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2009 foi um ano importante para a mobilidade
dos brasileiros. Nele foram lançadas as bases para o programa
federal de investimentos em transporte público nas cidades que
receberão, em 2014, os jogos da Copa do Mundo de Futebol.
Mais do que isso, 2009 foi importante porque, ao escolher
seus projetos, a maioria das cidades optou pelos sistemas BRT
(Bus Rapid Transit), de ônibus urbanos, como a tecnologia mais
adequada para enfrentar os desafios da mobilidade de visitantes
e moradores. Essa decisão confirma a tendência internacional
de escolher os BRTs como eixos estruturadores das redes de
transporte público nas grandes cidades.
A implantação de sistemas BRT não deve se restringir às cidades-sede
da Copa. À medida que os resultados dos investimentos forem se
manifestando, muitas cidades - especialmente aquelas com população
acima de 500 mil habitantes - acabarão por aderir à nova tecnologia
de transporte, reivindicando sua incorporação ao programa.
A partir de 2010, a tarefa é colocar em prática essa política que
mudará os rumos do transporte coletivo nas cidades brasileiras.
Sabemos que há muitos desafios, entre eles os de mobilizar recursos
financeiros, articular diferentes esferas de governo nos programas
de investimento e integrar as operadoras privadas de transporte
urbano na construção e operação dos BRTs. Mas estamos certos
de que a experiência acumulada nas cidades brasileiras será um
trunfo importante para superar todos os obstáculos e chegar, em
2014, com um novo perfil de mobilidade.
A NTU estará totalmente envolvida na tarefa de mobilizar as
empresas operadoras para este novo ciclo de expansão do
transporte público, usando os recursos ao seu alcance para
promover o conhecimento sobre sistemas BRT. O Anuário 2009 2010 expressa essa intenção.

Otávio Vieira da Cunha Filho
Presidente da NTU.
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Investimentos do
poder público
em sistemas de
BRT e corredores
exclusivos de
ônibus para a
Copa de 2014
somam
R$ 6,19 bilhões
e beneficiarão 10
cidades

A Copa de 2014 deve deixar um importante
legado para os moradores das cidades
brasileiras: a melhoria dos sistemas de
transporte coletivo e maior mobilidade para a
população. Em dez das doze capitais em que ocorrerão os
jogos, há projetos para construção ou ampliação de sistemas
de BRT (Bus Rapid Transit). Os investimentos do poder público
em BRTs e corredores exclusivos de ônibus, reunidos no
PAC da Copa da Mobilidade Urbana e anunciados pelo
Ministério das Cidades em janeiro de 2010, somam R$
6,19 bilhões e representam 54% dos R$ 11,48 bilhões
do PAC. Para as empresas operadoras de transporte,
os novos sistemas devem implicar em reorganização de
linhas, renovação da frota, investimentos em Tecnologia
da Informação (TI) e, em alguns casos, mudanças
contratuais e novas licitações. É bom lembrar que os
projetos estão em diferentes fases de elaboração e
implantação e, em alguns casos, o valor investido será
ainda maior do que o que foi informado pelo Ministério.
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Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba,
Natal, Fortaleza, Recife, Salvador, Cuiabá e Manaus
optaram pelos BRTs como alternativa para reestruturação e
melhoria do serviço de transporte coletivo urbano.
Mas, afinal, o que é BRT? É um sistema de transporte
que dá prioridade ao tráfego de ônibus por meio de
corredores exclusivos, geralmente separados do fluxo
normal por barreiras físicas. Prevê também a existência de
recursos operacionais e tecnológicos variados, tais como
embarque e desembarque de passageiros em pontos ou
estações no mesmo nível dos ônibus, cobrança da passagem
fora do veículo, sistemas de bilhetagem eletrônica e
reestruturação das linhas, com a criação de eixos troncais e
rotas alimentadoras, além de integração tarifária. Na maior
parte das vezes, opta-se pelo uso de veículos articulados ou
biarticulados com maior capacidade nos eixos principais, e
de ônibus comuns ou microônibus para atender às rotas
alimentadoras do sistema.
A idéia do BRT é reproduzir as principais características
dos modernos sistemas de transporte sobre trilhos,
de modo a proporcionar mobilidade urbana rápida,
confortável e eficiente, mas a um custo de implantação
muito menor: em torno de 04 e 20 vezes menos que um
sistema de bondes ou de veículo leve sobre trilhos (VLT) e
metrôs, respectivamente. O prazo para colocar o sistema
para funcionar também é bem menor: de 24 a 36 meses.
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Os BRTs proporcionam grande economia no tempo
de viagem, que passa de 17 km por hora em média nos
atuais sistemas de ônibus para até 35 km por hora. Por
consequência, há uma queda no custo operacional, uma
vez que podem ser utilizados menos veículos em cada linha.
Nas cidades em que já está em operação, o sistema atrai
novos passageiros e ajuda a diminuir os congestionamentos
de trânsito, além de poluir menos e possibilitar o uso de
fontes alternativas de energias para os veículos.
Os sistemas de BRT podem ser planejados para operar
com equilíbrio financeiro, sem subsídios do poder público.
Os investimentos em infraestrutura costumam ser feitos
pelos governos, enquanto as empresas investem na frota
e na adequação das operações. De modo geral, são feitas
licitações ou concorrências para decidir as empresas aptas
a operar no sistema. A remuneração, na maioria das vezes,
é feita com base nos quilômetros percorridos.
Para a Copa do Mundo deste ano, a África do Sul
construiu uma rede de transporte urbano totalmente nova,
baseada em BRT. “Ao optar por um BRT, adquire-se uma
solução completa para mobilidade nos centros urbanos.
Os serviços ficam melhores e os usuários passam a confiar
mais no transporte coletivo”, avalia Marcos Bicalho, diretor
superintendente da NTU. Para ele, os sistemas que estão
sendo financiados pelo PAC da Copa irão comportar o
aumento da demanda durante o evento e ainda ficarão

como um benefício permanente para a população. Em todo
o mundo, existem mais de 80 cidades com sistemas de BRT
implantados e outras centenas com projetos em fase de
implantação.

“Investimentos em BRTs e
corredores exclusivos em
dez capitais que sediarão a
Copa de 2014 somam R$ 6,19
bilhões”
“Belo Horizonte, Rio de Janeiro,
Porto Alegre, Curitiba, Natal,
Fortaleza, Recife, Salvador,
Cuiabá e Manaus terão projetos
de BRTs ou corredores
para a Copa”
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Curitiba e Bogotá: pioneiras
Uma das cidades pioneiras na adoção do sistema
foi Bogotá (Colômbia), que criou o BRT denominado
TransMilenio em 2001. O sistema retirou das ruas da cidade
sete mil veículos coletivos particulares de pequeno porte e
qualidade precária, reduzindo o consumo de combustível
e diminuindo em 59% as emissões de poluentes. O
TransMilenio transporta cerca de 1,6 milhão de passageiros
diariamente, conta com 114 estações de ônibus, 83 rotas
alimentadoras e atende a 318 bairros da capital colombiana.
A história do BRT, no entanto, começou antes, e teve
origem no Brasil. A primeira experiência de BRT, que não se
limitava a faixas exclusivas de ônibus, foi desenvolvida em
Curitiba, na década de 70. A cidade, à época, estava no início
de um processo de grande crescimento populacional e era
preciso criar um sistema para dar mobilidade à população

e, ao mesmo tempo, organizar o desenvolvimento urbano.
Sem recursos para o investimento em um sistema de metrô,
o ex-prefeito Jaime Lerner criou uma alternativa de baixo
custo, mas com alta qualidade. As modernas estações em
forma de tubos, com embarque em nível, deram fama à
capital paranaense, embora sejam apenas a face mais
visível de um projeto que incluiu integração tarifária e uma
série de outras melhorias.
“O sistema foi baseado no Plano Diretor da cidade
e desenvolvido a partir do ponto de vista da expansão
territorial. O BRT é uma ferramenta neste processo
de desenvolvimento urbano, mas ele não funciona
isoladamente, ou seja, ele não se abastece de passageiros
sozinho. Assim, pensamos nas linhas alimentadoras, nas
estações e na integração da rede”, explica Edemar Meissner,
supervisor de implantação do IPPUC (Instituto de Pesquisa
e Planejamento Urbano de Curitiba).
Curitiba está aproveitando o PAC da Copa para ampliar
alguns dos seus projetos de BRT. A Linha Verde Sul, por
exemplo, é um projeto que será um novo indutor de
desenvolvimento da cidade, em uma área ainda pouco
povoada. A obra prevê canaletas para circulação exclusiva
de ônibus. “Por enquanto, ainda não haverá sistema BRT
neste eixo, mas a obra já ficará pronta para a implantação
futura”, explica Meissner. A cidade terá R$ 273 milhões do
PAC para investimentos em obras de corredores exclusivos
e BRTs.

