equivalentes/Hora
0 - 100

Nível de Ruído dB (A)
0 - 63

Regular
Crítico

100 - 100
>1000

63 - 73
> 73

Fonte: Adaptado de Labate (2006, apud Vasconcellos, 2006) e Revista Transporte e Meio
Ambiente (2006).

7.3.3 Efeito Barreira ou Intrusão do Tráfego Local
Os valores padrão de cálculo e/ou calibração adotados para avaliação do efeito
barreira ou a intrusão do tráfego local, decorrente da aplicação do Expresso Tiradentes,
estão apresentados nas Tabelas 45 e 46.
Tabela 45: Fatores de calibração para o cálculo do impacto ambiental local de Efeito Barreira
do Expresso Tiradentes.

Nível de Interação entre Lados da Rua
Ampla
Restrita
Segregação
Fonte: Adaptado de Labate (2006).

Veículos-equivalentes / hora
0 - 200
200 - 800
> 800
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Foram atribuídos os valores de 0 a 6 para classificar o nível de qualidade do
corredor em relação ao denominado Efeito Barreira, sendo que a soma dos itens
analisados, depois de tabulado, permite diagnosticar o nível de segregação física
promovida pelo sistema analisado. Conforme apresentado na Tabela 46.
Tabela 46: Padrão de cálculo do impacto ambiental local de efeito barreira do Expresso
Tiradentes.

Nível

Segregação

Bom

5-6

Alta

Regular

3-4

Média

Ruim

0-2

Baixa

Fonte: Modificado de Labate (2006).

7.3.4 Poluição Visual ou Intrusão Visual
Na definição dos valores padrão de cálculo e/ou calibração adotados para avaliar
a poluição ou intrusão visual local decorrente da aplicação do Expresso Tiradentes,
foram considerados os seguintes índices:
a) nível de arborização;
b) presença de outdoors e/ou antenas;
c) presença de fiação.
Para sistematizar as informações referentes aos índices citados, atribuiu-se, para
cada item, um valor numérico e uma cor determinada, conforme apresentado nas
Tabelas 47 e 48, sendo que a soma total dos itens, depois de tabulada, permite
classificar o nível de impacto visual em Bom, Regular ou Ruim.
Tabela 47: Fatores de calibração da intrusão ou impacto visual do Expresso Tiradentes.

Nível

Arborização

Outdoors e Antenas

Bom

0

> 70%

0

Inexiste

0

Subterrânea

Regular

-1

30 - 70%

-1

≤ 30%

-1

Aérea - trólebus

Ruim

-2

< 30%

-2

> 30%

-2

Aérea + trólebus

Fonte: Adaptado de Labate (2006).

Fiação
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Tabela 48: Padrão de cálculo do impacto ambiental local de intrusão ou impacto visual do
Expresso Tiradentes.

Nível

Poluição Visual(% da quadra)

Bom

0 a -1

Baixa

Regular

-2 a -3

Média

Ruim

-4 a -6

Alta

Fonte: Labate (2006).

7.3.5 Qualidade da Calçada
Para avaliar a qualidade da calçada, ou seja, as características do passeio
público, na área de implantação do Expresso Tiradentes, conforme Labate (2006),
realizou-se o diagnóstico de uma quadra ou seção (aproximadamente 100 m) do
entorno do empreendimento, avaliando-se os seguintes índices:
a) declividade;
b) largura;
c) regularidade e;
d) tipo de pavimento e/ou calçamento.
Para sistematizar as informações referentes aos índices definidos, atribuiu-se a
eles um valor numérico e uma cor determinada, conforme apresentado nas Tabelas 49
e 50, sendo que a soma total dos itens, depois de tabulada, permite definir o nível de
qualidade da calçada no Expresso Tiradentes.
Tabela 49: Fatores de calibração da qualidade da calçada (% da Quadra).
Qualidade da
Calçada

Nível

Declividade

Largura

Regularidade

BOM

5a6

Alta

2

> 5%

2

> 2,5m

2

> 80%

REGULAR

3a4

Média

1

5 - 10%

1

1,5 - 2,5m

1

50-80%

RUIM

0a2

Baixa

0

< 10%

0

< 1,5m

0

< 50%

Fonte: Labate (2006).
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Tabela 50: Padrão de cálculo para avaliação da qualidade da calçada do Expresso Tiradentes.

Nível
Bom

Qualidade da calçada (% da Quadra)
5a6
Alta

Regular

3a4

Média

Ruim

0a2

Baixa

Fonte: Labate (2006).

7.3.6 Tempo de Viagem e Velocidade Média
Para analisar o tempo despendido de viagem e a velocidade média nos 8,5 km
do Expresso Tiradentes foram considerados os seguintes índices:
a) tempo de viagem (minutos);
b) velocidade média desenvolvida km/h.

Para sistematizar as informações referentes aos índices acima, atribuiu-se para
cada item, um valor qualitativo, determinado pelas cores verde, amarela ou vermelha,
conforme apresentado na Tabela 51, as quais permitem definir o Tempo de Viagem e a
Velocidade Média desenvolvida no Expresso Tiradentes.
Tabela 51: Padrão de cálculo e fatores de calibração para avaliação do tempo/velocidade de
viagem do Expresso Tiradentes.

Nível
Bom
Regular
Ruim

Tempo de Viagem *
(minutos)

Velocidade Média Desenvolvida
(km/h)

≤ 17

> 30

17 - 30

17 - 30

> 30

<17

Fonte: São Paulo Transportes (2008).
*Comprimento da via: 8,5 km
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7.3.7 Tecnologia da Informação
Para analisar e qualificar o nível de Tecnologia da Informação decorrentes da
aplicação do Expresso Tiradentes, considerou-se, para efeito de cálculo, os itens
identificados pelo Instituto para Políticas de Transporte e Desenvolvimento (2006) são
os seguintes:
a) painel de mensagens variáveis;
b) monitoramento dos veículos em tempo real;
c) central de gerenciamento e operação;
d) circuito fechado de TV;
e) sinalização automática.
Para sistematizar as informações referentes aos índices citados, atribuiu-se para
cada item, um valor quantitativo (1: existência e 0: inexistência) e um valor qualitativo,
determinado pelas cores verde, amarela ou vermelha, conforme apresentado na Tabela
52, sendo que a soma total dos itens, depois de tabulada, permitem diagnosticar o nível
de tecnologia da informação no Expresso Tiradentes.
Tabela 52: Padrão de cálculo e fatores de calibração para avaliação do nível de Tecnologia da
Informação do Expresso Tiradentes.

Nível

Existência de Tecnologia da Informação
4a5
2a3
0a1

Bom
Regular
Ruim

Fonte: Instituto para Políticas de Transporte e Desenvolvimento (2006).

7.3.8 Tecnologia Ambiental
Para analisar e qualificar o nível de tecnologia ambiental decorrente da operação
do Expresso Tiradentes, considerou-se, para efeito de cálculo, os itens comuns de tal
tecnologia,

conforme definido

pelo

Instituto para

Desenvolvimento (2006):
a) presença de retrofit veicular (filtro);
b) motores certificados padrão EURO IV;

Políticas

de Transporte

e
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c) uso de combustíveis mais limpos;
d) tratamento acústico/barreiras antirruído;
e) gerenciamento de riscos (combate a incêndio / acidentes);
f)

veículos mais novos (motor mais silencioso).

