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O paradoxo da
mobilidade urbana

Otávio Vieira da Cunha Filho

Arquivo NTU

E

m quanto tempo o Brasil vai se recuperar do atraso de mais de 20 anos
em investimentos no transporte público? Essa resposta pode demorar
muito para ser elaborada tendo em vista o momento paradoxal que o
País vive. Ao mesmo tempo em que o governo investe mais de R$ 50 bilhões
em mobilidade urbana, as políticas de incentivo ao transporte individual permanecem ativas, contribuindo para a redução da demanda de passageiros
no transporte público. A consolidação da tendência de queda histórica da demanda alcançou a marca de 30% nos últimos 18 anos.
Desde 1995, a NTU realiza o levantamento anual sobre o desempenho
operacional do transporte público urbano em nove capitais, entre as mais
importantes do Brasil. A pesquisa de 2013/2014 revela dados de um cenário
preocupante. Além da queda de passageiros, houve um aumento de 3,5% do
valor do óleo diesel, que é um dos principais insumos e consequentemente

representa uma parcela considerável dos custos operacionais, e uma redução
de 4,9% no valor da tarifa média ponderada em relação ao ano anterior.
Compreende-se que, em média, o valor das tarifas é alto, do ponto de vista social, mas ainda assim não cobre os custos totais da operação do sistema.
A solução começa pela racionalização das redes para eliminar as ineficiências. A redução do custo do transporte coletivo é essencial para que as passagens pesem menos no bolso do usuário e dos governos. Isso exige maiores
investimentos em corredores de ônibus, a reorganização das linhas, maior
eficiência do sistema e uma política tarifária.
O segundo passo é a desoneração. No Brasil, as tarifas do transporte público são oneradas por uma série de custos que poderiam ser bem menores ou
que simplesmente não deveriam existir decorrentes de tributos e gratuidades.
Outra medida importante é a adoção da subvenção pública, em que a
sociedade concorda em pagar parte dos custos reais da tarifa do transporte
coletivo urbano. Em cidades europeias como Paris, Berlim, Barcelona e Turim,
os usuários pagam menos de 50% do custo do transporte. A Lei de Mobilidade
Urbana prevê que, se a tarifa desejável não puder cobrir os custos da qualidade requerida, é possível empregar a subvenção com recursos do orçamento
ou de fundos específicos.
Para isso, pode-se estabelecer medidas para transferir recursos do uso
do automóvel para o transporte coletivo, como, por exemplo, taxar a circulação
dos carros por meio do pedágio urbano, cobrar por estacionamentos públicos e
direcionar a CIDE (Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico) sobre os
combustíveis para financiar os serviços e as obras de mobilidade sustentável.
Enquanto isso, o governo federal, preocupado com os impactos da indústria automobilística na economia, permanece com políticas públicas que
privilegiam a redução dos impostos dos carros, estimulando o seu consumo em
vez de incentivar o uso racional e sustentável. A melhoria do transporte coletivo
- com mais eficiência, conforto, rapidez e redução do custo - é a melhor forma
de limitar o uso do automóvel nos deslocamentos urbanos cotidianos, com impacto positivo no trânsito.
Nesse sentido, a qualificação e a racionalização do transporte público por
ônibus urbano são medidas que se encaixam perfeitamente no contexto de
urgência atual. A NTU sugeriu ao governo federal que reserve uma pequena parcela dos investimentos destinados ao transporte urbano para que seja possível
implantar em um ano 4 mil km de faixas exclusivas, com monitoramento, em 46
cidades, abrangendo todas as capitais estaduais e também os municípios com
mais de 500 mil habitantes.
Imediatamente e com relativamente poucos recursos, é possível promover também melhorias como a implantação de abrigos nos pontos de parada
e a colocação de quadro de horários para orientar os usuários. Com as faixas
exclusivas e o aumento da velocidade comercial, será possível ainda ampliar a
regularidade e a confiabilidade do serviço. Medidas simples que garantem aos
cidadãos e às cidades a mobilidade sustentável tão necessária e desejada.
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MANIFESTAÇÕES SOCIAIS
E TRANSPORTE PÚBLICO
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rifas) não são os alvos principais de insatisfação e
revolta social. Até mesmo no caso menos evidente
das tarifas, uma faixa exibida nos protestos dizia
que “não são os centavos, são os nossos direitos”
como cidadãos que estão sendo desrespeitados.
Os ônibus são incendiados e depredados (só em
São Paulo foram mais de 100 em quatro meses),
sem qualquer relação com a prestação dos serviços de transporte, e não se sabe ao menos o que
motivou as ações. Interrupções de rodovias e vias
arteriais, causando prejuízo a milhares de transeuntes, são causadas por pequenos grupos de
pessoas, às vezes sem alegações específicas.
Por que o transporte e a mobilidade, ainda que
no plano simbólico, estão sendo eleitos como alvos
prioritários dos protestos e do vandalismo? O sociólogo Manuel Castells, talvez o principal estudioso
das manifestações sociais contemporâneas, não
chegou a analisar detalhadamente o caso brasi-
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negavelmente, o transporte e a mobilidade
urbana estão no centro simbólico das manifestações de indignação que reuniram
multidões de brasileiros em meados de 2013 e
continuam a repercutir neste ano conturbado de
Copa do Mundo e de eleições. Simbólico porque,
na realidade, os protestos foram muito além das
reivindicações de “passe livre” que deram origem
ao movimento, ampliando-se para a educação,
saúde, combate à corrupção, melhores condições
de vida em geral.
Além dos protestos contra o aumento de
tarifas, duas outras formas de manifestações
reforçam o caráter central da mobilidade urbana:
os bloqueios de vias públicas e os incêndios de
ônibus, ambas ocorrendo com intensidade sem
precedentes nos últimos meses. O curioso é que,
em quase todos os casos, os elementos dos sistemas de mobilidade atingidos (vias, veículos, ta-
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leiro, mas incluiu algumas anotações em seu livro
“Redes de indignação e esperança”1. Segundo ele,
a mobilidade é um direito universal e a imobilidade
estrutural das metrópoles brasileiras seria resultado de dois fatores principais: o modelo caótico de
crescimento urbano produzido pela especulação
imobiliária e pela corrupção municipal e o transporte posto a serviço da indústria do automóvel,
cujas vendas o governo subsidia. Embora esses
fatores contribuam para explicar as dificuldades de
circulação no espaço urbano, não são suficientes
para revelar o simbolismo com relação aos transportes envolvido nos protestos recentes.
Nas pesquisas de opinião sobre os principais
problemas urbanos brasileiros, o transporte urbano preocupa pouco a população quando comparado à saúde, segurança pública e educação, estes
sim colocados no topo do ranking negativo. E, no
entanto, é o transporte que ocupa uma posição de
maior destaque nas manifestações sociais.
1