Curitiba
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Quatro projetos em Belo Horizonte

Av. Pedro I

Na capital mineira, o PAC da Copa irá financiar a
implantação de quatro corredores de ônibus, em que estão
previstos todos os elementos dos BRTs mais modernos
e completos: embarque em nível, ultrapassagem nas
estações, cobrança prévia, sistema de informação ao
usuário, sistema de bilhetagem eletrônica, Centro de
Controle Operacional (CCO) e comunicação do CCO com os
veículos. Isso significa que, além das vantagens tradicionais
dos sistemas de BRT, o belorizontino irá se beneficiar de
BELO HORIZONTE
tecnologias como o acesso a informações, em tempo real,
Corredores de BRT
sobre próximas partidas e chegadas dos ônibus por meio
de celulares e de painéis instalados nas paradas e estações.
O investimento será de R$ 1,02 bilhão para os corredores
das avenidas Antônio Carlos, Pedro II, Cristiano MachadoEstação BHBUS
Venda Nova
e para a área central da cidade, que têm extensão somada
de 37,5 km e capacidade para mais de 70 mil passageiros
por hora.
Estação BHBUS
Célio Freitas, Diretor de Planejamento da BHTransPampulha
(Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte
Estação BHBUS
Catalão
S/A), explica que, atualmente, Belo Horizonte tem apenas
corredores exclusivos para ônibus, mas a idéia é trabalhar
com todos os elementos de um BRT, inclusive com o
Estaçãonova
BHBUS
desenvolvimento de uma identidade visual e de uma
São José
marca para o sistema. “Vamos ter redução no tempo de
viagem, estações fechadas e protegidas da chuva e mais
conforto em toda a operação, de forma que pretendemos
atrair também a classe média para o transporte coletivo”,
comenta. Segundo Freitas, será necessário trocar parte da
frota de veículos simples para articulados e as empresas
operadoras deverão investir também Estação
em Tecnologia
da
BHBUS
Barreiro
Informação, para obter o nível de controle que o sistema
de BRT requer. “Para as empresas, Estação
tudo BHBUS
isso terá um
Diamante
impacto positivo, já que haverá racionalização do volume
de viagens e da produção quilométrica, gerando economia
de combustível e aumento da produtividade”, afirma.
R. Padre P. Pinto

Av
. Vila

ho

ri n

Estação
Floramar

W
a

A

v. S
e

o

o

os Min
é

rio
s

o
el

Va

d

Be
v

. Andra
d

Niquel
na
Estação
Santa Tereza

Carm
o

do
ra
.

in

Estação
Santa Inês

A

i

elo

M

Estação BHBUS
José Cândido da Silveira

as

eM
md

de

iv

a

lia
ág
aja Gab
.R
Av

Crist

ome

Af
Av.

z
Va

Estação
Santa Efigênia

Av. Amazonas

arão H

za

Estação
Horto
o
dã
iano Br n

Estação
Central

Estação
Carlos Prates

.B
Av

Av. Tere

v.
S

A

p

Estação
Cidade Industrial

n so

R. Jacuí

z
Lu

Estação
Gameleira

re
ssa

Estação
Vila Oeste

Estação
Eldorado

lv
ei
r

s

o
ch a
ard G
Ma
B. E
R.

Estação
Lagoinha

Estação
Calafate

40

Via Ex

Si

lo

R. Padre Eustáquio

om
es

-0

do

Car

do

du

BR

Estação
Minas Shopping
a

Câ
nd
i

Av.

es
Av. Ta
ncredo Nev

. Abí
Av

lio

Estação BHBUS
São Gabriel

o

c
R. Co n

A

bastião

ç ão d
ei

Av
. J.

gad
S al

Estação
Waldomiro Lobo
Estação
Primeiro de Maio

Av.
No
ss
aS

is

v.
Cl

óv

X

R.

LAGOA DA
PAMPULHA

Lo
bo

R.

ug

a

miro

a

o
ld

l

ne
di
to

.
Av

.
Av Port

avi
er

Estação BHBUS
Vilarinho

LEGENDA
BRT Corredor Antônio Carlos
BRT Corredor Cristiano Machado
BRT Corredor Pedro II
BRT Área Central
Vias Principais
Anel Rodoviário
Linha 1 do Metrô
Estação BHBUS (Ônibus/Metrô)

i

Estação BHBUS (Ônibus)
Estação de Metrô

Corredores de BRTs em Belo Horizonte

Anuário NTU 2009-2010

11

“Com o projeto, a operação será
racionalizada, acabarão as linhas
sobrepostas e haverá maior
controle da operação”, explica
Angela Levita

o tempo de espera nas paradas de ônibus, por exemplo,
que hoje é de, em média, 18 minutos, cairá para apenas
três minutos. O tempo de percurso (em 10 km de viagem
média) deverá diminuir de 35 minutos para 22 minutos
e a velocidade média dos ônibus terá um incremento
de 70%, de 14 km por hora para 24 km por hora. “Com
o projeto, a operação será racionalizada, acabarão as
linhas sobrepostas e haverá maior controle da operação”,
explica Angela Levita, do SETPS (Sindicato das Empresas de
Transporte de Passageiros de Salvador).

Economia de tempo em Salvador
Salvador é outra capital que já contava com corredores
exclusivos, mas agora está incluindo novos elementos, como
a venda antecipada de passagens. A cidade desenvolveu o
projeto da Rede Integrada de Transporte de Salvador (RIT),
em que o corredor estruturante, ligando o aeroporto ao
norte da cidade, terá 23,75 km de extensão, 26 pontos de
parada e nove terminais de integração, tendo capacidade
para transportar 24 mil passageiros por hora, por sentido.
O investimento na RIT Salvador soma R$ 567,7 milhões.
Os impactos na vida dos soteropolitanos serão muitos:
RIT de Salvador

12
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RJ aposta em transporte coletivo em rede
No Rio de Janeiro, sede também das Olimpíadas de
2016, o poder público prevê investimentos de mais de
R$ 5 bilhões para transformar a infraestrutura e os
sistemas de transporte público até 2015. Desse total,
R$ 1,5 bilhão será destinado para três projetos de BRT:
o Barra- Zona Sul (28 km), o T5 (Barra da Tijuca – Penha,
com 28 km) e a Linha C (Deodoro – Barra da Tijuca, com
15 km). Foram feitas diversas simulações em relação ao
fluxo de veículos e passageiros, de forma que a operação
do sistema deverá funcionar bem tanto em dias de jogos
quanto nos dias de demanda normal.
“Será uma mudança de paradigma para a cidade, já
que hoje não dispomos de uma estrutura de priorização
para o transporte coletivo”, avalia Richele Cabral, da
Fetranspor (Federação das Empresas de Transporte de
Passageiros do Rio de Janeiro). De acordo com Richele,
o financiamento do PAC da Copa será apenas o início de
uma série de outros investimentos para criar um sistema
de transporte em rede, integrando toda a cidade. Ela
explica que as mudanças incluirão uma fase de licitação
para selecionar as empresas que irão operar o sistema.
“O edital certamente fará exigências de um nível de
serviço muito alto para as empresas operadoras”,
analisa.

“Será uma mudança de
paradigma para a cidade, já
que hoje não dispomos de uma
estrutura de priorização para o
transporte coletivo”
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Recife terá BRT para Cidade da Copa
Na capital pernambucana, serão R$ 370,6 milhões
em dois projetos de BRT: o corredor Norte-Sul e o
corredor Leste-Oeste e, ainda, um ramal exclusivo para
a “Cidade da Copa”, área nova da cidade, onde ficará
a infraestrutura dedicada ao Mundial. “Já tínhamos
corredores exclusivos, mas não contávamos com
venda antecipada nem com ônibus articulados. O BRT
irá racionalizar o serviço e exigirá mais controle por
parte dos operadores”, afirma Cristina Aroucha Borges
Siqueira, do Consórcio de Transporte Grande Recife.

Porto Alegre : reestruturação
Porto Alegre planeja, para a Copa de 2014, contar com três
BRTs e ainda quatro corredores exclusivos. A extensão total
dos projetos soma 52,7 quilômetros e estão previstos seis
terminais de integração e 72 pontos de parada.

14

Anuário NTU 2009-2010

BRT - Copa de 2014

Cuiabá, Fortaleza, Natal
Em Cuiabá, serão dois BRTs: o CPA-Aeroporto e o CoxipóCentro, que consumirão investimentos de R$ 466 milhões e
terão extensão de 22,5 km e três terminais de integração.
Já em Fortaleza, serão R$ 261,5 milhões em cinco
projetos, nas avenidas Raul Barbosa, Alberto Craveiro, Dedé
Brasil, Paulino Rocha e na Via Expressa. As obras devem
melhorar a ligação entre o setor hoteleiro da cidade e o
terminal rodometroviário e o estádio Castelão.
Em Natal (RN), o investimento será em corredores
exclusivos de ônibus. As intervenções percorrerão um eixo
compreendido entre a Zona Norte e a Zona Sul da cidade de
Natal, passando pela Zona Oeste. Na Região Metropolitana
de Natal, são realizadas 500 mil viagens diárias no sistema
de transporte público de passageiros, que está em
reformulação e faz parte do Plano de Mobilidade Urbana
do Município. Afinal, o desenho da rede atual foi elaborado
com base nos destinos para onde os passageiros desejavam
viajar na década de 1980.

Mapa de localização - Corredores viários e de transporte de Cuiabá
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Impactos dos BRTs na
estrutura urbana
Entrevista com o arquiteto Jaime Lerner

Jaime Lerner é arquiteto
e urbanista. Foi três vezes
prefeito de Curitiba e duas
vezes governador do Paraná.
É consultor de urbanismo
da ONU e presidiu a União
Internacional de Arquitetos
(UIA), sediada em Paris.
Durante sua primeira gestão
(1971-1975), a capital
paranaense desenvolveu o
sistema pioneiro dos BRTs de todo o mundo.
Em 2009, o escritório Jaime Lerner Arquitetos Associados
elaborou, a pedido da NTU, um estudo comparativo sobre as
modalidades de transporte público urbano e a conclusão é
que os BRTs são os sistemas mais adequados para melhorar
a mobilidade urbana em cidades com mais de 500 mil
habitantes. Lerner defende que, para as 40 cidades brasileiras
desse porte, a implantação de dois eixos de 10 km de BRT,
ao custo aproximado de R$ 220 milhões por cidade, traria
mais qualidade de vida para 12 milhões de passageiros. Na
entrevista a seguir, Lerner comenta alguns aspectos essenciais
dos sistemas de BRT.