Para sistematizar as informações referentes aos índices citados, atribuiu-se, para
cada item, um valor quantitativo (1: existência; 0: inexistência) e um valor qualitativo,
determinado pelas cores verde, amarela ou vermelha, conforme apresentado na Tabela
53, sendo que a soma total dos itens, depois de tabulada, permite diagnosticar o nível
de tecnologia ambiental, presentes no Expresso Tiradentes.
Tabela 53: Padrão de cálculo e fatores de calibração para avaliação do nível de Tecnologia
Ambiental do Expresso Tiradentes.

Nível
Bom
Regular
Ruim

Existência de Tecnologia Ambiental
4a6
3a2
0a1

Fonte: Instituto para Políticas de Transporte e Desenvolvimento (2006).

7.3.9 Acessibilidade Universal
Para analisar e qualificar o nível de acessibilidade universal no Expresso
Tiradentes, considerou-se os elementos facilitadores da mobilidade de pessoas, em
terminais de área especial, definidos pela NBR-9050 da Associação Brasileira de
Normas Técnicas (2004):
a) elevadores de embarque/desembarque;
b) assentos para obesos;
c) telefones para surdo, com leitura na tela;
d) telefones na altura apropriada para pessoas em cadeira de rodas ou de baixa
estatura;
e) sinais sonoros e inscrições em Braille para deficientes visuais;
f) piso podotátil;
g) painel de mensagens variáveis;
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h) sanitários apropriados;
i) pessoal dedicado e treinado para atendimento ao usuário;
j) rampas de acesso.

Para sistematizar as informações referentes aos índices acima, atribuiu-se, para
cada item, um valor quantitativo (1: existência; 0: inexistência) e um valor qualitativo,
determinado pelas cores verde, amarela ou vermelha, conforme apresentado na Tabela
54, sendo que a soma total dos itens, depois de tabulada, permite diagnosticar o nível
de acessibilidade universal referentes ao Expresso Tiradentes.
Tabela 54: Padrão de cálculo e fatores de calibração para avaliação do nível de Acessibilidade
Universal do Expresso Tiradentes.

Nível

Existência de Itens de Acessibilidade Universal

Bom

6a9

Regular

3a5

Ruim

0a2

Fonte: Associação Brasileira de Normas Técnicas (2005).

7.3.10 Mecanismos de Gerenciamento da Mobilidade Urbana
Para analisar e qualificar os mecanismos de gerenciamento da mobilidade
urbana, verificados no Expresso Tiradentes, considerou-se os atributos definidos pelo
Instituto para Políticas de Transporte e Desenvolvimento (2006):
a) mecanismos de prioridade nas interseções (sinalização vertical e horizontal);
b) controle de tráfego em tempo real e gerenciamento de risco;
c) prioridade semafórica;
d) vias exclusivas separadas do restante do trânsito;
e) estações intermediárias.
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Para sistematizar as informações referentes aos índices acima, atribuiu-se, para
cada item, um valor quantitativo (1: existência; 0: inexistência) e um valor qualitativo,
determinado pelas cores verde, amarela ou vermelha, conforme apresentado na Tabela
55, sendo que a soma total dos itens, depois de tabulada, permite diagnosticar o nível
de gerenciamento da mobilidade urbana referentes ao Expresso Tiradentes.
Tabela 55: Padrão de cálculo e fatores de calibração para avaliação do nível de Gerenciamento
da Mobilidade Urbana do Expresso Tiradentes.

Nível

Existência do item de Gerenciamento da
Mobilidade Urbana

Bom

4a5

Regular

2a3

Ruim

0a1

Fonte: Instituto para Políticas de Transporte e Desenvolvimento (2006).

7.4 Resultados Obtidos
Para verificar os impactos ambientais e no tráfego local do Sistema BRT - Classe
I Expresso Tiradentes, para efeito de coleta e sistematização das informações,
considerou-se os dois cenários seguintes:
a)

cenário I: área de influência direta do Terminal Parque Dom Pedro II

(embarque/desembarque);
b)

cenário II: entorno do antigo Terminal Central do Parque Dom Pedro II (área

adjacente ao terminal inicial do Corredor Tiradentes), que continua em operação,
ofertando o transporte por modo ônibus convencional para outras partes da cidade, e
que operava a maioria das linhas, que hoje servem ao Expresso Tiradentes.
Importante destacar que além de proceder à coleta de dados in loco, ainda,
utilizou-se alguns dados consolidados, fornecidos pela operadora São Paulo
Transportes (2008), que permitiu estabelecer a quantidade de linhas e de auto-ônibus
em operação antes e após a implantação do Corredor Expresso Tiradentes.
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Para realizar a coleta das informações referentes aos indicadores selecionados,
considerou-se como ponto amostral a área contígua ao Terminal de ônibus do Parque
Dom Pedro II, Avenida Parque Dom Pedro II, no dia 14 de março de 2008 (sexta-feira),
no horário 7h30 às 7h45 de pico da manhã. A via em questão possui um único sentido
de circulação (cento - bairro) e três faixas de rolamento.
Além das unidades de veículo-equivalente/hora contabilizadas, realizou-se,
ainda,

visitação/caracterização

técnica

da

infraestrutura

do

entorno

e

do

empreendimento, para a qualificação/quantificação dos indicadores apurados do BRT Classe I Expresso Tiradentes, conforme formulário da pesquisa de campo, apresentado
nas Tabelas 56 e 57.
A sistematização e tabulação dos dados coletados em campo foi desenvolvida
com o auxílio de uma planilha Excel, seguindo a metodologia adaptada de Labate
(2006), de modo a se obter a estimativa dos impactos locais para os dois cenários
considerados (antes e após a implantação/operação do Expresso Tiradentes). Nas
Figuras 13 e 14 é apresentada a memória de cálculo dos impactos ambientais locais.
Partindo-se dos resultados do processamento das informações coletadas, obteve-se
um quadro de indicadores que revelam melhorias da qualidade do ambiente local,
decorrentes da implantação/operação do BRT - I Expresso Tiradentes.
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Tabela 56: Planilha de avaliação da situação sem a implantação/operação do Expresso
Tiradentes.
1. Emissões Veiculares /2. Ruído /3. Efeito Barreira
MODO
Veículos/15 min. * Veículo eq./hora
10
Caminhões
40
37
Ônibus*
148
6
Lotação
24
5
Táxi
20
125
Automóveis
500
29
Motos
116
0
Bicicleta
0
*: SPTrans (2008).

4. Intrusão Visual
Arborização

Poluição Visual *

> 70% da calçada

30 - 70% da calçada

< 30% da caçada

Alta (> 30 da via)

Média (≤ 30 da calçada)

Baixa (inexistente)

*: outdoors, cartazes, tapumes na calçada, pichações, fachadas deterioradas, antenas.