Manuel Castells – , Ed. Zahar, Rio de Janeiro, 2013.

Não há estudos que permitam elucidar completamente essa questão. Uma hipótese, no plano
psicossocial, é que o transporte público, por atender
principalmente a população de baixa renda, seja o
alvo preferencial do comportamento agressivo de
pessoas que rejeitam esse baixo status e querem
superá-lo. O automóvel, ao contrário, é visto como
um símbolo de ascensão social. Assim, quando grupos marginalizados querem externalizar alguma
raiva ou insatisfação, partem para o incêndio de
ônibus e não de automóveis, por exemplo.
É interessante observar que nos protestos de
alguns anos atrás nos subúrbios parisienses, os
alvos dos incêndios eram os veículos particulares
e não os coletivos. Hipótese semelhante pode-se
aplicar ao caso do bloqueio de vias, geralmente em
trajetos e horários frequentados pela população
de baixa renda nos movimentos pendulares residência-trabalho.
No caso das despesas com tarifas de transportes coletivos, sua participação no orçamento
das famílias de baixa e média renda é pouco ex-

pressiva e decrescente ao longo dos últimos anos.
Os descontos, gratuidades e subsídios governamentais existentes sustentam esse fenômeno.
Os protestos normalmente se dão em torno dos
reajustes e não são muito frequentes, até mesmo
pelo fato de as viagens por transportes coletivos
estarem diminuindo proporcionalmente ao total
dos deslocamentos diários. Muitas vezes os reajustes periódicos são percebidos como um conluio
entre operadores e autoridades municipais para
explorar os usuários de baixa renda. É interessante
notar que, nos protestos de junho de 2013, a reivindicação principal se voltou para a gratuidade
total (passe livre), modalidade muito rara em todo
o mundo. As poucas experiências feitas com esse
modelo – Roma é um caso típico - resultaram em
acréscimos de demanda excepcionais, impossíveis de serem atendidos em curto prazo, devido à
expansão das viagens não essenciais.
Uma pesquisa realizada recentemente na
Região Metropolitana de São Paulo constatou um
crescimento expressivo da população pobre que
utiliza o automóvel nas suas viagens diárias e, em
consequência, uma diminuição do uso do transporte coletivo por esse grupo de baixa e média renda. Por outro lado, as pessoas de maior renda estão
recorrendo com maior frequência aos transportes
coletivos devido ao aumento dos congestionamentos (maiores tempos de viagem) e aos elevados
custos de estacionamento. Esse fenômeno aparece como uma janela de oportunidade para se transformar progressivamente a percepção da população sobre o status social do transporte coletivo.
O momento parece ser propício a um conjunto de
iniciativas que mostrem a utilidade social e aceitabilidade do transporte público, sempre ponderando
que as mudanças nos sistemas simbólicos que
envolvem esses sistemas dependem de mudanças
paralelas na qualidade da oferta de serviços.
“A construção de significado na mente das
pessoas é uma fonte de poder mais decisiva e estável [do que a coerção e a intimidação}. A forma
como as pessoas pensam determina o destino
das instituições, normas e valores sobre os quais

a sociedade é organizada. Poucos sistemas institucionais podem perdurar baseados unicamente
na coerção (...) Os seres humanos criam significado interagindo com o seu ambiente natural e
social, conectando suas redes neurais [mentais,
cerebrais] com as redes da natureza e com as
redes sociais. A constituição de redes é operada
pelo ato da comunicação. Comunicação é o processo de compartilhar significado pela troca de
informações (...). A contínua transformação da
tecnologia da comunicação na era digital amplia o
alcance dos meios de comunicação para todos os
domínios da vida social, numa rede que é simultaneamente global e local, genérica e personalizada,
num padrão em constante mudança.”2
Manuel Castells faz essas afirmações considerando a organização da sociedade como um
todo. Mas elas valem também para o ambiente específico do transporte urbano. Em outras palavras:
o destino do setor depende de como ele é visto pela
população, pelos usuários e pelos operadores do
transporte público mais do que pela regulação
estatal e do poder de polícia. Como se viu, há uma
janela de oportunidade atualmente para mudar
essa maneira de pensar. As ferramentas básicas
para criar esses novos significados são as modernas tecnologias de comunicação, por meio das
quais as pessoas compartilham significados. Assim, quem sabe os ônibus que hoje são queimados
venham a ser os símbolos da liberdade de ir e vir?
*Maurício Cadaval é administrador,
sociólogo e consultor em transporte urbano de várias organizações públicas e
privadas. Atuou na NTU por mais de uma
década, onde desenvolveu diversos estudos e pesquisas técnicas. Foi professor
de Transporte no Departamento de Engenharia Civil da Universidade de Brasília,
Chefe do Departamento de Planejamento
do METRô-SP, Superintendente Técnico
da EMTU-SP e Diretor Técnico do GEIPOT.
2