Com base na experiência de Curitiba,
quais os principais impactos que os
BRTs causam na estrutura urbana das
cidades?
O BRT possibilita reorganizar atividades urbanas
como moradia, trabalho, estudo e lazer, e, assim,
diminuir as extensões dos deslocamentos. Também
facilita a movimentação das pessoas na cidade, à
medida que é criada uma rede integrada de transporte
e há uma desconcentração dos destinos.
No caso de Curitiba, por exemplo, o principal
impacto foi a descentralização da cidade. Para se ter
uma idéia, em 1974, quando o sistema foi implantado,
92% das viagens tinham como destino o centro da
cidade. Hoje, apenas um terço das viagens se destina ao
centro. Com isso, a produtividade do sistema é muito
superior. Antes, um ônibus de 100 lugares transportava
100 passageiros. Agora, transporta 170, porque só uma
parte vai para o centro e há rotatividade.
Em Curitiba, implantamos o sistema junto com o
plano diretor de uso e ocupação do solo. Mas, mesmo
quando não há esse planejamento, o BRT tem efeitos na
estrutura das cidades, já que o transporte é um indutor
do desenvolvimento urbano. É possível, por exemplo,
dar incentivos para que, ao longo dos corredores sejam
instaladas universidades ou shoppings centers.

Qual deve ser a visão das empresas de
ônibus na operação dos sistemas de
BRTs?
As empresas de ônibus precisam pensar sempre em
modernidade: esta é a palavra que deve ser incorporada
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pelos empresários. Eles têm que adotar veículos
com tecnologia avançada, maiores, articulados ou
biarticulados. A operação tem que ser afinada, no
estilo dos metrôs ou trens europeus, que informam
horários de chegadas e partidas e não atrasam.
Tem que haver informação aos usuários, pessoal
treinado, freqüência, regularidade e conforto.
Não adianta, por exemplo, o poder público criar
corredores exclusivos e 400 linhas rodarem por ali.
A operação adequada e a tecnologia são essenciais
para os BRTs.

“As empresas de ônibus
precisam pensar sempre em
modernidade: esta é a palavra
que deve ser incorporada pelos
empresários”

Como deveriam ser construídas
as parcerias público-privadas para
operação dos sistemas de BRT’s no
Brasil?
É preciso sempre definir muito bem qual a parte
pública e qual é a privada: aquilo que for privado
terá impactos na tarifa, que já está sobrecarregada.
O transporte público é essencial e não tem condições
de absorver mais custos. Por isso a parceria deveria
ser: veículos e operação ficam por conta das empresas
privadas e vias, terminais, estações, enfim, toda a
infra-estrutura, fica por conta do poder público.

Qual é, em sua opinião, a principal
vantagem dos BRTs frente a outras
modalidades de transporte urbano?
A principal vantagem é a flexibilidade. Como o
sistema não tem trilhos, é possível fazer viagens
expressas e viagens com paradas. No metrô ou VLT, por
exemplo, isso só seria possível se fossem construídas
duas linhas para cada trajeto. O BRT é um sistema que
se adapta a qualquer tipo de cidade e sua implantação
é muito mais barata e rápida. E é um sistema
extremamente eficiente. Por fim, as pessoas que usam
o BRT enxergam a cidade, o que não acontece nos
metrôs.
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BRTs ganham força
					 em todo o mundo
No mundo inteiro, os sistemas de BRT
têm sido considerados como uma das
melhores opções para o desenvolvimento
do transporte urbano.Já existem BRTs instalados
nos cinco continentes, tanto em países em desenvolvimento
quanto nos desenvolvidos. Isso ocorre porque o conceito de
BRT é único, mas a sua aplicação é extremamente flexível
e se adapta ao perfil e às necessidades de cada cidade. E o
custo-benefício é reconhecido e bem mais atrativo do que
os sistemas como metrô e Veículos Leve sobre Trilhos (VLT)
de forma que, apresentam constantes aprimoramentos
tecnológicos e operacionais.

18
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O primeiro sistema de transporte que reuniu todas as
características de um BRT foi o de Curitiba, inaugurado
em 1974. Em seguida, em 2000, surgiu o TransMilenio,
de Bogotá. Mas, antes disso, muitas cidades já contavam
com o “embrião” de futuros sistemas: corredores
exclusivos para circulação de ônibus. As vias exclusivas,
embora não alcancem o padrão de desempenho e
conforto de um BRT, melhoram bastante o tempo de
viagem dos moradores. Em Lima (Peru), por exemplo,
o serviço “Vía Expressa” foi o predecessor de muitos
dos sistemas de BRT da América Latina, assim como,
em Bogotá, ao longo da Avenida Caracas, um corredor
exclusivo junto do canteiro central preparou a chegada
do sistema TransMilenio.
Atualmente, a lista de países com sistemas de BRT
inclui China, Índia, Indonésia, Japão, Coréia do Sul,
Taiwan, França, Holanda, Reino Unido, Alemanha,
Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Guatemala, México,
Canadá, Estados Unidos e Austrália. E o interesse
por novos projetos é crescente. Este ano, em junho,
acontece um congresso em Boston (EUA) sobre o tema,
com o nome de Bus Rapid Transit World e, em julho,
Londres sedia outra edição do evento.
Em abril deste ano, durante reunião em Curitiba,
14 agências gestoras de sistemas de transporte de
seis países latino-americanos formalizaram a criação
da Associação Latino-Americana de BRT (Bus Rapid
Transit) e Sistemas Integrados de Transporte (SIT). A
nova entidade tem como objetivo difundir o avanço
dos projetos de transporte para melhorar a qualidade
de vida nas grandes cidades da região, que juntas
somam mais de 50 milhões de usuários dos transportes
públicos.

História começou há 40 anos
Apesar de o conceito de BRT ter surgido em Curitiba
em 1974, só começou a se expandir mundialmente no
final dos anos 90. Durante os anos 70, a crise mundial
do petróleo encorajou os governos a buscar alternativas
rápidas para melhorar o transporte público. Foi durante

Tendência ao uso do
sistema está presente
tanto em países em
desenvolvimento
quanto na Europa e
Estados Unidos
este período que proliferaram as vias exclusivas para
ônibus em cidades como Lima (Peru), Los Angeles (EUA)
e Londres (Reino Unido).
Na década seguinte, com o fim da crise, diminuiu o
interesse dos governos pelo tema e, ao mesmo tempo,
a demanda crescente e garantida dos usuários pelos
ônibus também não estimulava as empresas operadoras
a buscar melhorias. Havia uma resistência aos BRTs,
pois se temia a perda dos benefícios da tarifa mínima
e da fraca regulamentação do setor. Assim, pouco se
avançou. Mas, no final da década de 90, os operadores
de ônibus da América Latina começaram a sofrer com a
queda do número de viagens, causada pela competição
com carros, motos e transporte clandestino. Com isso,
caiu a resistência e o setor passou a apoiar os novos
sistemas.
Seguindo o exemplo de Curitiba, várias cidades
brasileiras inauguraram sistemas com algum tipo de
prioridade para ônibus, como São Paulo (1975), Goiânia
(1976), Porto Alegre (1977) e Belo Horizonte (1981).
Ainda na década de 70, o Banco Mundial reconheceu,
em artigo, o bom desempenho desses projetos e
passou a financiar vias de ônibus exclusivas em diversos
países: a primeira foi em Abidjan, na Costa do Marfim,
em 1977.
Em 1996, Quito (Equador) criou um sistema de
BRT utilizando a tecnologia de trólebus elétricos. A
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Ásia começou a se interessar pelos BRTs também na
década de 90: em 1999, a cidade de Kumming (China)
desenvolveu a primeira via exclusiva de ônibus no
canteiro central. Taipei (Taiwan) adotou o mesmo
sistema em 2001. Também na década de 90, países
desenvolvidos demonstraram interesse pelos BRTs:
Vancouver (Canadá) implantou um sistema em 1996,
Miami (EUA), em 1997, e Brisbane (Austrália), em 2000.
Na França, na mesma época, inovações tecnológicas
nos veículos somadas à utilização de vias exclusivas
criaram sistemas de BRT bastante sofisticados. Os
veículos Civis, da Irisbus, e TVR (Transport sur Voue
Reservée), da Bombardier, utilizaram carrocerias
arredondadas e rodas cobertas e foram usados em
BRTs em diversas cidades francesas. Em Rouen, o BRT
denominado “Teor” usa também um sistema de leitura
ótica que guia o veículo por uma trajetória definida.