Fiação
Aérea + trólebus

Subterrânea ou
inexistente

Aérea - trólebus

5. Qualidade da Calçada
Tipo de piso

Declividade

Largura do piso

Regularidade

Mosaico

Ladrilho hidráulico

Cimentado

Inclinado
(> 10%)

Ligeiramente inclinado
(5 - 10%)

Praticamente plano
(≤ 5%)

>2,5 m

1,5m - 2,5 m

≤ 1,5 m

>80%

50 - 80%

<50%

(continua)
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Tabela 56: Planilha de avaliação do cenário sem a implantação/operação do Expresso
Tiradentes.
(conclusão)
6. Tempo de Viagem
Extensão do corredor (km)
Velocidade média desenvolvida (km/h)
Tempo de viagem (minutos)
7. Tecnologia Ambiental *
Presença de retrofit (filtro ou catalisador veicular)
Motores certificados (Euro IV)
Barreira antirruído
Uso de combustível mais limpo (diesel com menor teor de enxofre)
Gerenciamento de riscos (combate a incêndio / acidentes)
Veículos mais novos (motor silencioso)
8. Tecnologia da Informação *
Bilhetagem Automática
Monitoramento dos Veículos/GPS.
Centro de Gerenciamento operacional
Circuito Fechado de TV
Sinalização Automática
9. Acessibilidade Universal *
Elevador para portadoras de necessidades especiais
Assentos para obesos
Telefones para deficientes auditivos
Telefones para cadeirantes
Sinais sonoros/inscrições Braille
Sanitários apropriados
Piso podotáctil
Painel de mensagens variáveis
Capital humano treinado
Rampa para acesso de cadeirantes
10. Gerenciamento da Mobilidade Urbana *
Sinalização horizontal/vertical
Veículo articulado e de alta capacidade
Controle de tráfego/gerenciamento
Prioridade semafórica
Vias exclusivas dedicadas

8,5
12
42,2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0

Fonte: Elaborado a partir das contagens veiculares no BRT – Classe I Expresso Tiradentes e
adaptado de Labate (2006 apud Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental, 2005).
*1: existência do item. 0: inexistência do item.
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Tabela 57: Planilha de avaliação do cenário com a implantação / operação do Expresso
Tiradentes, considerando a implantação / operação do Expresso Tiradentes e o mesmo nível de
tráfego.
1. Emissões Veiculares/2. Ruído/3. Efeito Barreira
Veículos/15 min. *
MODO

Caminhões
Ônibus*
Lotação
Táxi
Automóveis
Motos
Bicicleta

Veículo eq./hora

10
05
6
5
125
29
0

40
20
24
20
500
116
0

*: SPTrans (2008).

4. Intrusão Visual
Arborização
> 70% da calçada

30 - 70% da calçada

< 30% da caçada

Poluição Visual*
Alta (> 30 da via)
Média (≤ 30 da calçada)
Baixa (inexistente)
*: outdoors, cartazes, tapumes na calçada, pichações, fachadas deterioradas, antenas.

Fiação
Aérea +trólebus

Subterrânea ou inexistente

Aérea - trólebus

5. Qualidade da Calçada
Tipo de piso

Declividade

Largura do piso

Regularidade

Mosaico

Ladrilho hidráulico

Cimentado

Inclinado
(> 10%)

Ligeiramente inclinado
(5 - 10%)

Praticamente plano
(≤ 5%)

>2,5 m

1,5 m - 2,5 m

≤ 1,5m

> 80%

50 - 80%

< 50%

(continua)
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Tabela 57: Planilha de avaliação do cenário com a implantação / operação do Expresso
Tiradentes, considerando a implantação / operação do Expresso Tiradentes e o mesmo nível de
tráfego.
(conclusão)
6. Tempo de Viagem
Extensão do corredor (km)
8,2
Velocidade média desenvolvida (km/h)
45
Tempo de viagem (minutos)
12
7. Tecnologia Ambiental *
Presença de retrofit (filtro ou catalisador veicular)
0
Motores certificados (Euro IV)
0
Barreira antirruído
1
Uso de combustível mais limpo (diesel com menor teor de enxofre)
1
Gerenciamento de riscos (combate a incêndio / acidentes)
1
Veículos mais novos (motor silencioso)
1
8. Tecnologia da Informação
Bilhetagem Automática
1
Monitoramento dos Veículos/GPS.
1
Centro de Gerenciamento operacional
1
Circuito Fechado de TV
1
Sinalização Automática
1
9. Acessibilidade Universal
Elevador para portadoras de necessidades especiais
1
Assentos para obesos
1
Telefones para deficientes auditivos
0
Telefones para cadeirantes
1
Sinais sonoros/inscrições Braille
0
Sanitários apropriados
1
Piso podotáctil
1
Painel de mensagens variáveis
1
Capital humano treinado
1
Rampa para acesso de cadeirantes
1
10. Gerenciamento da Mobilidade Urbana
Sinalização horizontal/vertical
1
Veículo articulado e de alta capacidade
1
Controle de tráfego/gerenciamento
1
Prioridade semafórica
1
Vias exclusivas dedicadas
1
Fonte: Elaborado a partir das contagens veiculares no BRT – Classe I Expresso Tiradentes e
adaptado de Labate (2006 apud Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental, 2005).
* 1: existência do item. 0: inexistência do item.
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IMPACTO AMBIENTAL : SEM O EXPRESSO TIRADENTES
POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA
2628
18
5571
HC
CO
NOx
[µg/m3]
[ppm]
[µg/m3]

TOTAIS

POLUIÇÃO SONORA
1127 Autos-equivalentes / hora

221
MP
[µg/m3]

EFEITO BARREIRA
848
Veíc.-eq / hora

não existem padrões para HC

Geral

POLUIÇÃO VISUAL
-5

arborização
-2

QUALIDADE DA CALÇADA
2
mosaico
tipo de piso
declividade
largura
1
1

Geral

outdoors e antenas
-1

fiação
-2

valores de 0 a -2 (ver guia 'Padrões')

regularidade da superfície
0

valores de 0 a 2 (ver guia 'Padrões')

TEMPO DE VIAGEM
42,5

TECNOLOGIA AMBIENTAL
0

ACESSIBILIDADE UNIVERSAL
2

VELOCIDADE MÉDIA
12

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

GERENCIAMENTO DA MOBILIDADE URBANA
0

0

Figura 15: Memória de cálculo do impacto local, sem considerar a implantação/operação do
Expresso Tiradentes.
Fonte: Elaborado a partir das contagens veiculares no BRT – Classe I Expresso Tiradentes e
adaptado de Labate (2006 apud Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental, 2005).