Ibidem, pag. 14-15
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M om e n t o
h i s t ó r i co
Não foi pelos 20 centavos:
população vai às ruas
por País melhor
Em resposta à onda de manifestações em 2013,
entidade propôs medidas para a reorganização
e qualificação do transporte público urbano
brasileiro, além de capacitação dos municípios
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unho de 2013 ficou para sempre marcado na história do Brasil. Milhões de
pessoas foram às ruas das principais
cidades brasileiras por dias seguidos para manifestar. Uma das bandeiras mais bradadas foi a do
transporte público urbano acessível e de qualidade. Motivadas inicialmente por um aumento de
R$ 0,20 na tarifa de São Paulo, as manifestações
se alastraram Brasil afora e incorporou novos
descontentamentos, que juntos se traduziam
numa enorme insatisfação da sociedade com a
governança do seu país.
A Associação Nacional das Empresas de
Transportes Urbanos (NTU) prontamente se colocou à disposição das autoridades e da sociedade
para juntos discutirem ações e soluções para a

“Estamos vivendo,
certamente, um momento
histórico para o Brasil. E
ao contrário do que muitos
imaginam, nós, do setor
de transportes urbanos,
consideramos, sim, muito
oportuno que o acréscimo
de 20 centavos na tarifa
de ônibus em São Paulo
tenha dado partida em uma
discussão, que há muito
tempo nós, empresários,
tentamos encaixar na
agenda do poder público. E
digo mais: essa pauta chega
com atraso de, pelo menos,
20 anos. Esse é o tempo
que o país deixou de olhar
para a mobilidade urbana,
tema que surge, agora, com
pompa e circunstância no
festivo cenário da Copa do
Mundo e das Olimpíadas”,
Otávio Cunha,
presidente executivo da NTU.

crise de mobilidade que assolava as cidades brasileiras. Há 26 anos, desde que foi fundada, essa é
a missão da entidade. A NTU surgiu embasada nas
premissas de prioridade ao transporte público, desoneração das tarifas e subvenção para as gratuidades. São bandeiras defendidas há décadas e que
apontam diretamente para a redução de tarifas e
melhor qualidade nos transportes públicos.
É com base nesse histórico de defesa do setor que a NTU lançou no dia 4 de julho de 2013 um
manifesto público, direcionado ao governo federal,
em que propõe oito medidas para a melhoria do
sistema de transporte público (vide quadro). As
propostas foram submetidas ao Comitê de Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana do Ministério
das Cidades para que fossem consideradas no
Pacto Nacional de Mobilidade Urbana, proposto
pela presidente da República, Dilma Rousseff.
Os grandes eventos esportivos, como a Copa
de 2014 e as Olímpiadas de 2016, contribuíram
para que o jejum em relação a investimentos de
mobilidade urbana e ao transporte público fosse
quebrado. Com eles, vieram os Programas de
Aceleração do Crescimento (PAC Copa, Grandes
Cidades e Médias Cidades) que juntos somam R$
51 bilhões para os projetos desse segmento.
De acordo com o presidente do Conselho
Diretor da NTU, Eurico Galhardi, a crise de mobilidade que envolve o transporte coletivo urbano foi
causada pelo não planejamento urbano em consonância com a indústria automobilística. “Faltou visão administrativa dos órgãos concedentes e dos
dirigentes do país que não tiveram a capacidade de
enxergar a curto, a médio e a longo prazo”, diz.
Galhardi enfatiza que o ônibus urbano é
responsável por 87% das viagens realizadas pelo
sistema de transporte público no Brasil e em promover o progresso. “O transporte coletivo urbano
é responsável pelo PIB do Brasil. Se o país se desenvolve é porque esse transporte que chamam de
ruim leva todos os dias 40 milhões de passageiros
para trabalhar no serviço, na indústria e no comércio. Então, o país cresce em cima desse transporte”, pontua Eurico.

mom e n t o h i s t ó r i co

13

14

Anuário

Reivindicações da população, segundo pesquisa*

*Pesquisa nacional feita pelo
Ibope sobre as três principais
razões que os levaram às ruas. O
levantamento foi feito no
dia 20/6/2013 com 2.002
pessoas em sete estados e em
Brasília, e divulgado no dia 23/6
pelo Fantástico, na TV Globo.

53,7%

Transporte pÚblico

49%

Contra a corrupção

40,5%

Redução da tarifa

36,7%

Saúde

30,9%

Gasto com a copa do mundo/
das confederações

29,8%

Educação

11,9%

Contra a PEC 37

11,4%

Necessidade de mudança
na política

4,1%

Contra a repressão
policial

Propostas da NTU:

oito medidas para a melhoria do transporte público
prioridade de circulação para o transporte

implantação de uma política de mobilidade,

coletivo nas vias urbanas sobre o transporte

construída com a participação efetiva da so-

individual motorizado;

ciedade, com representantes nos conselhos
municipais de transporte, estabelecendo

elaboração imediata dos planos diretores e

qual o nível do serviço de transporte público

dos planos de mobilidade urbana por todos

que se deseja oferecer a todos os cidadãos e

os municípios obrigados pela legislação a

quanto isto vai custar ao passageiro (tarifa) e

serem construídos com a participação de re-

quanto vai custar ao governo (subsídio);

presentantes da sociedade civil organizada;
desoneração dos tributos municipais, estacontinuidade dos investimentos federais,

duais e federais que pesam sobre o setor de

estaduais e municipais na infraestrutura

transporte público;

para a mobilidade urbana;
subsídio com recursos públicos às gratuidaimplantação de redes de transportes moder-

des que oneram a tarifa paga pelos usuários;

nas, integradas, multimodais, racionais e de
alto desempenho;

subsídio ao serviço, a ser pago por meio de
um fundo com recursos dos combustíveis,
distribuído aos municípios de forma proporcional à população.