TransMilenio: marco no conceito

“As vias exclusivas
melhoram bastante o
tempo de viagem dos
moradores”
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Mas, apesar de já ser bastante conhecido nos anos
90, o BRT ainda não era visto como uma opção de
transporte em massa, capaz de oferecer um serviço
tão completo quanto os sistemas ferroviários. Os BRTs
eram considerados mais como uma opção para cidades
médias e pequenas, como Curitiba, ou como uma
alternativa de menor qualidade para alguns corredores
isolados. Os engenheiros de transporte acreditavam
que os BRTs não teriam como atender mais do que
12 mil passageiros por hora e por sentido a uma
velocidade razoável. Foi o TransMilenio, de Bogotá,
que desmentiu todas essas crenças. Em uma cidade
populosa (07 milhões de habitantes) e relativamente
densa (240 habitantes por hectare), o TransMilenio se
mostrou como uma alternativa muito bem sucedida,
que atende hoje a 2,8 milhões de passageiros por dia
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e tem capacidade para até 50 mil passageiros por hora
e por sentido.
A partir daí, Bogotá e Curitiba passaram a ser
usadas como exemplo para diversas cidades em todo o
mundo. A capital colombiana, depois da inauguração do
TransMilenio, passou a sediar as maiores conferências
mundiais sobre transporte público e também a receber
missões técnicas de diversas cidades: calcula-se que
mais de mil profissionais de transporte, de mais de 30
países, já visitaram o sistema.
Antes disso, em 1998, o administrador da Agência de
Transporte Público Federal dos Estados Unidos (USFTA),
Gordon Linton, visitou o sistema de BRT de Curitiba
e, impressionado, lançou uma iniciativa nacional de
BRT nos Estados Unidos. Atualmente, o programa de
BRT do USFTA engloba dezessete cidades. Os Estados
Unidos, em muitas cidades, tem uma dificuldade para
a implantação de sistemas ferroviários, do ponto de
vista da viabilidade financeira, porque as cidades se
desenvolvem de forma espaçada territorialmente, com
baixas densidades populacionais e, além disso, há um
alto índice de propriedade de automóveis. Outras
cidades que se espelharam em Curitiba foram Seul
(2004) e Beijing (2005).

baixa e, em muitos casos, os serviços vêm perdendo
passageiros. Cada vez mais, as pessoas preferem usar
o transporte individual motorizado e o transporte
público é considerado um mal necessário. À medida em
que a renda cresce nos países em desenvolvimento,
esta tendência se acentua. Segundo dados de 2001
para uma seleção de cidades em desenvolvimento, os
sistemas de transporte público perdem entre 0,13 e 1,2
pontos percentuais no total de viagens feitas na cidade
por ano.
Nesse contexto, o BRT aparece como uma resposta
ao declínio de passageiros, já que busca oferecer um
serviço competitivo em relação ao transporte particular
por carros ou motos. E a adoção do transporte público
gera consideráveis benefícios econômicos e ambientais
para as cidades, como a redução de congestionamentos
e a queda na emissão de gás carbono. Os resultados
são comprovados: em Bogotá, no primeiro ano de
implantação, o sistema já conseguiu 6% da divisão
modal de transporte. E o uso de veículos particulares
nas viagens caiu de 18% em 1999 para 14% em 2001.
O sistema de Curitiba também conseguiu aumentar em
mais de 2% ao ano o número de viagens por ônibus,
durante as duas décadas seguintes à sua inauguração.

BRTs: opção eficiente
A adesão aos BRTs em todo o mundo é explicada, em
parte, pelo fato de que, na grande maioria das cidades,
a satisfação do usuário com o transporte público é
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Manual de BRT
O Manual de BRT traz informações sobre a história do sistema e sua disseminação por
todo o mundo e orientações para a implantação bem sucedida de um sistema de BRT em
qualquer cidade. O livro foi elaborado pelo ITDP (Institute for Transport and Development
Policy ou Instituto para Políticas de Transporte e Desenvolvimento), dos Estados Unidos, e
publicado no Brasil por meio de uma parceria entre o Instituto e o Ministério das Cidades.
O Manual se destina aos profissionais responsáveis por planejamento, regulação e gestão
de transporte urbano e, em 883 páginas, detalha as cinco grandes áreas de planejamento
para a implantação de BRTs: Preparação do Projeto, Projeto Operacional, Projeto Físico,
Integração, Plano de Implementação e, por fim, Avaliação e Implementação.

Faça o download nos sites:
http://www.itdp.org
http://www.cidades.gov.br
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Projetos de BRTs

BRTs IMPLANTADOS
Asia

América do Norte Oceania

America Latina Europa
Amsterdam
Bradford
Caen
Claremont Ferrand

Beijing

Boston

Jakarta

Los Angeles

Bogotá

Crawley

Curitiba

Eindhoven

Goiânia

Edinburgo

Adelaide León

Essen

Nagoya Miami

Brisbane Mexico DF

Ipswich

Seoul

Ottawa

Sydney

Porto Alegre

Leeds

Taipei

Pittsburgh

Quito

Lyon

São Paulo

Nantes

Santiago

Nice
Paris
Rouen
Toulouse
Utrecht

PROJETOS EM PLANEJAMENTO OU CONSTRUÇÃO
Asia

América do Norte

Oceania

America Latina

Africa

Europa

Chengdu

Brampton

Hartford

Montbéliard

Chongqing

Calgary

Houston

Soacha

Besançon

Jinan

Durham region

Louisville

Aguas Calientes

Lorient

Shenzhen

Edmonton

Milwaukee

Monterrey

Amiens

Ahmedabad

Halifax

Minneapolis

Querétaro

Metz

Bangalore

Mississauga

Montgomery Co.

Torreón

Accra

Nancy

Mumbai

Winnipeg

New York City

Barquisimento

Cape Town

Caen

Chiayi

Albany

Reno

Guatemala City

Dakar

Valenciennes

Kaohsiung

Atlanta

Sacramento

Melbourne

Lima

Lagos

Nimes

Taoyuan

Baton Rouge

Salt Lake City

Managua

Le Havre

Taichung

Charlotte

San Diego

Fort-de-France

Cambridge

Tainan

Chicago

San Francisco

Posadas

Coventry

Bangkok

Denver

San Jose

San José

Kent Thames-side

Haifa

Detroit

Tampa Bay

Barranquilla

Leigh

Hanoi

El Paso

Cannes

Jerusalem
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Desafios e perspectivas
dos BRTs
Entrevista com o engenheiro Luís Antônio Lindau
Luis Antônio Lindau é
PhD em Transportes pela
University of Southampton
e pós-doutor pela
University College London,
ambas do Reino Unido.
Graduado em engenharia
civil pela Universidade
Federal do Rio Grande do
Sul (UFRGS), é atualmente
professor dessa universidade e, ainda, consultor da
CAPES, CNPQ e FAPERGS. É membro do Comitê do TRB
(Transportation Research Board) e diretor- presidente
do CTS-Brasil (Centro de Transporte Sustentável). Nesta
entrevista, Lindau analisa alguns aspectos técnicos
importantes para a implantação dos sistemas de BRT.

Qual deve ser o papel do poder público na
implantação e operação dos sistemas de
BRT’s?
O poder público tem o papel final de regulador do transporte
coletivo urbano. Logo o governo deve liderar as iniciativas próBRT desde a concepção até a sua implantação. É importante
destacar que o gerenciamento do processo de implantação de
um BRT envolve diversos agentes e é mais complexo do que o
de sistemas de transportes do tipo turn-key, que operam em vias
elevadas ou subterrâneas.

Tomandoporbaseaexperiênciainternacional,
em sua opinião, de que maneira a iniciativa
privada pode participar nos projetos de BRT
das cidades brasileiras?
As experiências exitosas de Bogotá e Curitiba revelam que,
ao longo dos anos, corredores de BRT de alto desempenho
apresentam um forte potencial de renovação urbana. Assim, o
papel da iniciativa privada deveria ir muito além da tradicional
operação do transporte, e incluir também ações para
aproveitamento do potencial de desenvolvimento imobiliário e
o apoio à incorporação desses negócios na viabilização de outros
corredores de BRT. Dentro da lei das PPP (Parcerias PúblicoPrivadas), cabe também ao setor privado identificar e propor
oportunidades para a implantação de mais sistemas BRT no Brasil.

Considerando a experiência internacional,
quais as principais fontes de recursos
financeiros para os BRTs?
É fundamental estabelecer no Brasil um Plano Nacional de
BRT, a exemplo do que está em andamento no México e que
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já existe, entre outros países, na Colômbia, Índia e China. Por
ocasião da formulação desse plano, todas as possibilidades
de financiamento devem ser exaustivamente exploradas e
consideradas, sejam as provenientes de impostos já incidentes
sobre os combustíveis - como a CIDE, ou outras que possamos
conceber como, por exemplo, impostos sobre o estacionamento
urbano, uma eventual taxação do congestionamento, etc. Existem
inúmeros exemplos no mundo que podemos usar como base e
ainda contamos com a criatividade nacional, que, no passado,
deu origem ao vale-transporte. Além disso, há a experiência de
várias pessoas que participaram, na década de 80, dos programas
da EBTU que resultaram em boa parte dos corredores de ônibus
que hoje temos no Brasil.

Como tem sido a participação do Banco
Mundial e outros organismos de fomento
em projetos de BRT? Tem sido satisfatória ou
não?
O Banco Mundial tem tido pouca participação em BRT na
China, assim como em metrôs. A China prefere usar recursos
próprios na implantação de sistemas de transporte coletivo
urbano de alto rendimento. Mesmo assim, o Banco Mundial
começa a tratar de problemas relativos ao transporte por ônibus
em algumas cidades como Wuhan, Jinan e Kunming. Não é
incomum que investimentos em projetos de BRT obtidos através
de empréstimos internacionais façam parte de programas
maiores envolvendo a construção de novas vias. No caso dos
BRT no Brasil, cabe destacar o papel que a Caixa e o BNDES
devem desempenhar nos sistemas para a Copa bem como os
empréstimos já concedidos ou em análise por outras agências
multilaterais, como o Banco Interamericano de Desenvolvimento
e a Corporação Andina de Fomento.