IMPACTO AMBIENTAL : COM O EXPRESSO TIRADENTES
POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA
15
1972
1703
HC
CO
NOx
[µg/m3]
[ppm]
[µg/m3]

TOTAIS

POLUIÇÃO SONORA
999
Autos-equivalentes / hora

59
MP
[µg/m3]

EFEITO BARREIRA
720
Veíc.-eq / hora

não existem padrões para HC

Geral

POLUIÇÃO VISUAL
-3

arborização
-2

QUALIDADE DA CALÇADA
6
mosaico
tipo de piso
declividade
largura
2
2

Geral

outdoors e antenas
0

fiação
-1

valores de 0 a -2 (ver guia 'Padrões')

regularidade da superfície
2

valores de 0 a 2 (ver guia 'Padrões')

TEMPO DE VIAGEM
11,3

TECNOLOGIA AMBIENTAL
4

ACESSIBILIDADE UNIVERSAL
8

VELOCIDADE MÉDIA
45

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

GERENCIAMENTO DA MOBILIDADE URBANA
5

5

Figura 16: Memória de cálculo do impacto local, considerando-se a implantação/operação do
Expresso Tiradentes.
Fonte: Elaborado a partir das contagens veiculares no BRT – Classe I Expresso Tiradentes e
adaptado de Labate (2006 apud Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental, 2005).

Na Tabela 58 são confrontados os resultados dos indicadores para os cenários
analisados para o BRT - Classe I Expresso Tiradentes, por meio de valores
quantitativos (numéricos) e qualitativos (pontuação relativa). Ainda, cada indicador
específico foi classificado por meio da seguinte representação pictórica: cor verde
(Qualidade Boa), amarela (Qualidade Aceitável) e vermelha (Qualidade Ruim).
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Para avaliação do enquadramento geral do impacto ambiental local, apresentado
na Tabela 58, os onze indicadores específicos foram inicialmente valorados conforme
as seguintes regras de enquadramento: qualidade boa (cor verde): três pontos;
qualidade aceitável (cor amarela): dois pontos; qualidade ruim (cor vermelha): um
ponto. Na Tabela 59 são expressos os critérios para enquadramento do Impacto
Ambiental Local nos cenários sob avaliação, sendo que a situação para cada cenário
considerado foi avaliada por meio do cálculo do IQR (Índice de Qualidade de Aterro de
Resíduos) da Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental do Estado de São
Paulo (2000).
Tabela 58: Síntese dos impactos ambientais locais para os cenários sem e com a
construção/operação do BRT - Classe I Expresso Tiradentes.
INDICADORES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Poluição Atmosférica
Poluição Sonora
Efeito Barreira
Poluição Visual
Qualidade da Calçada
Tempo Viagem
Velocidade Média
Tecnologia Ambiental
Tecnologia da Informação
Acessibilidade Universal
Gerenciamento Mob. Urbana

IMPACTO AMBIENTAL LOCAL

CENÁRIO I – SEM O
EXPRESSO TIRADENTES
3
5.571 µg NOx/m
1.127 auto-eq/h
848 veic-eq/h
-5 pontos
2 pontos
42,3 minutos
12 km/h
0 pontos
1 pontos
3 pontos
0 pontos

CENÁRIO II – COM O
EXPRESSO TIRADENTES
3
1.972 µg NOx/m
999 auto-eq/h
720 veic-eq/h
-3 pontos
6 pontos
11,3 minutos
45 km/h
3 pontos
5 pontos
8 pontos
5 pontos

Alto

Médio

Fonte: Elaborado a partir das contagens veiculares no BRT – Classe I Expresso Tiradentes e
adaptado de Labate (2006 apud Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental, 2005).
Tabela 59: Critério para enquadramento do Impacto Ambiental Local nos cenários sob
avaliação.
Somatório da Pontuação

Limite superior da
Pontuação Potencial

Impacto Ambiental
Local

De 11 a 24

60,0%

Alto

De 24 a 29

80,0%

Médio

De 29 a 33

100,0%

Baixo

(para os Onze Indicadores
Considerados)

Fonte: Elaborado a partir da adaptação do Índice de Qualidade de Aterro de Resíduos da
Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental do Estado de São Paulo (2000).
Obs: Pontuação para os onze indicadores considerados: qualidade boa: três pontos; qualidade
aceitável: dois pontos; qualidade ruim: um ponto.
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7.4.1 Cenário I: Sem o Expresso Tiradentes
Para o Cenário I que considera os impactos ambientais em situação sem a
implantação/operação do Expresso Tiradentes, tem-se o seguinte quadro geral:
a) a

poluição

atmosférica

definida

pela

concentração

de

5.571 µg NOx/m3 (o pior índice considerado) é alta, sendo que tais emissões
comprometem a qualidade do ar no local e ainda, podem levar a população a
desenvolver e/ou agravar potenciais problemas de saúde, tais como: riscos
de manifestações de doenças respiratórias e cardiovasculares, além do
aumento de mortes prematuras em pessoas de grupos sensíveis;
b) a poluição sonora é considerada elevada (acima de 73 dBA). Níveis que
podem levar à diminuição das concentrações e/ou redução das defesas
orgânicas da população lindeira;
c) o efeito barreira é de magnitude ou intensidade elevada (maior que 800
veículos-equivalente/hora), demonstrando significativa segregação entre os
dois lados da via. Por isso, devem-se ofertados melhores alternativas de
mobilidade e acessibilidade, tais como semáforos para pedestres, entre
outros;
d) o impacto visual é alto, por conta da ausência de árvores, presença de fiação
aérea e fiação de trólebus, conforme pode ser visto na Foto 30;

Foto 30: Elevado impacto visual (Cenário I – Sem o Expresso Tiradentes): ausência
de arborização e presença de fiação aérea e fiação de trólebus.
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Fonte: Foto do Autor (2008).

e) a qualidade da calçada é considerada ruim, com níveis de declividade e
largura que comprometem a livre circulação e mobilidade, além disso,
apresentam irregularidade significativa (calçamento danificado e falta de
guias rebaixadas), conforme observado na Foto 31;

f) o tempo médio de viagem dos ônibus convencionais é considerado alto (de
40 a 50 minutos entre Parque Dom Pedro e o Sacomã) e a velocidade
comercial

é

considerada

baixa

(aproximadamente

12 km/h), o que pode levar o usuário a perdas consideráveis de tempo e
qualidade de vida, além de comprometer a equidade e gerenciamento do
sistema (aumento do consumo de energia etc.);
g) o fator tecnologia ambiental é considerado como de nível baixo ou
inexistente, o que compromete a qualidade do sistema para mitigar e
gerenciar impactos positivos sobre o ambiente urbano;

Foto 31: Nível de qualidade da calçada e acessibilidade universal do Cenário I (Sem
o Expresso Tiradentes): irregularidade do piso e potenciais riscos de acidentes, além
da precária acessibilidade/mobilidade de cadeirantes e/ou portadores de mobilidade
especial (falta de guia rebaixada).
Fonte: Foto do Autor (2008).
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h) o fator tecnologia da informação é classificado como de nível baixo ou
inexistente, o que compromete a qualidade do sistema para mitigar e
gerenciar impactos positivos sobre o ambiente urbano;
i) o fator acessibilidade universal é considerado de nível baixo ou inexistente, o
que compromete a qualidade do sistema para mitigar e gerenciar impactos
positivos sobre o ambiente urbano;
j) o fator gerenciamento da mobilidade urbana é considerado de nível baixo ou
inexistente, o que compromete a qualidade do sistema para mitigar e
gerenciar impactos positivos sobre o ambiente urbano.