shutterstock

Um ano depois...
Os gritos nas ruas se calaram e poucas medidas foram tomadas para atender as demandas
populares. No setor de transporte público, pouco
foi feito a curto prazo no âmbito federal. A presidente Dilma Rousseff anunciou investimentos
da ordem de R$ 50 bilhões para projetos na área
de mobilidade urbana e criou um comitê técnico
para elaborar propostas para o Pacto Nacional de
Mobilidade Urbana. Até junho de 2014, nada havia
sido implementado.
Alguns governos municipais se esforçam
para garantir o mínimo necessário, que é a prioridade do ônibus nas vias públicas, mas esbarram
na falta de recursos e de equipe técnica capacitada para desenvolver projetos.
No âmbito do Poder Legislativo, a Câmara dos
Deputados aprovou a redução a zero das alíquotas
do PIS-Cofins na tarifa do transporte. Entretanto,
o projeto de lei do REITUP, que prevê ampla desoneração dos custos do setor, continua parado. Os
parlamentares também criaram uma Comissão
Especial para discutir a Proposta de Emenda à

Constituição 90-A, que institui o transporte como
direito social na Constituição Federal. A PEC 90
está em trâmite e ainda deve passar por dois turnos de votação no Plenário do Senado.
Em outubro de 2013, a NTU sugeriu oficialmente ao governo federal uma proposta de qualificação dos serviços convencionais de ônibus
urbano por meio da utilização de faixas exclusivas
para os coletivos. A intenção é a implantação de 4
mil quilômetros de faixas exclusivas, em 46 municípios brasileiros, incluindo todas as capitais e
cidades com população superior a 500 mil habitantes, no período de 12 meses.
Apesar de urgente, a proposta ainda está em
análise pelo grupo de trabalho criado pelo governo
federal para melhorar o transporte público. A NTU
se esforça para que as medidas sugeridas sejam
aprovadas e implantadas. Não é só um clamor
da população, mas também dos operadores de
transporte público, que querem condições melhores para garantir a eficiência e qualidade do
serviço que oferecem.
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Incêndios e vandalismo
deixam setor em
estado de alerta
Associação faz apelo às
autoridades brasileiras após
onda de incêndios a coletivos

N

os últimos 10 anos, cerca de 931 ônibus
foram incendiados no Brasil. No total, 19
estados brasileiros já foram prejudicados com esses crimes. De janeiro a junho de 2014,
foram registrados 395 ônibus incendiados nas
cidades brasileiras. O número é 204% maior do que
foi registrado em todo o ano de 2013, quando 130
coletivos foram destruídos.
Na tentativa de solucionar ou amenizar os
impactos desses atos contra o transporte público
coletivo, a NTU encaminhou em maio de 2014 uma
carta oficial à presidente da República, Dilma Rousseff, e uma nota aberta à sociedade e à imprensa,
na qual manifestou publicamente a preocupação
com o descontrole dos atos de vandalismos e com
o estado de insegurança que coloca em risco a vida
de milhares de brasileiros e que pode comprometer a continuidade dos serviços prestados.

A nota publicada aponta que “cada vez é maior
a insegurança e o risco empresarial da atividade, o
que leva o setor a temer pela continuidade desse serviço que é essencial para a vida nas cidades”. O texto
destaca ainda o temor com a segurança dos trabalhadores e passageiros dos ônibus urbanos. Também
alerta para o prejuízo material, “que é imenso e arcado unicamente pelas empresas operadoras”.
A impunidade colabora para que os atos continuem. A NTU também tem se movimentado para
apoiar projetos de lei que podem ajudar a combater essa onda de violência. “Entendemos que além
da ação de segurança pública, uma lei poderá colocar um freio nesse processo, mas é preciso que
tudo seja feito de forma célere”, ressalta Otávio
Cunha, referindo-se a projetos de lei que aludem
ao assunto e estão em tramitação no Congresso
Nacional.

s e g u r a n ç a púb l i c a
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Levantamento de
Ônibus Incendiados
total 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

18

(Atualização: 01/07/2014)

28
25

O manifesto da NTU repercutiu positivamente
em mais de 20 veículos da imprensa nacional e mídias
sociais. Jornais como Folha de S. Paulo (SP), O Povo
(CE), Estado de Minas (MG), entre outros, abordaram
o assunto, bem como a revista VEJA e a rádio CBN.

Campanhas setoriais

43
20
18
67
100
32
73
130
395

Fonte: Rede de Contatos Técnicos da NTU e Mídia.
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Os constantes casos de vandalismo e incêndio no transporte coletivo obrigaram as entidades
de São Paulo e do Rio de Janeiro a lançarem campanhas publicitárias contra esses atos. “Ônibus
queimado não leva a lugar nenhum” foi o tema da
campanha criada pelo Sindicato das Empresas
de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros de
São Paulo (SPUrbanuss), do Consórcio Metropolitano de Transportes (CMT) e da Federação das
Cooperativas de Transporte do Estado de São
Paulo (Fecootransp). O objetivo do trabalho foi
promover a conscientização e orientar a sociedade para que denuncie qualquer ato criminoso e de
vandalismo contra o transporte público.
Para o presidente do SPUrbanuss, Francisco
Christovam, o problema dos incêndios está rela-

19

É crime!
O artigo 250 do Código Penal prevê
pena de três a seis anos de prisão e multa a
quem causar incêndio, expondo a perigo a
vida, a integridade física ou o patrimônio de
outrem. Quando o incêndio é causado em
veículo de transporte coletivo, a pena aumenta em um terço.
Além da previsão legal, tramitam no
Congresso Nacional três projetos de leis
que podem inibir as ações de vandalismo
ao transporte público. Um deles é o Projeto
499/13, de autoria do deputado Romero
Jucá (PMDB-RR), que tipifica o crime de
terrorismo e prevê pena mínima de 24 anos
e máxima de 30, caso a ação resulte em
morte. O outro, PLS 508/2014, do senador
Armando Monteiro (PTB-PE), prevê 35 anos
de prisão para atos de terrorismo.
Na Câmara dos Deputados, o PL da
7462/201, do deputado Hugo Leal (PROS
-RJ), estabelece mais uma obrigação ao
Estado, que seria a de garantir segurança
pública necessária à continuidade da prestação dos serviços.

do Consórcio Internorte, do Rio de Janeiro, iniciar a
campanha “Mobilidade em Chamas”. Cerca de 80
cartazes foram instalados nos coletivos da empresa
com o objetivo de conscientizar os usuários de que o
incêndio nos ônibus é um ato de vandalismo em que
os passageiros são os principais prejudicados.