Em sua opinião, quais são os desafios e
perspectivas dos sistemas de BRT nos
próximos anos?

de concepção, projeto e implantação nas cidades designadas
como sede da Copa do Mundo de 2014. Possivelmente nem
todas as cidades tenham sucesso completo na implantação
desses BRT, visto que em alguns casos os desafios pela frente
incluem complicadas licenças ambientais e áreas significativas
de desapropriações. Outras cidades, a exemplo do ocorrido na
África do Sul, talvez acabem nem mesmo sediando jogos. Mas,
se no final tivermos mais 300 quilômetros de BRT, teremos
agregado uma extensão expressiva aos 500 quilômetros de
prioridades para o transporte coletivo de superfície implantados
ao longo dos últimos 30 anos no Brasil. Tomando por base
os planos de mobilidade realizados pelas cidades brasileiras
com mais de 500 mil habitantes, estimo um potencial de 2500
quilômetros de corredores urbanos e metropolitanos capazes
de serem atendidos com sistemas sobre pneus. Logo existe um
enorme desafio para os BRT. Mas, tomando por base o que vem
ocorrendo, prevejo muita disputa por esses corredores. Só espero
que essa disputa entre trilhos e pneus não tenha como resultado
a estagnação das últimas décadas, quando o automóvel reinou
de forma quase absoluta sobre o nosso escasso espaço viário
urbano. Vale lembrar que, no Brasil urbano de hoje, os ônibus
ainda transportam tanta gente quanto os automóveis.

“Possivelmente nem todas
as cidades tenham sucesso
completo na implantação
desses BRT, visto que em alguns
casos os desafios pela frente
incluem complicadas licenças
ambientais e áreas significativas
de desapropriações”

Em recente levantamento, o CTS-Brasil (Centro de Transporte
Sustentável) identificou cerca de 450 quilômetros de BRT em fase
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Desempenho
operacional dos sistemas de
				 ônibus em 2009
Capitais Brasileiras - Sistema de Ônibus Urbanos

Passageiros Transportados
PASSAGEIROS TRANSPORTADOS POR MÊS

Abril e Outubro e 1994 a 2009

Obs: Valores da quantidade de passageiros
foram alterados a partir de 2005

O volume de passageiros transportados apresentou tendência de estabilização em relação ao verificado em 2008, com uma
pequena queda observada no segundo semestre. Esses dados deixam a impressão que o pior já passou, quando a demanda
caia ano após ano sem qualquer tendência de inversão de tendência. De qualquer forma, os níveis de demanda ainda estão
bem abaixo dos picos históricos observados na década passada.
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Oferta dos Serviços
QUILOMETRAGEM PRODUZIDA MENSAL Abril e Outubro e 1994 a 2009

A oferta dos serviços de transporte é caracterizada pela identificação da quilometragem produzida e da frota ofertada. Segundo dados do início do ano de 2009,
houve um crescimento de quase 5% da quilometragem percorrida se comparado
ao mesmo período em 2008. No segundo semestre, entretanto, esse crescimento
não foi observado, apresentando uma estabilização.

ÍNDICE FROTA TOTAL DE ÔNIBUS 1995 a 2009 (Out/95=100)

Mesmo com a queda dos passageiros transportados identificada em
2009, houve renovação da frota e aquisição de mais veículos, chegando a
um aumento do índice em torno de 3,8%.
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Produtividade
ÍNDICE DE PASSAGEIROS POR QUILÔMETRO Abril e Outubro e 1994 a 2009

Obs: Valores da quantidade de passageiros foram alterados a partir de 2005

O índice de passageiros transportados por quilômetro identificado em 2009 apresentou redução tanto no mês de abril
quanto em outubro. Este dado está diretamente associado ao aumento da frota de veículos e à queda dos passageiros
transportados, o que diminui a produtividade do sistema, resultando em elevação dos custos do transporte.

PASSAGEIROS TRANSPORTADOS POR VEÍCULO/DIA 1995 a 2009

Obs: Valores da quantidade de passageiros
foram alterados a partir de 2005

Mês/ ano

A queda na produtividade em 2009 também é verificada pela identificação da quantidade de passageiros transportados por
veículo em um dia. Se analisarmos em função dos meses do ano, podemos afirmar que do final do ano de 2008 para o início
de 2009 a queda foi de 11%. No final de 2009 o sistema tentou se equilibrar, mas ficou longe da quantidade de passageiros
transportados em outubro de 2008.
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Principais Insumos
SALÁRIO MÉDIO MENSAL DOS MOTORISTAS DE ÔNIBUS Jul/1994 - Dez/2009 (Em R$ const. Dez/2009 pelo IGP-DI)

A média salarial dos motoristas do sistema de transporte público urbano se mantém estável desde 2003. No ano de 2009
foi identificado aumento na média salarial no segundo semestre equilibrando-se à tendência que está sendo observada
nos últimos 6 anos.

PREÇO MÉDIO DO ÓLEO DIESEL GRANDES CONSUMIDORES Abr. e Out. de 1994 a 2009 (Em R$ const. Dez/2009 por litro)

Um dos principais insumos que fazem parte da operação do sistema de transporte é o diesel. A queda na produtividade
causada pela redução da quantidade de passageiros em conjunto com o aumento acentuado no preço do óleo diesel, identificado ao longo dos anos, agrava ainda mais a exclusão social da população de baixa renda, pois o combustível significa
praticamente 25% dos custos de transporte que refletem sobre a tarifa.
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IDADE MÉDIA DAS FROTAS DE ÔNIBUS 1995 a 2009

Podemos considerar 2009 como um ano histórico, quando a idade média da frota atingiu o menor valor já visto desde
1995 – ano em que o indicador começou a ser acompanhado. A idade média da frota mais baixa já identificada chegou a
3,28 anos. O setor de transporte urbano tem feito um grande esforço para mudar a realidade do sistema com a melhoria
da qualidade do transporte por meio de aquisição de veículos novos com acessibilidade para as pessoas com deficiência
ou mobilidade reduzida.
VENDA DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS NO MERCADO INTERNO 2005

2009

A crise mundial ocorrida durante todo o ano de 2009 fez a produção de ônibus e micro-ônibus cair bastante no período.
Mesmo assim, o mercado interno absorveu uma parcela considerável de veículos produzidos. A redução foi de apenas 14%
no mercado interno enquanto nas exportações chegou a 22%.
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Custos e Tarifas
TARIFA MÉDIA PONDERADA PELO VOLUME DE PASSAGEIROS EQUIVALENTES Jul/1994 - Dez/2009 (Em R$ const.Dez/2009 pelo IGP-DI)

Os reajustes ocorridos no ano de 2009 estão associados aos reflexos do aumento dos principais insumos do setor, como foi
visto no caso do óleo diesel. As altas cargas tributárias, as externalidades na operação do serviço como o aumento dos congestionamentos urbanos, além da queda de produtividade do setor, fazem com que o custo aumente e chegue ao bolso do
usuário, comprometendo ainda mais a renda da população que utiliza o serviço. É importante que haja a desoneração dos
tributos do setor, que hoje representam em torno de 30% dos custos totais.
CUSTO PONDERADO POR QUILÔMETRO Abr./Out. de 1994 a 2009 (Em R$ const.Dez/2009)

O custo por quilômetro percorrido em 2009 acompanhou a tendência de crescimento acentuado observada nos últimos
anos. Assim como no ano de 2008, em 2009 foi verificado um novo nível máximo no custo/km, chegando em R$ 4,96. A
prioridade para o transporte público coletivo no sistema viário é de suma importância para conter os aumentos de custos
do setor.
Anuário NTU 2009-2010

31

Fatos em 					
destaque 2009

Lei permite
parcelamento de
débitos tributários
A Lei 11.941, publicada em maio de 2009,
possibilitou o parcelamento de débitos
tributários com a Secretaria da Receita Federal
e com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
em até 180 meses. A lei também previu o
perdão da dívida em alguns casos e instituiu
um regime tributário de transição. Entre os débitos que
podem ser renegociados estão os saldos remanescentes
de parcelamentos anteriores, como REFIS, PAES e PAEX,
vencidos até 20 de novembro de 2008. No caso de
pagamento à vista, é prevista a redução de 100% das
multas de mora e de ofício. Já o parcelamento em até 30
meses dá direito à redução de 90% das multas.
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Norma prevê
requisitos de
acessibilidade
para ônibus novos
Em maio de 2009, foi dado mais um passo em
direção ao aumento da acessibilidade no transporte
urbano: o Conselho Nacional de Trânsito (Contran)
publicou a Resolução 316, que estabelece uma série
de requisitos para a fabricação de novos ônibus,
com destaque para regras relativas à acessibilidade
das pessoas portadoras de deficiência ou com
mobilidade reduzida.
A NTU atuou junto ao INMETRO e conseguiu a
prorrogação do prazo de adaptação dos veículos em
circulação em quesitos relacionados à acessibilidade.
Após vários entendimentos, o Conselho Nacional
de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial
– CONMETRO publicou resolução prorrogando o
prazo para até 31 de julho de 2010.
A Resolução do Contran determina ainda
que os ônibus e micro-ônibus fabricados a partir
de 01 de janeiro de 2010 somente poderão ser
comercializados com faixa refletiva afixada, de
forma a prover melhores condições de visibilidade
diurna e noturna. Os veículos já em circulação terão
que colocar a faixa para obter a renovação da licença
anual.
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Fator Acidentário de
Prevenção entrou em
vigor em 2009

STJ aceita
cadastramento de
idosos
O Superior Tribunal de Justiça (STJ)
decidiu, em julho de 2009, suspender decisão
liminar do Tribunal de Justiça do Rio de
Janeiro que garantia a idosos o direito de
viajar nos ônibus do Estado apresentando
apenas a carteira de identidade. A decisão
dá legitimidade às iniciativas de diversos
sistemas de transporte de solicitar o
cadastramento dos idosos, evitando fraudes e
facilitando o controle da gratuidade.