7.4.2 Cenário II: Com o Expresso Tiradentes
Para o Cenário II que considera os impactos ambientais a partir da
implantação/operação do Expresso Tiradentes, tem-se o quadro geral:
a) a poluição atmosférica definida pela concentração de 1972 µg NOx/m3 (o pior
índice considerado) é alta, sendo que tais emissões comprometem a
qualidade do ar no local e ainda, podem levar a população a desenvolver e/ou
agravar potenciais problemas de saúde, tais como: riscos de manifestações
de doenças respiratórias e cardiovasculares, além do aumento de mortes
prematuras em pessoas de grupos sensíveis. Porém, ao se comparar as
emissões de material particulado, em relação ao Cenário I, observa-se
significativa redução (de 221 para 59 µg MP/m3);
b) a poluição sonora é considerada de nível regular (entre 63 e 73 dBA). Porém,
estes já podem levar à diminuição das concentrações e/ou redução das
defesas orgânicas da população lindeira;
c) o

efeito

barreira

é

de

magnitude

ou

intensidade

aceitável

(720 veic-eq/h), demonstrando interação equilibrada, ainda que restrita, entre
os dois lados da via. Porém, na pesquisa não se considerou para efeito de
cálculo a presença da via elevada, o que poderia ampliar tal conflito, por isso,
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deve-se ofertar alternativas de mobilidade, tais como semáforos e opções
para acessibilidade da população lindeira e pedestres, entre outros;
d) a poluição visual é alta, por conta da ausência de árvores e presença de
fiação aérea e fiação de trólebus;
e) a qualidade da calçada é considerada boa, com níveis aceitáveis de
declividade e largura, piso de mosaico;
f) o tempo de viagem dos ônibus no corredor exclusivo é considerado bom
(média de 12 minutos, entre o Parque Dom Pedro e o Sacomã) e velocidade
comercial boa (entre 40 e 45 km/h), atributos que elevam ganhos
consideráveis

de

tempo

e

consequente,

redução

de

consumo

de

combustíveis, por exemplo;
g) o fator tecnologia ambiental é de nível bom, mas pode e deve ser melhorado.
A inserção e/ou incorporação de tecnologias ambientais é fundamental para
melhorar a qualidade do ambiente, como por exemplo, a utilização de
combustíveis mais limpos (diesel com baixo teor de enxofre ou etanol), que
pode contribuir para mitigação e gerenciamento de impactos positivos sobre o
ambiente urbano. Assim, na medida em que são integradas ao sistema, tais
tecnologias são precursoras de melhoras na qualidade de vida;
h) o fator tecnologia da informação pode ser definido como bom, e ampliam a
qualidade do sistema, na medida em que agregam componentes para mitigar
e gerenciar impactos positivos sobre o ambiente urbano;
i) a acessibilidade universal é tida como boa, na medida em que possibilitam a
inclusão e mobilidade integral, ampliam a qualidade do sistema para mitigar e
gerenciar impactos positivos sobre o ambiente urbano, conforme observado
na Foto 32;
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ELEVADOR
Foto 32: Nível de qualidade da calçada e acessibilidade universal do Cenário II (Com o
Expresso Tiradentes): regularidade do pavimento e presença de piso podotáctil, guia
rebaixada (larga e ampla) e, ainda, o elevador para acessibilidade/mobilidade de
cadeirantes e/ou portadores de mobilidade especial.
Fonte: Foto do Autor (2008).

j) o fator Gerenciamento da Mobilidade Urbana é considerado bom, e deve ser
constantemente aprimorado, modernizado e ampliado para dar maior
equidade e qualidade ao sistema, proporcionar planejamento, mitigação e o
gerenciamento de impactos positivos sobre o ambiente urbano. Na Foto 33,
vê-se presença do bicicletário (integração de modos alternativos) no
Expresso Tiradentes.

Foto 33: Presença de bicicletário (Cenário II – Com o Expresso Tiradentes): incentivo ao uso
do transporte não motorizado e integração modal.
Fonte: Foto do Autor (2008).
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7.4.3 Síntese dos Resultados
O diagnóstico local (ambiental e do tráfego) realizado a partir das contagens
veiculares dos diferentes modos, além da verificação da infraestrutura urbana,
considerou para o levantamento dos dados e consequente sistematização, o sentido
mais crítico do ponto analisado. Por esse motivo, a comparação entre os dois cenários
(sem e com implantação do Expresso Tiradentes) valida o método aplicado/ajustado.
Conforme os dados consolidados, e apresentados na Tabela 57, a qualidade
ambiental do ponto amostral varia para os dois cenários, sendo que o cenário de
melhor avaliação é aquele que considera a implantação/operação do Expresso
Tiradentes, pois:
a) o uso de ônibus movidos a diesel (veículos mais novos) resulta em pequena
redução da emissão de material particulado e hidrocarbonetos totais, em
relação ao Cenário I (Sem o Expresso Tiradentes);
b) as emissões atmosféricas, o ruído e o efeito barreira do Cenário I (Sem o
Expresso Tiradentes) são maiores e comprometem a qualidade e
sustentabilidade do ambiente local;
c) ao se analisar a área direta de influência do Cenário I, observa-se a
degradação da qualidade do meio urbano (deterioração do calçamento),
aumento do impacto visual (deficiência de áreas verdes, presença de fiação,
além de fachadas comerciais degradadas);
d) houve variação significativa e pontual do nível de ruído e do efeito barreira
(do Cenário I para o Cenário II), com redução relativa do nível de ruído nos
corredores viários, pela diminuição do tráfego de veículos, devido ao
remanejamento geral do tráfego, ou seja, diminuição de ônibus em circulação;
e) os atributos de gerenciamento, monitoramento e ações de planejamento
(incluindo acessibilidade universal) são precários quando comparados ao
Cenário II (Com o Expresso Tiradentes);
f)