Casos extremos
O histórico da violência contra o serviço de
transporte público tem impactado o setor de diversas maneiras. Entre janeiro e fevereiro de 2013,
o Estado de Santa Catarina acumulou um total de
113 ataques em 34 cidades. Entre 25% e 30% dos
passageiros deixaram de usar o transporte coletivo
na época. O terror foi imposto por facção criminosa
que ordenava ataques de dentro dos presídios.
No Maranhão, em fevereiro de 2014, ataques ordenados por presos resultaram em quatro
ônibus incendiados, cinco pessoas feridas e a
morte da menina Ana Clara Santos Sousa, 6 anos,
com 95% do corpo queimado. O caso repercutiu
internacionalmente e mobilizou toda a nação devido à violência e crueldade.
Em abril de 2014, a empresa Urubupungá,
de Osasco (SP), teve a garagem invadida durante
a madrugada e criminosos atearam fogo em 35
ônibus. Em maio, mais de 700 ônibus foram depredados no Rio de Janeiro em decorrência de uma
greve ilegal de motoristas e cobradores do serviço.
Em outros casos, algumas empresas se
sentiram obrigadas a interromper o serviço
devido à insegurança. A Auto Viação Salineira e
a Viação Montes Brancos, que atuam em Cabo
Frio (RJ), tomaram essa opção como medida
preventiva. Em nota, as empresas informaram:
“visando proteger a integridade física e moral
dos nossos passageiros e colaboradores, a Auto
Viação Salineira e a Viação Montes Brancos estão, neste momento, recolhendo todos os ônibus
que circulam em Cabo Frio. A empresa comunica,
ainda, que está aguardando a normalização da
segurança pública para, o mais breve possível,
voltar a atender à população”, informaram no dia
13 de maio de 2014.

s e g u r a n ç a púb l i c a

cionado à questão de segurança pública e deve ser
tratado com mais rigor. “Que as autoridades sejam
forçadas, obrigadas a se posicionar e adotar as
medidas competentes e necessárias. Nós estamos
tratando com um caso de polícia, de segurança.
Nós não estamos lidando com um problema de
transporte, se fosse um problema de transporte
seria conosco mesmo, mas não é”, enfatiza.
Outro trabalho realizado com a mesma intenção foi “Ônibus queimado não serve à população” pelo sindicato Rio Ônibus, que representa os
quatro consórcios, que somam as 43 empresas
que operam no sistema de transporte coletivo na
cidade do Rio de Janeiro.
Ônibus queimado também foi o motivo que
fez a Viação Nossa Senhora de Lourdes, empresa
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Campanha reforça
preocupação do setor com
qualidade do transporte
coletivo urbano
Entidade propôs a criação de mais faixas exclusivas
para priorizar os ônibus nas vias e melhorar o serviço
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Cidades brasileiras
com faixas exclusivas
Faixas Exclusivas - Em operação
Nº

Cidades

1

Belo Horizonte - MG

2

Blumenau - SC

3

Brasília - DF

4

Campinas - SP

5

Campo Grande - MS

6

Caxias do Sul - RS

7

Criciúma - SC

8

Curitiba - PR

9

Diadema - SP

10

Feira de Santana - BA

11

Fortaleza - CE

12

Goiânia - GO

13

Guarulhos - SP

14

Jaboatão dos Guararapes - PE

15

João Pessoa - PB

16

Joinville - SC

17

Juiz de Fora - MG

18

Londrina - PR

19

Macaé - RJ

20

Maceió - AL

21

Manaus - AM

22

Mauá - SP

23

Natal - RN

24

Niterói - RJ

25

Olinda - PE

26

Porto Alegre - RS

27

Recife - PE

28

Rio de Janeiro - RJ

29

Salvador - BA

30

Santos - SP

31

São Paulo - SP

32

Sorocaba - SP

33

Sumaré - SP

34

Uberlândia - MG

Jorge dos Santos Fetranspor

faixas exclusivas

A

preocupação com a crise de mobilidade
urbana e a necessidade de qualificação
dos serviços de transporte público por
ônibus de forma emergencial foi tema de campanha promovida pela NTU no final de 2013. Com
a intenção de democratizar o espaço viário e
assim diminuir os gargalos do sistema de ônibus
urbanos no Brasil, a entidade propôs ao governo
federal a implantação de 4 mil quilômetros de
faixas exclusivas, em 46 municípios brasileiros,
incluindo todas as capitais e cidades com população superior a 500 mil habitantes, no período
de 12 meses. A proposta foi o tema da Campanha
de Qualificação das Redes Convencionais de
Transporte Público Urbano.
A medida de priorização tem o custo de implantação relativamente baixo e traz melhorias
significativas para os usuários, além da redução
dos custos de operação. Um quilômetro de faixa
exclusiva pode custar R$ 250 mil, dependendo
das características de cada projeto. É importante
destacar que os 4 mil quilômetros de faixas exclusivas propostos podem ser custeados com menos
de 5% do valor de R$ 50 bilhões, liberados para os
projetos do Pacto da Mobilidade Urbana em função das manifestações de junho.
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Campanha publicitária
Para reforçar essa proposta, a NTU contou
com a parceria do Movimento Nacional pelo Direito
ao Transporte Público de Qualidade para Todos
(MDT) que juntos lançaram duas campanhas
publicitárias com várias ações de marketing. A
Associação lançou ainda duas publicações relacionadas ao tema. A primeira, “Faixas exclusivas
de ônibus urbanos - experiências de sucesso”,
reúne informações detalhadas sobre essa medida
e exemplos bem sucedidos de cidades que já adotaram as faixas e hoje servem de modelos para o
país. Já a segunda, titulada como “Qualificação e
Racionalização do Transporte Público por Ônibus”,
é um Guia de Desenvolvimento de Projetos com informações técnicas de como projetar e implantar
faixas exclusivas de ônibus.
Os benefícios das faixas exclusivas são variados. A redução do tempo de viagem é de aproximadamente 40% e do consumo de combustíveis
de até 30% (confira outras vantagens no quadro).
Segundo levantamento feito pela NTU, mais de 30

cidades brasileiras já possuem os serviços das
faixas exclusivas. E outras sete operam com os
sistemas BRT, que também se trata de um modelo
operacional que prioriza o ônibus nas vias urbanas.