Caixa terá
R$ 2 bilhões
para o setor de
transporte

O Fator Acidentário de Prevenção (FAP) voltou a ser
cobrado em 2009, depois de ter sido criado em 2007 e
suspenso durante o ano de 2008. Em julho, o Conselho
Nacional da Previdência Social (CNPS) publicou nova
metodologia para cálculo do FAP. Antes da criação desse
Fator, as empresas de transporte pagavam 3% da folha
salarial para a Previdência, com o objetivo de custear o
auxílio doença e outros benefícios relacionados a acidentes
de trabalho. Com a criação do FAP, a alíquota a ser paga
passou a ser individualizada, de acordo com a quantidade,
gravidade e custo dos acidentes de trabalho em que cada
empresa se envolve. Em alguns casos a alíquota pode
chegar a 6%.
Vários segmentos econômicos foram impactados
negativamente com o FAP e moveram ações judiciais
contra a cobrança, já tendo obtido algumas decisões
liminares favoráveis. Ao longo do ano de 2009, a NTU
participou de várias reuniões sobre a nova metodologia
do FAP com confederações representativas de outros
segmentos econômicos e com o Ministério da Previdência
Social. Em 2010, a NTU entrou na Justiça contra a medida
em favor de suas associadas.
Em paralelo a essa iniciativa, a entidade elaborou um
plano de atividades para os anos de 2009 e 2010 sobre
o tema, que inclui realização de oficinas para habilitar
os técnicos da área de recursos humanos das entidades
filiadas a atuarem como multiplicadores e orientadores
quanto à metodologia do FAP junto às empresas.

No dia 11 de novembro de 2009, o ministro do Trabalho e Emprego,
Carlos Lupi, assinou Resolução do Conselho Curador do FGTS que alocou
R$ 2 bilhões para financiamentos na área de transporte urbano. A Caixa
Econômica Federal terá, portanto, uma nova linha de recursos para o
setor, que pode ser usada tanto para a aquisição de veículos quanto para
investimentos em infraestrutura de transporte.
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Financiamento do
BNDES
A NTU solicitou e o Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico
Social (BNDES) ampliou o seu nível
de participação para 100% no
financiamento de compras de ônibus
urbanos, chassis, carrocerias.

Lei regulamenta
atividade de mototaxi
No dia 30 de julho de 2009, foi
sancionada a Lei 12009/09 que
regulamenta o exercício das atividades
de mototaxi e motofrete. A lei cria
exigências como idade mínima de 21
anos para o condutor e obrigação de que
o motorista possua habilitação há dois
anos na categoria de motocicleta. No
entanto, a lei ainda não regulamenta o
serviço, ou seja, não prevê regras para
linhas, tarifas e outras características do
transporte, o que é da competência dos
municípios.
A NTU é contrária à instituição do
serviço de moto-taxi e apresentou à
Procuradoria Geral da República alguns
questionamentos relativos à lei, para
que a PGR avalie a possibilidade de ação
judicial de inconstitucionalidade da lei.
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Lei confirma que
vale-transporte não
pode ser pago em
dinheiro
Foi sancionada em outubro de 2009 a Lei
12.058/09, antiga Medida Provisória 462/2009,
que dispõe sobre prestação de apoio financeiro da
União aos entes federados que recebem recursos
do Fundo de Participação dos Municípios (FPM).
Na sanção, foram vetados diversos dispositivos,
inclusive o que anistiava as empresas que
concederam vale-transporte em dinheiro aos
trabalhadores e que tinha sido objeto de emenda
no Congresso Nacional.
Nas razões apresentadas, o Presidente da
República entendeu que o vale-transporte deve
ser fornecido aos trabalhadores apenas na forma
expressa na Lei 7.418/85. O entendimento ratifica,
portanto, a concepção original do vale-transporte.
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A NTU, desde 2004, vinha realizando visitas aos
ministros do Tribunal Superior do Trabalho (TST) com
o objetivo de esclarecer as condições do setor de
transporte urbano e a importância de se criar uma
exceção em relação às normas sobre o tempo de intervalo
intrajornada.
Em agosto de 2009, a NTU conquistou mais essa
vitória judicial para o setor: o TST aprovou, a flexibilização
da Orientação Jurisprudencial 342 para o segmento
de empresas de transporte. Com isso, será possível reduzir ou fracionar o intervalo intrajornada
destinado a repouso ou alimentação para os empregados de transportes urbanos, desde que exista
negociação coletiva autorizando a medida, condicionando à jornada diária de 7 horas ou 42 semanais.
Pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) o intervalo para almoço é de duas horas, podendo ser
reduzido para uma hora, nunca menos do que isso. No entanto, a NTU argumentou que a dinâmica do
setor de transporte urbano é diferente e tanto os empregados quanto as empresas serão prejudicados
se tiverem que cumprir rigorosamente tal período de descanso, já que as condições nos pontos finais
das linhas não são ideais para o cumprimento desses intervalos.

TST aprova redução
de intervalo de
alimentação para
motoristas

Inmetro cria regra
para verificação de
cronotacógrafos
A partir de agosto de 2009, o Inmetro
determinou que os cronotacógrafos devem
ser verificados periodicamente para garantir
sua confiabilidade. Os cronotacógrafos são
instrumentos que registram o histórico
das velocidades desenvolvidas, distâncias
percorridas e tempos de movimento e paradas
dos veículos. Pelo Código Brasileiro de Trânsito, devem ser instalados nos veículos de carga com
peso bruto superior a 4.536 kg e nos de passageiros com mais de 10 lugares.
Em outubro de 2009, após diversas manifestações da NTU sobre o processo instituído pelo
Inmetro para verificação do cronotacógrafo, o Instituto criou um grupo de trabalho para discutir
as dificuldades operacionais de atendimento do setor às regras impostas. Como resultado
das discussões, o Inmetro publicou no último dia 25 de janeiro de 2010 o Edital nº. 01/2010
estabelecendo novo procedimento de verificação dos cronotacógrafos.
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Prestando contas
Acompanhamento Legislativo
e Atuação no Congresso Nacional
A NTU monitora continuamente todos os projetos apresentados no Congresso Nacional
que se relacionam ao setor de transporte público urbano. Atualmente estão sendo acompanhados 277
projetos, dentre os quais se destacam o de desoneração tributária do setor e o de Diretrizes Nacionais do Transporte Urbano. Veja
abaixo a lista completa dos temas em discussão:
Assuntos

36

Proposições

Automação

03

Carroceria de ônibus

03

Código de Trânsito Brasileiro

28

Concessão

04

Crimes no transporte urbano

04

Deficientes físicos e portadores de mobilidade reduzida

11

Direito do Trabalho

32

Diretrizes no transporte urbano

14

Equipamentos e Acessório de Veículos

12

Gratuidade e desconto em passagens

52

Licitação

05

Motorista e cobrador de ônibus

15

Publicidade

05

Responsabilidade civil

03

Seguro

11

Transporte clandestino / alternativo

34

Tributos

36

Vale-transporte

21
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Desoneração tributária
Um dos temas mais importantes discutidos em 2009 e
acompanhados pela NTU foi o da desoneração tributária do setor
de transporte público urbano. A Câmara dos Deputados instalou em
março de 2009 a Comissão Especial do Projeto 1.927/2003, que trata
do tema. A comissão, sob a presidência do deputado Jackson Barreto
e com a relatoria do deputado Carlos Zarattini, realizou durante o ano
várias audiências públicas, inclusive com a participação da NTU. Em
outubro, aprovou o relatório apresentado pelo deputado Zarattini.
No projeto, estão previstos os seguintes benefícios fiscais:
redução a zero das alíquotas do PIS/PASEP e COFINS incidentes
sobre a prestação do serviço, da CIDE incidente sobre o óleo diesel
e também do PIS/PASEP e COFINS incidentes sobre o óleo diesel,
chassis, carrocerias, veículos, pneus e câmaras de ar e alteração
na base de cálculo da Contribuição Social, que passa da folha de
pagamento para o faturamento das empresas concessionárias e
permissionárias, com alíquota de 3,5 % correspondente a parte
patronal e 0,5 % de SAT.
O projeto agora está no Senado Federal, na Comissão de
Desenvolvimento Regional e Turismo, e o senador Romero Jucá é o
relator.