a qualidade do meio urbano (qualidade da calçada, nível de arborização,
poluição sonora, poluição atmosférica, medidas de controle/gerenciamento do
transporte, entre outros) no Cenário II (Com o Expresso Tiradentes) pode ser
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considerada de boa qualidade, quando comparada ao Cenário I (sem o
Expresso Tiradentes); uma variação significativa e pontual do nível de ruído e
do efeito barreira (do Cenário I para o Cenário II, com a redução relativa do
nível de ruído nos corredores viários pela diminuição do tráfego de veículos),
determinando variações pontuais positivas, devido ao remanejamento geral
do tráfego, ou seja, diminuição de ônibus em circulação;
g) ao se comparar o Cenário I (sem o Expresso Tiradentes) com o Cenário II
(com o Expresso Tiradentes), do ponto de vista ambiental, a implantação do
Expresso Tiradentes contribuiu para a melhoria da qualidade ambiental
urbana e da qualidade de vida de parcela significativa da população lindeira e
dos usuários do sistema;
h) melhoria pontual e significativa da qualidade da calçada (presença de
guias/sarjetas rebaixadas e alargadas, com piso podotáctil e regularidade do
pavimento) e da plena acessibilidade universal também foram verificadas,
constituindo-se em significativo ganho de qualidade urbano-ambiental da área
direta do trecho estudado;
i) na área de estudo definida pelo Cenário I, sem o Expresso Tiradentes (área
do entorno do Terminal Parque Dom Pedro II), foram identificados impactos
de magnitude média e alta, decorrentes das emissões atmosféricas, ruído e
efeito barreira, além da ausência de vegetação arbórea existente no canteiro
central, em diversos trechos. Esses impactos podem ser parcialmente
reduzidos/mitigados com a inserção de tecnologias ambientais, como motores
mais silenciosos, combustível com menor teor de enxofre, entre outros. É
também recomendável o plantio de árvores na área de influência direta do
Cenário I (entorno do Terminal Dom Pedro II) e, ainda, recuperação e
melhoria das condições adequadas de circulação de pedestres ao longo das
calçadas e junto aos acessos das estações, como a reforma de calçadas e
rebaixamento da guia, implicando em melhoria da qualidade do meio urbano,
especialmente para a circulação e segurança de pedestres.
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Partindo-se do entendimento que todos os itens analisados têm igual
importância, é possível afirmar que os corredores BRT - Classe I e em particular o
Expresso Tiradentes, proporcionam redução significativa de impactos locais (ambientais
e de tráfego), melhorias para a qualidade de vida da população lindeira, dos usuários
do sistema e do meio urbano, além de conduzir a uma racionalidade, organização e
programação dos serviços de transporte por ônibus, entre outros.
A partir dos indicadores apurados, tanto na literatura como no estudo de caso,
entende-se que os pontos fracos e fortes da adoção do sistema de transporte BRT Classe I são conforme apresentado na Tabela 60.
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Tabela 60: Pontos fracos e fortes da adoção de sistemas de transporte BRT - Classe I.
PONTOS FRACOS
•

A falta de planejamento/gerenciamento do
projeto pode elevar significativamente o efeito
barreira e o impacto de vizinhança; devido à
segregação física;

•

Limitado para demanda inferior ou igual a 45
mil passageiros/hora/direção;

•

Uso elevado de veículos diesel fora dos
parâmetros e certificação internacionais;

•

Combustíveis com alto teor de enxofre (no
Brasil, de 500 a mais de 2.000 ppm);

•

Restrição ao uso do modo particular;

•

Número
limitado
de
projetos
em
planejamento, aplicação e execução em São
Paulo e no Brasil;

•

Grande difusão do modelo BRT – II, em
detrimento do modelo BRT - Classe I;

•

Presença física do corredor: consumo de
espaço e concorrência no viário com o
transporte individual;

•
•

•

Marketing negativo: restrição ao uso e a
circulação do transporte individual;
Sujeito a pressões dos fabricantes e
revendedores de ônibus, para absorção de
tecnologias defasadas;
Pressão das montadoras/revendedoras de
automóveis e motocicletas, no sentido de não
permitir a propagação de tais modelos.

PONTOS FORTES
•

Custo e tempo de (construção/operação)
relativamente menores. Elevado custobenefício em longo prazo;

•

Redução
significativa
de
impactos
ambientais locais: tempo médio de
viagem; frota em operação; número de
acidentes; emissões atmosféricas; ruídos;

•

Presença
de
mecanismos
de
gerenciamento da mobilidade urbana,
manutenção constante dos equipamentos;

•

Permite programação de serviços, gestão
do tráfego e o controle em pontos de
paradas, de modo que não se formem
filas de veículos (comboios). Potencial de
revitalização de áreas urbanas e a
melhoria da acessibilidade universal;

•

Vias
exclusivas
e
infraestrutura
racionaizada. Linhas tronco-alimentadas
que induzem a concentração de
demanda.
Projetos
conversíveis
a
sistemas metro-ferroviários;

•

Integráveis a outros
ferroviário e ciclovias;

•

Induz substituição de modos individuais
(táxis, motocicletas ou veículos);

•

Tecnologia nacional madura, consolidada
e de exportação.

•

Subsídio no transporte tradicional é muito
maior que no Sistema BRT.

modos:

metro-

Fonte: Elaborado a partir das contagens veiculares no BRT – Classe I Expresso Tiradentes e
adaptado de Labate (2006 apud Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental, 2005).
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7.5 Potencial Aplicação de Projeto MDL (Mecanismo de Desenvolvimento Limpo)
no Expresso Tiradentes
Embora não seja o objetivo primordial desta dissertação, torna-se importante
salientar que diante dos resultados obtidos da comparação entre o sistema
convencional (Cenário I) e o sistema BRT Expresso Tiradentes (Cenário II), evidenciase significativa redução dos níveis das emissões atmosféricas por número de
passageiros transportados, forte indicativo para mitigar e controlar os gases de efeito
estufa e favorecer implantação eventual de projeto de Mecanismo de Desenvolvimento
Limpo (MDL). Os resultados obtidos são sumarizados na Tabela 61 e sustentam a
eficácia do Sistema BRT - Classe I Expresso Tiradentes na redução das emissões
atmosféricas.

Tabela 61: Redução das emissões atmosféricas no Corredor Expresso Tiradentes : potencial
aplicação de Projeto MDL (benefícios econômicos e ambientais do uso de tecnologia BRT –
Classe I).
(g/km por passageiro)
CENÁRIOS AVALIADOS
Nº de passageiros transportados km
(110 passageiros por ônibus)

HC

CO

NOX

PM

Ônibus convencional

45,64

191,14

192,34

8,59

Expresso Tiradentes

1,54

83,24

114,72

4,74

Emissões evitadas/dia

44,1

107,9

77,62

3,85

Redução de emissões em (%)

97%

56%

40%

45%

Fonte: Elaborado a partir das contagens veiculares no BRT – Classe I Expresso Tiradentes e
adaptado de Labate (2006 apud Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental, 2005).

Os índices de redução de emissões atmosféricas estimadas anualmente para o
BRT Expresso Tiradentes contidos na Tabela 62 são promissores, porém, pesquisas
específicas devem ser realizadas para verificar a real possibilidade de implantação de
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Projeto de Certificação para Créditos de Carbono (MDL -

Mecanismo de

Desenvolvimento Limpo), os quais podem contribuir para agregar elementos adicionais
à viabilidade ambiental dos Sistemas BRT - Classe I.

Tabela 62: Mitigação de emissões estimadas anualmente para o BRT Expresso Tiradentes.
MATERIAIS

EMISSÕES EVITADAS ANUALMENTE
(g/km por passageiro/ano)

HC

16096,5

CO

39087,85

NOX

28331,3

MP

1405,25

Fonte: Elaborado a partir das contagens veiculares no BRT – Classe I Expresso Tiradentes e
adaptado de Labate (2006 apud Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental, 2005).

Os resultados obtidos demonstram melhoria da qualidade do ar local a partir de
reduções significativas de emissões atmosféricas, pela redução da circulação de ônibus
e automóveis e uso de frota de ônibus com menores emissões.
Como recomendação sugere-se aos tomadores de decisão e ao poder público
realização de estudos técnicos e de viabilidade econômica/ambiental aprofundados e
específicos, para a aplicação/inserção do BRT – Classe I Expresso Tiradentes, em
futuro Projeto de MDL (Mecanismo de Desenvolvimento Limpo) para eventual
Certificação de Créditos de Carbono no setor de transporte.