Priorização prevista em lei
As práticas de “equidade no uso do espaço
público de circulação, vias e logradouros e a eficiência, eficácia e efetividade na circulação urbana”
estão previstas nos princípios do artigo 5º da Lei de
Mobilidade Urbana (Lei n°12.587/2012) e fortalece
a necessidade do espaço viário ser democratizado.
Atualmente, os carros particulares realizam
apenas 30% das viagens urbanas, mas ocupam
70% das ruas públicas. A intenção é que haja uma
partilha justa das vias das cidades, onde todos
tenham direito à locomoção e uma mobilidade urbana eficiente. “Nossa intenção foi fixar a
proposta especialmente junto à sociedade e dar
oportunidade de todas as pessoas conhecerem as
vantagens do uso da faixa exclusiva para ônibus”,
justifica Otávio Cunha.

Vantagens da faixa exclusiva 
∫ Garantir prioridade no sistema
viário ao transporte coletivo;
∫ Aumentar a velocidade
operacional dos ônibus;
∫ Diminuir o tempo do passageiro
dentro do veículo;
∫ Impactar positivamente nos
deslocamentos individuais;
∫ Permitir maior fluidez na
circulação viária para os ônibus;
∫ Racionalizar a operação
com otimização da frota;

∫ Aumentar a produtividade do
transporte público sobre pneus;
∫ Reduzir os custos do
transporte público e,
consequentemente, contribuir
para a modicidade tarifária;
∫ Facilitar a integração com os
outros modos de transporte;
∫ Permitir o compartilhamento
de espaços na cidade, de
forma justa e racional.

Saiba mais sobre a campanha
O material da campanha como vídeos, spot para rádio, folder, busdoor,
folhetos e cartazes estão disponíveis no hotsite especial (www.intrantu.org.
br/campanha/) e no blog do MDT (mdt-mdt.blogspot.com).
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balanço da Mobilidade
Urbana 2013 -2014

1. Introdução
Nos últimos anos, o governo federal tem assumido uma postura proativa em relação à destinação
de recursos para investimentos em infraestrutura
urbana voltada para projetos de mobilidade. O
anúncio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) em 2007, que foi criado para retomada do
planejamento e execução de obras direcionadas
principalmente para infraestrutura, contribuiu
substancialmente para retomada dos investimentos. Além disso, a escolha do Brasil como sede dos
dois principais eventos esportivos mundiais, a Copa
do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016,
também influenciou a adoção de medidas específicas para a melhoria das condições de circulação e do
transporte de passageiros nas cidades brasileiras.
Sete anos após o anúncio da primeira etapa
do PAC, já é possível identificar e discutir o processo de investimento e os resultados parcialmente
alcançados. Por um lado, existe a questão do legado em termos de atendimento das necessidades

imediatas e futuras. Por outro lado, observa-se
inúmeros questionamentos em relação aos desafios enfrentados no caminho da conclusão das
intervenções físicas e operacionais.
Este artigo tem por objetivo principal apresentar o balanço atualizado dos projetos contemplados pelos investimentos destinados para as
cidades-sede da Copa do Mundo de 2014, pelo PAC
2 Mobilidade Grandes Cidades e PAC 2 Mobilidade
Médias Cidades. As próximas seções destacam,
separadamente para cada programa de financiamento, os projetos previstos, a evolução ocorrida
no último ano, os destaques pertinentes ao transporte público por ônibus e as conclusões.
No balanço final (Figura 6) são consideradas
as seis ações identificadas após o primeiro balanço do PAC (janeiro-abril 2007). Essas foram destinadas à concretização de projetos metroviários
em Belo Horizonte-MG, Fortaleza-CE, Recife-PE e
Salvador-BA e do Sistema BRT Expresso Tiradentes em São Paulo-SP.

2. Avaliação dos Projetos
de Mobilidade Urbana
2.1. Copa do Mundo de 2014
Como resultado dos compromissos estabelecidos com a FIFA, os investimentos em mobilidade urbana foram apontados como um dos
principais legados da Copa do Mundo de 2014.
No dia 13 de janeiro de 2010, o então ministro do
Esporte, Orlando Silva, os 11 prefeitos e 12 governadores responsáveis pela administração das 12
cidades-sede assinaram o primeiro documento
oficial com as ações e todos os projetos de infraestrutura voltadas para melhoria da circulação e
do transporte de passageiros. Era criada naquele
momento a Matriz de Responsabilidades do Ministério do Esporte.
Constata-se que a Matriz de Responsabilidades foi atendida de forma diferente daquela
originalmente concebida em 2010. O documento
original foi atualizado e revisado em várias oportunidades pelo Grupo Executivo da Copa do Mundo
FIFA 2014. De acordo com os dados oficiais de
2012, 30 projetos totalizando R$5,9 bilhões estavam relacionados à melhoria das condições de circulação e transporte urbano em oito cidades-sede. Em setembro de 2013, o Ministério do Esporte
publicou no site Portal da Copa 2014 a versão consolidada com a última atualização dos projetos.