Diretrizes Nacionais do
Transporte Urbano
Em abril de 2009 a Câmara dos Deputados instalou comissão
especial para discutir o Projeto de Lei nº 694/1995, que trata de
planejamento, gestão e desenvolvimento do sistema de transporte.
O projeto está sendo acompanhado pela NTU. O presidente da
comissão é o deputado federal Eduardo Sciarra e a relatora do
projeto é a deputada federal Ângela Amin. Em março de 2010, a
relatora apresentou seu parecer que, dentro do prazo regimental,
recebeu quatro emendas.
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Eventos
Encontros de
Boas Práticas
Dando continuidade aos eventos
de Boas Práticas lançados em 2008
pela NTU, a entidade realizou em
2009 mais quatro encontros. Em
março, no Rio de Janeiro, aconteceu o evento
“Assessoria de Imprensa e Relacionamento com
a Mídia”, com a participação de 100 pessoas.
Em maio, Brasília sediou o encontro sobre
“Matriz Energética do Ônibus e Preservação do
Meio Ambiente”, que reuniu 50 participantes.
Setembro foi a vez de Salvador receber o
evento “Saúde e Segurança no Ambiente do
Trabalho” que contou com 120 participantes.
Por fim, em novembro, aconteceu em
Goiânia o encontro com o tema “Sistemas
de Transportes Inteligentes”, reunindo 200
pessoas.

Encontros Regionais de Acessibilidade
Dando continuidade às ações institucionais realizadas pela NTU desde 2004, foram
realizadas no mês de novembro várias reuniões nas cidades de Porto Alegre, Rio
de Janeiro, São Paulo, Fortaleza, Natal e Salvador com o objetivo de esclarecer as
empresas sobre os procedimentos de vistoria e certificação para a regularização da
frota em circulação. Os encontros tiveram a participação do INMETRO.

38

Anuário NTU 2009-2010

PRESTANDO CONTAS

Concurso de
fotografias
Em 2009, colaboradores de
84 empresas participaram do
3º Concurso de Fotografias
da NTU. O vencedor foi Wellington
de Carvalho, operador de logística da
empresa TCA (Transportes Coletivos de
Anápolis), com a foto “A importância
de cada um”. Wellington recebeu como
prêmio uma máquina fotográfica e um
cheque no valor de quatro mil reais.
Os autores de outras dezenove fotos
também foram premiados com uma
máquina fotográfica.
No detalhe
a foto vencedora

27º Encontro do Colégio de Advogados
No dia 31 de março de 2009, realizou-se o 27º Encontro de
Advogados da NTU no qual foi discutido o tema “Os serviços públicos de
transporte e os prazos estabelecidos pela Lei Federal nº 8.987/1995”. O encontro do
Colégio aconteceu em Brasília, na sede da NTU, e contou com 60 participantes.

Oficina sobre Fator Acidentário de Prevenção – FAP
Dando continuidade ao plano de ação da NTU sobre o FAP, realizouse nos dias 03 e 04 de dezembro de 2009 na sede da NTU uma oficina com o
objetivo de repassar todas as informações sobre a nova metodologia do fator, assim como as informações
sobre o procedimento de impugnações. O evento contou com 70 representantes de entidades filiadas de
todo o país.

Anuário NTU 2009-2010

39

X Conferência das Cidades
Convidada pela Comissão de Desenvolvimento
Urbano (CDU) da Câmara dos Deputados, a NTU participou
da 10ª edição da Conferência das Cidades, que ocorreu nos dias 01 e 02 de
setembro de 2009, e tratou do tema “A Mobilidade Urbana”.

Exposição do Museu do
Transporte Urbano
Durante a realização da X Conferência
das Cidades na Câmara dos Deputados,
a NTU, com o apoio da Comissão de
Desenvolvimento Urbano (CDU), realizou
a exposição do Museu do Transporte
Urbano. De 31 de agosto a 11 de setembro de 2009, a
exposição apresentou documentos históricos, miniaturas
de ônibus e fotografias dos mais variados tipos de
transporte urbano existente no Brasil desde o século 19 e
recebeu 1,2 mil visitantes.

Workshop sobre
acessibilidade e cronotacógrafos
A NTU realizou nos dias 28 e 29 de outubro de 2009, em sua sede,
reunião técnica para compartilhar conhecimentos sobre a adaptação de
veículos usados – tornando-os acessíveis – e as novas obrigações das
empresas com referência aos cronotacógrafos.
O evento contou com a participação de 40 empresários e técnicos, representando a maioria
das entidades patronais do país, que tiveram a oportunidade de discutir profundamente os temas
apresentados, seus problemas e soluções.
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Feira Transpúblico 2009
A segunda edição
da Feira Transpúblico
mostrou as novidades do
setor para cerca de três
mil visitantes. O espaço de 10
mil m² da Feira foi dividido entre
os estandes de 67 expositores de
diversos segmentos, que levaram ao
evento produtos já consagrados no
mercado e lançamentos.

Seminário Nacional
A edição 2009 do seminário
nacional da NTU foi um
sucesso. Mais de 400 pessoas
participaram do seminário realizado nos
dias 15 e 16 de julho, em São Paulo, com
o tema “Transporte Público na Copa do
Mundo”.
O evento reuniu empresários e
especialistas em transportes para debater
as diversas propostas de investimento em
sistema de transporte para o Mundial. Os
sistemas de BRT (Bus Rapid Transit) foram
apresentados como a melhor alternativa
de investimento em transporte público
para a Copa do Mundo.
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Estudos técnicos
Matriz Energética do Ônibus
A NTU encomendou aos estudiosos Gabriel Murgel
Branco, Adriano Murgel Branco, Fábio Cardinale
Branco e Márcio Henrique Bernardes Martins o estudo
Perspectivas de Alteração da Matriz Energética do
Transporte Público Urbano por Ônibus. A NTU considera que
energia e meio ambiente são dois campos de fundamental importância para o
setor de transporte público urbano e busca formar uma consciência empresarial
sobre essas questões. O trabalho avalia as diversas alternativas de combustível,
sob a ótica dos impactos ambientais.

Modalidades de Transporte Público Urbano
A NTU contratou, em 2009, a elaboração do estudo Avaliação Comparativa das
Modalidades de Transporte Público Urbano, realizado pelo escritório Jaime Lerner Arquitetos
Associados. O estudo, que foi apresentado durante o Seminário Nacional da NTU, em setembro, visa subsidiar ações e políticas a
serem adotadas pelas autoridades governamentais para melhoria da mobilidade nas cidades brasileiras.
O trabalho conclui que os sistemas de Bus Rapid Transit – BTR serão a solução mais prática, eficiente e econômica a ser adotada
pelos governos nos próximos anos para o fortalecimento da estrutura de transporte público urbano das cidades, principalmente,
aquelas que serão as cidades-sede da copa do mundo de 2014.
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Publicações
Cartilhas
Fator Acidentário de Prevenção
Diante das graves repercussões que a nova metodologia do Fator Acidentário de Prevenção – FAP provoca nos custos das
empresas, a NTU realizou um trabalho de revisão da cartilha editada em 2008 e publicou nova versão em setembro de 2009.

Cronotacógrafo
A NTU editou a “Cartilha de Verificação dos Cronotacógrafos” com o objetivo de detalhar os novos procedimentos a serem
seguidos pelas empresas nos processos de selagem e ensaio dos instrumentos.

Acessibilidade
A NTU editou o volume II da Cartilha de Acessibilidade, apresentando todos os itens da norma de acessibilidade para
fabricação de veículos acessíveis (NBR – 15570) com o objetivo de contribuir para o conhecimento dos operadores de transporte
quanto às características físicas necessárias.

Outras publicações
No decorrer do ano de 2009, a NTU editou ainda as seguintes publicações:
• “Princípios Básicos de Assessoria de Imprensa para Empresas e Entidades”
• Anuário 2008/2009
• Catálogo de Fotos Vencedoras do 3º Concurso de Fotografia
• 12 Edições do Jornal NTUrbano
Veja os estudos, cartilhas e publicações da NTU no site www.ntu.org.br
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Medalha do mérito 2009
No dia 01 de abril de 2009, em reunião do Colegiado, a Diretoria Geral da NTU elegeu
os agraciados com a Medalha do Mérito do Transporte Urbano Brasileiro 2010, a partir das
indicações feitas pelos membros que compõem a diretoria. Foram eleitos três empresários e três personalidades
na categoria especial, além de quatro homenagens post-mortem.
A cerimônia de entrega das condecorações foi realizada no dia 15 de julho de 2009 em São Paulo.

Categoria Empresário
Antonio Luiz Gavazzoni
Pioneiro no transporte de passageiros da
região da AMAI - Associação dos Municípios
do Alto Irani, em Santa Catarina. Fundou em
dezembro de 1975 a empresa Auto Viação
Xanxerê. É sócio fundador do Sindicato das
Empresas de Transporte Urbano do Oeste de
Santa Catarina

José Medeiros
Sócio das empresas Taguatur Taguatinga
Transportes e Turismo Ltda, Transporte Coletivo
Santa Clara Ltda, Taguatur Turismo Ltda,
Taguatur Veículos Ltda, Trilha São Luis Ltda,
Koala Motos Ltda e Taguatur Participações Ltda.
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Paulo Fernando Chaves
Sócio da Empresa
Metropolitana S/A e da
Rodoviária Caxangá Ltda
que atendem a região
metropolitana da capital
pernambucana, ambas
certificadas pela ISO 9001.
Possui uma frota de 630
ônibus e emprega 2,6 mil
pessoas.

Categoria Especial
Antonio Lomanto Netto
É superintendente da STP –
Superintendência de Transporte Público da
Prefeitura de Salvador (BA) e gerencia o Sistema
de Transporte do Município de Salvador,
composto por 2,5 mil ônibus, 7 mil táxis e 2 mil
veículos de transporte escolar.