183

8 DISCUSSÃO
A pesquisa de caráter exploratório-analítico permitiu, por meio do cruzamento
das informações bibliográficas, levantamento em campo e do método aplicado para o
presente estudo, analisar os impactos ambientais decorrentes da aplicação de sistemas
BRT - Classe I (Transporte Rápido por Ônibus) e em particular do corredor Expresso
Tiradentes, no município de São Paulo.
É possível afirmar que o BRT - Expresso Tiradentes contribuiu para a melhoria
do tráfego local das áreas lindeiras, consolidando-se como uma alternativa ao
transporte individual, diminuindo, por conseguinte, o número de veículos particulares e
coletivos em circulação e, ao mesmo tempo, auxiliando no processo de mitigação de
impactos indesejáveis, como a poluição atmosférica, a perda de tempo em
congestionamentos, acidentes, etc.
No Expresso Tiradentes foram dinamizados, também, intervenções estruturais e
físicas no meio urbano, tais como: a construção de bicicletário, a recuperação ou
ampliação das calçadas, estações e terminais, passarelas, vias de pedestres, e outras
intervenções indiretas, tais como: zonas de preservação ambiental, de imóveis/áreas de
conservação histórica e áreas de controle ambiental, entre outras.
Assim, por meio do método aplicado e ajustado para o presente estudo,
diagnosticou-se que com a implantação/operação do sistema BRT - Classe I Expresso
Tiradentes, na área de estudo (área de influência e entorno da Estação
Terminal/Parque Dom Pedro II) ocorreram melhorias no estado do ambiente do local,
com ganhos significativos de qualidade e equidade.
As informações e indicadores da literatura técnica mostraram que na base das
análises sobre os impactos ambientais das viagens nos Sistemas BRT - Classe I,
muitas vezes, os dados e indicadores se apresentam recentes e incompletos. De
maneira geral, esse fato gera a necessidade de se estabelecer parâmetros para o
gerenciamento e acompanhamento do desempenho, monitoramento e mitigação dos

184
respectivos impactos, riscos e acidentes, visando à quantificação/qualificação, à
obtenção de subsídios e aos ajustes durante a operação dos corredores de ônibus.
Neste sentido, o estudo de caso desenvolvido, foi particularmente interessante,
na medida em que possibilitou a análise in loco dos indicadores selecionados, para o
diagnóstico dos impactos ambientais decorrentes dos investimentos em implantação ou
operação do BRT - Classe I Expresso Tiradentes, possibilitando qualificar e quantificar
os onze indicadores específicos investigados.
É importante salientar, a preocupação permanente de buscar e propor à
pesquisa, um método que permitisse fundamentar, aprofundar, comparar e avaliar os
indicadores selecionados de forma prática e objetiva. Neste sentido, o método proposto
por Labate (2006), adaptado para o presente estudo, permitiu qualificar/quantificar, e
ainda, comparar os indicadores apurados: o estado do ambiente local e as medidas de
planejamento/gerenciamento da mobilidade urbana, adotadas no BRT - Classe I
Expresso Tiradentes, em São Paulo. Ainda assim, alguns outros métodos chegaram a
ser cogitados e pesquisados, porém não foram adotados em função de tempo,
dificuldades para obtenção de dados, etc., como o ZOPP, do alemão "Ziel orientierte
Projekt Planung" - Planejamento de Projetos Orientado por Objetivos - criado pela
Agência Alemã de Cooperação Técnica (GTZ), a Análise Multi-critério de Impactos em
Transportes, e métodos de classificação das Técnicas de Avaliação de Impactos
Ambientais (Matrizes causa-efeito/ Matriz de Leopold), entre outros.
Do cruzamento das informações da literatura técnica e do caso prático
investigado, constata-se que os Sistemas BRT - Classe I são conjuntos técnicos de
considerável valor, direcionados a vias exclusivas, propiciando aumento da velocidade
comercial, da capacidade do sistema e mitigação de impactos ambientais locais
significativos.
Os dados obtidos apontam que o sistema BRT - Classe I Expresso Tiradentes
promoveu a redução e o controle de impactos ambientais significativos, tais como:
emissões atmosféricas, ruídos, efeito barreira, tempo de viagem, poluição visual,
degradação do meio urbano (melhoria da qualidade da calçada), entre outros, gerando
em contrapartida, a consequente sustentabilidade do ambiente, por meio da adoção de
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medidas de gerenciamento e planejamento. Seu desenho e concepção estrutural, além
de dar sentido ambiental e sustentabilidade ao transporte por ônibus nos trechos entre
o Parque D. Pedro II e o bairro do Sacomã (respectivamente trecho 1 e 2), incorporou
requisitos técnicos (gerenciamento da mobilidade urbana, tecnologia da informação) e
operacionais (monitoramento/planejamento) que lhe confere alto grau de equidade,
segurança e reorganização do transporte coletivo.
Os resultados são uma evidência adicional que demonstra que os investimentos
em implantação ou operação decorrentes de Sistemas BRT - Classe I conduzem a
reduções significativas de emissões atmosféricas, pela redução da circulação de ônibus
e automóveis e uso de frota de ônibus com menores emissões; contribuição (embora
pequena) à melhoria da qualidade do ar local.
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9 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
Não há uma solução tecnológica única e ideal entre os diversos modos de
transportes urbanos de passageiros. A pesquisa demonstra, no entanto, que
especialistas em Engenharia dos Transportes, Mobilidade e Logística concordam que,
no sentido estrito do termo, uma série de fatores combinados, que envolvem desde
realidades locais (a aspectos culturais, econômicos, tecnológicos, sócioambientais,
etc.), inseridos em estratégias de planejamento, gerenciamento, integração multimodal,
uso de tecnológicas variadas, reestruturação do transporte público convencional,
requalificação do meio urbano, a mitigação significativa de impactos ambientais, entre
outros, são fundamentais para o êxito de qualquer projeto.
Na revisão bibliográfica destacam-se as relevantes contribuições de Silva (2005),
Sant’Anna (2001), Wright (2004), Hidalgo (2006) e Labate (2006), obras fundamentais,
referentes à temática da mobilidade no meio urbano, aos aspectos econômicofinanceiros e aos impactos e sustentabilidade ambiental inerentes à aplicação dos
Sistemas BRT - Classe I, e que permitiram chegar às seguintes constatações:
a) o ambiente urbano sofre uma série de processos decorrentes da presença
física e operação dos sistemas de transporte, cujas consequências são
impactos ambientais consideráveis: poluição ambiental (atmosférica e
sonora), degenerescência urbana, desvalorização imobiliária, pressão sobre o
comércio e serviço, riscos tecnológicos (acidentes), perda de qualidade de
vida e de mobilidade, entre outros;
b) o modo de veículos individuais e o transporte por ônibus convencional se
mostram ineficazes e aquém dos princípios básicos dos transportes
sustentáveis, e deveriam ser reorientados para racionalizar o uso dos
recursos (como o espaço viário, combustíveis, etc.) e organizar/qualificar o
meio ambiente e urbano;
c) a viabilidade ambiental dos Sistemas BRT - Classe I é decorrência de
aspectos técnicos, sociais, econômico-financeiros e urbanísticos, que
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potencializam as ações de desenvolvimento sustentável, redução de
impactos negativos e planejamento ambiental. Para tanto, na lógica do
sistema BRT - Classe I, busca-se conferir às áreas urbanas uma rede
integrada de transportes, em corredores e terminais conectados aos serviços
por ônibus convencional e, quando necessário, aos demais modos de
transporte (ferroviário, metroviário, ciclovias e o modo a pé). O aumento da
velocidade comercial em corredores exclusivos ou vias dedicadas, a
utilização de veículos mais modernos e movidos por combustíveis menos
poluidores (tais como o diesel mais limpo, biodiesel, hidrogênio, eletricidade
ou gás natural), além da redução da quilometragem mensal, são fatores que
sustentam os benefícios ao meio urbano e ao ambiente, possibilitando
redução de emissões de poluentes atmosféricos e de ruídos;
d) outra interessante constatação apontada pela pesquisa está relacionada às
linhas tronco-alimentadas adotadas em sistemas fechados (BRT - Classe I),
que concentram a demanda e favorecem a operação em menores intervalos
entre viagens, atendendo aos principais destinos e conectada aos demais
sistemas estruturais de transporte. Ao comparar suas emissões de poluentes
com as dos sistemas convencionais de transporte por ônibus, verificou-se
redução de emissões proporcionais à redução da quilometragem percorrida.
Isso eleva o potencial de mitigação dos impactos ambientais significativos,
tais como uso de combustíveis fósseis, propagação de material particulado,
fuligem, fumaça, gases de efeito estufa, ruídos, acidentes de trânsito e riscos
a saúde pública, entre outros;
e) o BRT - Classe I é integrável às alternativas de melhorias na dinâmica de
estruturação do meio urbano, no sentido de aprimorar o conforto, a
segurança,