Essa atualização listou 471 projetos, que devem
contemplar 11 cidades-sede, pois Manaus-AM
não possui empreendimentos previstos na área de
mobilidade urbana. O site informa ainda que serão
R$8,0 bilhões dedicados às obras. Esses projetos
representam 31,3% do investimento global (R$
25,6 bilhões) destinado às oito áreas (Mobilidade
Urbana, Estádios, Aeroportos, Portos, Telecomunicações, Segurança, Turismo e Instalações complementares), como parte da preparação para a
Copa do Mundo 2014.
De forma geral, os projetos destinados à
priorização do transporte público mantiveram
a representatividade no quadro geral de investimentos. Em relação aos dados divulgados no
Anuário NTU 2012/2013, 73,3% do total das
intervenções definidas na Matriz de Responsabilidades referem-se aos sistemas estruturantes de transporte público. Naquele momento os
empreendimentos classificados como Sistemas
BRT (Bus Rapid Transit), Corredores de Ônibus e
Veículos Leves sobre Trilhos (VLT) totalizavam 22
projetos. Havia ainda uma série de projetos complementares, tais como implantação de sistemas
ITS (Intelligent Transport System), obras viárias,
terminais e estações.
1	Os empreendimentos nº 4 (Belo Horizonte-MG) e nº 19
(Curitiba-PR) foram desmembrados em dois projetos cada para
fins de classificação, conforme Tabela 1.

47

50

Quantidade de projetos

45
40
35

30

30
25
20
15

20

18
11

10

2

5
0

Sistemas BRT

5

Corredor de Ônibus

2

2

3

3

VLT

1

ITS

Obra Viária

4

6

Outros

Tipo de intervenção / Total de projetos previstos
2013

2014

Figura 1: Copa do Mundo 2014/Investimentos em mobilidade urbana:
classificação e evolução da quantidade de investimento prevista (2013 - 2014)
Fonte: Matriz de Responsabilidades Consolidada - Ministério do Esporte.
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Na última atualização da Matriz de Responsabilidades, em setembro de 2013, foram identificadas 18 intervenções relacionadas aos mesmos
modos de transporte indicados anteriormente.
Contudo, principalmente devido ao aumento
expressivo da quantidade de obras viárias, a representatividade dos projetos estruturantes de
transporte público reduziu para 38,3% do universo previsto atualmente. A Figura 1 apresenta os
quantitativos para cada tipo de intervenção2, em
relação aos dois relatos de acompanhamento da
implantação da Matriz de Responsabilidades.
Apesar da manutenção da distribuição dos
investimentos, com predominância de empreendimentos de transporte público por ônibus, é
interessante destacar as principais alterações
nos projetos de BRT e Corredores de Ônibus. Por
um lado, houve a redução de 18 para 11 projetos
de Sistemas BRT, em função da exclusão das
intervenções previstas em Curitiba-PR (BRT Avenida Cândido de Abreu) e Porto Alegre-RS (BRT
Avenida Bento Gonçalves, BRT João Pessoa, BRT
Protásio Alves e BRT Padre Cacique). Houve também a modificação do escopo dos projetos de dois
empreendimentos: o BRT Aeroporto/Rodoferroviária, previsto anteriormente em Curitiba-PR, foi
alterado e deu origem a dois Corredores de Ônibus
(Corredor Aeroporto/Rodoferroviária - Trecho
Estadual e Corredor Aeroporto/Rodoferroviária
- Trecho Municipal); o BRT Corredor Marechal Floriano - Requalificação desmembrou-se em dois
projetos de obras viárias.
Em relação aos Corredores de Ônibus, a
quantidade total subiu de 2 para 5. O acréscimo
dessa categoria ocorreu devido à alteração do projeto em Curitiba-PR, que originou dois Corredores
de Ônibus e a inserção do Corredor Estruturante
- Zona Norte/Estádio Arena das Dunas, localizado
na cidade de Natal-RN.
2
Para fins comparativos, a classificação dos tipos de
intervenção considerou para a classe ‘Outros’ os empreendimentos
relacionados à requalificação e construção de terminais e estações. Esse critério também foi adotado para a classificação dos
empreendimentos do PAC 2 Mobilidade Grandes Cidades e PAC 2
Mobilidade Médias Cidades.

Verifica-se o significativo enfoque na realização de obras viárias. Em 2013, apenas uma
obra foi registrada. Todavia, em 2014, houve a
inclusão de uma série de obras viárias, principalmente relacionadas às regiões próximas aos
estádios de futebol. Exemplos desse tipo de intervenção estão localizados em todas as 11 cidadessede analisadas: Belo Horizonte-MG, Brasília-DF,
Cuiabá-MT, Curitiba-PR, Fortaleza-CE, Natal-RN,
Porto Alegre-RS, Recife-PE, Rio de Janeiro-RJ,
Salvador-BA e São Paulo-SP.
Entre as 11 cidades com projetos previstos
na Matriz de Responsabilidades, atualizada em
setembro de 2013, quatro demonstraram algum
sucesso em relação ao término das obras antes do
início da Copa do Mundo, são elas: Belo Horizonte
-MG, Recife-PE, Rio de Janeiro-RJ e Salvador-BA.
São 3 obras viárias e 3 Sistemas BRT finalizados,
entre os 47 empreendimentos previstos. As obras
viárias ‘Boulevard Arrudas/Tereza Cristina’ em
Belo Horizonte-MG, ‘Entorno Arena Pernambuco:
Viaduto da BR-408’ em Recife-PE e ‘Entorno Estádio Fonte Nova: Microacessibilidade’ em Salvador-BA estavam com a execução física concluída
no mês de setembro de 2013, momento da última
atualização da Matriz de Responsabilidades.
Nas capitais mineira e fluminense, os Sistemas BRT estão operando em caráter experimental.
Em Belo Horizonte-MG, o sistema MOVE, como foi
nomeado o BRT, será inaugurado em diferentes
fases, com implantação gradual das linhas previstas para o sistema. Em março, foram iniciadas,
as fases 1 e 2 do BRT Cristiano Machado. Em maio,
entraram em operação as duas primeiras fases do
BRT Antônio Carlos/Pedro I. Já o BRT Transcarioca
teve seu primeiro trecho, Barra da Tijuca (Terminal
Alvorada) - Tanque, inaugurado em junho. No mesmo mês, foi iniciado o serviço semidireto AlvoradaGaleão, que liga o Aeroporto Internacional Antônio
Carlos Jobim, o Galeão, na Ilha do Governador, à
Barra da Tijuca, na Zona Oeste.
Todos os 24 empreendimentos previstos
ainda no início de 2013, mantidos e/ou atualizados
na Matriz de Responsabilidades atualizada em se-
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2014, os 9 restantes tiveram suas datas de conclusão reprogramadas para após a realização da
Copa do Mundo. No mesmo portal, estão divulgados os percentuais de execução física das obras,
que estão abaixo do esperado, conforme apresentado na Tabela 1.
Em 2013, 93,3% dos projetos encontravamse em obras e 6,7% possuíam apenas o projeto
básico concluído. Atualmente, 78,7% dos empreendimentos previstos estão em obras, 8,5% em
nível de projeto (sem percentual de execução física declarado) e 12,8% foram concluídos. Porém,
é importante ressaltar que houve um aumento
expressivo da quantidade total de empreendimentos previstos, da ordem de 56,7% (de 30 para 47),
conforme destacado pela Figura 2.
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Figura 2: Copa do Mundo 2014/Investimentos em mobilidade urbana:
comparativo do status do total de projetos previstos (2013 - 2014)
Fonte: Matriz de Responsabilidades Consolidada - Ministério do Esporte.