Fernando Damata Pimentel
Ex-prefeito de Belo Horizonte (MG). Eleito viceprefeito de Célio de Castro em 2000, assumiu a
Prefeitura a partir de 2003 e, em seguida, foi eleito,
em primeiro turno, para o mandato de 2005 a 2008.
Recebeu o prêmio internacional Word Mayor, como 8º
melhor Prefeito do Mundo.

Francisco Oswaldo Neves Dornelles
Senador da República, presidente do Partido
Progressista (PP) e vice–presidente da Fundação
Getúlio Vargas (FGV). Tem constante atuação no
Congresso Nacional em defesa do transporte público.
Também exerceu o cargo de Ministro do Trabalho e
Emprego no Governo Fernando Henrique Cardoso.
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Categoria Post-Mortem

Aníbal de Sequeira
(1931 - 2009) Atuou na área de transporte
urbano durante 54 anos. Foi membro do
Conselho Superior do RioÔnibus. Fundador e
diretor da TRANSRIO Automóveis e Diretor da
TRANSRIO Caminhões e Ônibus. Representado
por Esmeralda Irene da Conceição.

Manoel Ferreira de Azevedo
(1916 - 2008) Fundador da Viação Santa Cecília
e da Expresso Timbira, que, fundidas, se tornaram
uma das maiores empresas intermunicipais
e interestaduais do estado do Ceará. Foi
homenageado pelo Sindicato das Empresas de
Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do
Ceará – Sindiônibus. Representado por Antônio
Azevedo.
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Ricardo Rodrigues Represas
(1926 – 2001) Nascido na Espanha, foi sócio
da empresa VIBEMSA. Participou da fundação
da empresa BTU Bahia Transportes Urbanos.
Recebeu o diploma de Cidadão de Salvador,
uma homenagem da Câmara de Vereadores.
Representado por Ricardo Represas.

Jaime da Silva Valente
(1928 – 2008) Nascido na cidade de Ovar em
Portugal. Fundador a empresa Forte. Foi sócio
benemérito de praticamente todas as empresas
nas quais era sócio. Foi condecorado por
entidades públicas e privadas. Representado pela
esposa e pelo seu filho Laerte Valente.
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Diretoria e Conselho Fiscal
triênio 2008 a 2011

NTU

Diretoria Geral
Diretoria Executiva
Otávio Vieira da Cunha Filho, bacharel em Administração e Ciências Contábeis, empresário
de transporte urbano de passageiros em Marabá (PA), membro do Conselho Diretor da Associação
Nacional de Transportes Públicos (ANTP) e presidente da Seção I - Passageiros, da Confederação
Nacional do Transporte (CNT). Presidente da NTU

Eurico Divon Galhardi, advogado, bacharel em Comunicação Social, Master
in Transport Business (MTB) - Coppe-RJ, empresário de transporte urbano de
passageiros no Rio de Janeiro. Coordenou diversos grupos de trabalho técnicos
na NTU. Conselheiro do Conselho das Cidades, membro do Grupo de Trabalho da
Acessibilidade e do PAC Copa do Mundo e das Olimpíadas. Idealizador e coordenador do Museu Virtual do Transporte da NTU. Vice-presidente da NTU

João Antonio Setti Braga, engenheiro civil, empresário de transporte urbano
de passageiros em São Paulo e ABC Paulista, vice-presidente da Região Metropolitana de São Paulo do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado
de São Paulo (Setpesp) e presidente do Consórcio Metropolitano de Transportes
(CMT). Vice-presidente de Administração e Finanças da NTU

Roberto José de Carvalho, economista, empresário de transporte urbano de passageiros em Belo Horizonte (MG), Governador Valadares (MG), Divinópolis (MG) e São Luís (MA), presidente do Consórcio Operacional
do Sistema de Bilhetagem Eletrônica/BH (Transfácil) e vice-presidente do Sindicato das Empresas de Transporte
de Passageiros de Belo Horizonte (SetraBH). Vice-presidente para Assuntos Técnicos da NTU
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Ilso Pedro Menta, advogado, empresário de transporte urbano de passageiros em Canoas (RS),
presidente do Sindicato das Empresas de Transportes Rodoviários no Estado do Rio Grande do Sul
(Setergs), vice-presidente da Seção I - Passageiros, da Confederação Nacional do Transporte (CNT)
e diretor-superintendente da Associação dos Transportadores Intermunicipais Metropolitanos de
Passageiros (ATM). Vice-presidente para Assuntos Jurídicos da NTU

David Lopes de Oliveira, empresário de transporte urbano e metropolitano de passageiros
em Fortaleza (CE), presidente da Federação das Empresas de Transportes Rodoviários dos
Estados do Ceará, Piauí e Maranhão (Cepimar), presidente do Conselho Regional do Nordeste
I do Sest Senat (CRNE I) e membro titular do Conselho Fiscal da Confederação Nacional do
Transporte (CNT).

Vice-presidente para Assuntos Parlamentares da NTU

Maria Silvana Gonzalez Cal, administradora de empresas, empresária de transporte urbano de passageiros em
Salvador (BA), diretora de Recursos Humanos da Bahia Transportes Urbanos, Salvador (BA), desde 1991. Primeira mulher
a participar da Diretoria Executiva da NTU. Vice-presidente de Recursos Humanos da NTU

Lélis Marcos Teixeira, bacharel em economia, MBA em management pela FGV, MTB em transporte pela
COPPE/UFRJ, presidente executivo da Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Rio de
Janeiro (Fetranspor), presidente do Sindicato das Empresas de Ônibus da cidade do Rio de Janeiro (RioÔnibus),
presidente da empresa RioCard T.I.. Foi presidente da Ciferal Comércio e Indústria S.A. no período de 1981/1998.

Vice-presidente de Comunicação Social da NTU

Rodrigo Corleto Hoelzl, engenheiro civil, especialista em logística pela FGV, empresário de transporte urbano de
passageiros nas cidades de Campo Largo e Curitiba (PR), integra o Conselho Político da Associação Comercial do Paraná ACP, presidente do Sindicato das Empresas de Ônibus de Curitiba e Região Metropolitana (Setransp).

Vice-presidente de Responsabilidade Socioambiental da NTU
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Diretoria Regional
Diretor do Estado do Amapá: Antoninho Catani
Diretor dos Estados do Pará, Amazonas e Roraima: Paulo Fernandes Gomes
Diretor do Estado do Acre e Rondônia: Eder Augusto Pinheiro
Diretor do Estado do Tocantins: José Antônio dos Santos Júnior
Diretor do Estado do Piauí: Alberlan Euclides Sousa
Diretor do Estado do Ceará: Francisco Feitosa de Albuquerque Lima
Diretor do Estado do Rio Grande do Norte: Luis Arnaud Soares Flor
Diretor do Estado da Paraíba: Agnelo Cândido do Nascimento
Diretor do Estado de Pernambuco: Alfredo José Bezerra Leite
Diretor do Estado de Alagoas: Neusa de Lourdes Simões
Diretor do Estado de Sergipe: Adierson Carneiro Monteiro
Diretor do Estado da Bahia: Matheus Carvalho de Souza
Diretor do Distrito Federal: Wagner Canhedo de Azevedo Filho
Diretor do Estado de Goiás: Edmundo de Carvalho Pinheiro
Diretor do Estado do Mato Grosso: Ricardo Caixeta Ribeiro
Diretor do Estado do Mato Grosso do Sul: Sinval Martins de Araújo
Diretor do Estado do Espírito Santo: Jerson Antonio Picoli
Diretor do Estado de Minas Gerais: Fábio Couto de Araújo Cançado
Diretor do Município de Belo Horizonte: Albert Andrade
Diretor da Região Metropolitana de Belo Horizonte: José Marcio de Morais Matos
Diretor do Estado do Rio de Janeiro: Francisco José Gavinho Geraldo
Diretor do Município do Rio de Janeiro: João Augusto Morais Monteiro
Diretor da Região Metropolitana do Rio de Janeiro: Narciso Gonçalves dos Santos
Diretor do Estado de São Paulo: Mauro Arthur Herszkowicz
Diretor do Município de São Paulo: João Carlos Vieira de Souza
Diretor do Estado do Paraná: Pedro Constantino
Diretor da Região Metropolitana de Curitiba: Lessandro Milani Zem
Diretor do Estado de Santa Catarina: João Carlos Scopel
Diretor da Região Metropolitana de Florianópolis: Waldir Gomes da Silva
Diretor do Estado do Rio Grande do Sul: Victorino Aldo Saccol
Diretor da Região Metropolitana de Porto Alegre: João Carlos Piccoli
Suplente de Diretoria (RJ): José dos Santos Cunha
Suplente de Diretoria (MG): Renaldo de Carvalho Moura
Suplente de Diretoria (CE): Frederico Lopes Fernandes Júnior
Suplente de Diretoria (RS): João Paulo Marzotto

Conselho Fiscal
Presidente do Conselho Fiscal (RJ): José Francisco dos Santos Caetano
Membro do Conselho Fiscal (MA): Ana Carolina Dias Medeiros de Souza
Membro do Conselho Fiscal (SP): Marcelo Ricardo Marques
Suplente do Conselho Fiscal (PR): Marco Antonio Gulin
Suplente do Conselho Fiscal (GO): Odilon Santos Neto
Suplente do Conselho Fiscal (PA): Jacob Barata Filho
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