a

rapidez,

possibilitando,

quando

comparado

ao

modo

convencional (coletivo ou individual), um transporte público em melhor estado
de equilíbrio humano e ambiental;
f) a pesquisa aponta que os investimentos em projetos BRT - Classe I têm
crescido e consolidado a tecnologia como alternativa ambiental, social,
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econômico-financeira, técnica e urbanística viável em relação ao transporte
individual e ao convencional transporte por ônibus (e até mesmo, alguns
sistemas de transporte de alta capacidade, como o metro-ferroviário); em
nível mundial. Os indicadores identificados e apurados apontam que a
implantação de um Sistema BRT - Classe I é viável, sob os aspectos custobenefício e ambiental, para fluxos de até 45 mil passageiros por hora /
direção.
As análises in loco resultaram na aquisição e organização de dados e
informações sobre a implantação ou operação do Sistema BRT - Classe I Expresso
Tiradentes, sendo aplicáveis as seguintes afirmações:
a) o Expresso Tiradentes proporcionou redução de alguns impactos locais
(ambientais e de tráfego), melhorias para a qualidade de vida da população
lindeira, dos usuários do sistema e do meio urbano, além de conduzir a uma
maior racionalidade, organização e programação dos serviços de transporte
por ônibus, entre outros;
b) o aspecto negativo e significativo averiguado em relação ao Expresso
Tiradentes está relacionado aos custos de implantação (mais de 50 milhões
de dólares por km) e o tempo de construção (mais de 10 anos), aquém dos
padrões internacionais, que indicam custos entre (20 a 30 milhões de dólares
por km) e tempo de construção (entre 18 meses a 2 anos).
A caracterização e análise dos impactos ambientais e urbanos condicionados
pelos investimentos em implantação ou operação de Sistemas BRT - Classe I
(totalmente segregado e de alta capacidade), fundamentado na avaliação dos
processos desencadeados no meio físico/antrópico e adaptado à análise dos impactos
do tráfego na qualidade ambiental-urbana do Expresso Tiradentes, mostrou-se
expressiva e eficaz dentro dos critérios, métodos e parâmetros adotados pela pesquisa,
uma vez que possibilitou comparar, quantificar e qualificar os indicadores selecionados.
As informações reunidas pela pesquisa comprovam o BRT - Classe I como um
sistema de transporte sustentável, que contribui para aprimorar o transporte público de
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passageiros, atenuar os congestionamentos de trânsito e, ainda, promover a melhoria
de algumas variáveis ambientais que, por vezes, não são avaliadas em sistemas
convencionais de transporte por ônibus.
Também os indicadores avaliados no estudo de caso apresentado, comprovam
que o BRT - Classe I é uma solução eficiente de transporte de passageiros por ônibus,
que possibilita níveis de qualidade e desempenho expressivos, em relação à
operacionalização e ao gerenciamento da mobilidade urbana, conduzindo a alguns
benefícios ambientais significativos, como por exemplo, a diminuição de emissões
atmosféricas e de ruídos, com impactos positivos sobre o meio urbano, o ambiente, a
eficiência energética e a variável econômica das cidades.
A implantação/operação de corredores de Transporte Rápido por Ônibus Classe I, nesta conjuntura, se revela como um importante conjunto técnico, para
melhorar a qualidade do ambiente (os impactos ambientais resultantes do tráfego local),
e proporcionalmente, gerar benefícios econômicos (e ao meio urbano) significativos:
diminuição de tempo entre as viagens realizadas, aprimoramento/racionalidade do
modo ônibus, integração com outros modos, ampliação do conforto e equidade, entre
outros, além de se configurar como uma alternativa viável e acessível de transporte
público. Deste modo, os Sistemas BRT - Classe I têm potencial para melhorar o tráfego
local e induzir os usuários ao transporte público por ônibus (mais eficiente, moderno e
de qualidade) em substituição ao modo individual e aos congestionamentos.
A pesquisa aponta para a necessidade de se investir na implantação/operação
ou no aprimoramento do transporte coletivo, especialmente os relacionados ao sistema
ônibus, para que estes se tornem mais eficazes em termos operacionais e para
melhorar a qualidade ambiental-urbana, já que o desempenho e a sustentabilidade
propostos pelo modelo BRT - Classe I, são superiores aos dos ônibus e corredores
convencionais.
As possibilidades de melhorias advindas dos Sistemas BRT - Classe I são
marcantes, de modo que devem ser incentivados estudos e investigações
complementares que aprimorem os conhecimentos disponíveis e otimizem tal
aplicação. Futuras pesquisas podem e devem ser realizadas para averiguar novos
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cenários, por meio de outros quadros comparativos e/ou conjuntos amostrais, bem
como diferentes indicadores, tais como: os associados ao nível de serviço/custos,
adequabilidade do sistema no tocante ao monitoramento dos custos operacionais e de
manutenção, os congestionamentos, potenciais ricos de acidentes e de saúde pública,
etc. e, ainda aplicar outro(s) método(s) de abordagem/verificação.
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