2.2. PAC 2 - Mobilidade
Grandes Cidades
Trata-se de um programa de investimentos
que contempla o planejamento e a execução de
grandes obras de infraestrutura social, urbana,
logística e energética no Brasil. Na área Mobilidade Urbana, do eixo Cidade Melhor, a carteira
de investimento, específica para municípios com
população total superior a 700 mil habitantes,
prevê a implantação e melhoria da infraestrutura
de transporte público, aquisição de equipamen-

tos que possibilitem a integração, o controle e a
modernização dos sistemas, além da integração
entre os modos rodoviário, ferroviário, aquaviário e
não motorizados.
De acordo com as informações publicadas
no Diário Oficial da União (Portaria nº 185, de 24
de abril de 2012, Ministério das Cidades), havia a
previsão da execução de 41 projetos em 28 municípios, os quais totalizavam investimentos superiores a R$32,7 bilhões. Esses recursos estavam
subdivididos em três componentes principais:

investimentos

tembro do mesmo ano, haviam finalizado a etapa
de projetos e iniciado as obras. À época, 16 empreendimentos tinham previsão para finalização das
obras ainda em 2013. Apenas 3 empreendimentos
mantiveram as datas de finalização das obras previstas, os demais 21 tiveram as datas reprogramadas pelo Ministério do Esporte para diferentes
meses do primeiro semestre de 2014. Entretanto,
apenas 6 obras foram finalizadas (três Sistemas
BRT e três obras viárias).
De acordo com os últimos dados oficiais, ainda disponíveis para visualização em junho de 2014
pelo Ministério do Esporte no Portal Transparência
da Copa, todos os demais 32 empreendimentos
da área de mobilidade urbana tinham como data
limite para finalização das obras o mês de junho de
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R$10,2 bilhões repassados pelo Orçamento Geral
da União (OGU); R$12,2 bilhões disponibilizados
por meio dos órgãos de financiamentos do governo federal (Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social - BNDES e Caixa Econômica
Federal); e R$10,3 bilhões oriundos das contrapartidas definidas pelos municípios contemplados
com a seleção de propostas de projetos.
Com base na atualização dos dados e informações publicados nos sites oficiais dos ministérios das Cidades e do Planejamento, Orçamento e
Gestão, verifica-se poucas alterações em relação
às previsões iniciais. Entretanto, houve um detalhamento maior dos projetos no último ano. A
partir do detalhamento dos projetos e disponibilização das informações e dados nos sites dos
órgãos gestores dos programas de financiamento, buscou-se identificar, com maior precisão, a
quantidade de Sistemas BRT e Corredores de Ônibus prevista para cada ação proposta. Esse nível
de detalhamento não existia há um ano, quando
foi publicado o primeiro artigo sobre os avanços
nos investimentos em mobilidade urbana. Porém,
é importante ressaltar que esse esforço deu-se

apenas em relação à identificação de intervenções voltadas para projetos de Sistemas BRT e
Corredores de Ônibus. Na descrição das intervenções existentes para alguns projetos, também
estão previstas as construções de terminais,
estações, calçadas, ciclovias, passarelas, túneis
e demais obras de arte, que, devido ao caráter
meramente descritivo, não foi possível identificar
a quantidade específica e, desta forma, não foram
consideradas no levantamento.
Atualmente, está programada a implantação de um total de 65 projetos, apresentados
na Tabela 2. Ou seja, houve um aumento de 24
intervenções em função do detalhamento apresentado pelos órgãos gestores dos programas
de financiamento. Entretanto, manteve-se inalterado o número de municípios contemplados
com a aprovação de propostas (28 municípios).
Os projetos estruturantes de transporte público
representam mais de 93,8% da quantidade total
prevista de acordo com a atualização dos investimentos para este ano, ou seja, correspondem a
61 empreendimentos de um total de 65, conforme demonstrado pela Figura 3.
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Figura 3: PAC 2 Mobilidade Grandes Cidades/Eixo Cidade Melhor:
classificação e evolução dos investimentos em mobilidade urbana
Fonte: Ministérios das Cidades e do Planejamento, Orçamento e Gestão.

Total
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Esse programa tem sido caracterizado pelo
elevado nível de indefinição e o baixo percentual de
conclusão das obras. Conforme Figura 4, a maior
parte (41 projetos ou 63,2% do total) dos empreendimentos previstos está em fase de ação prepara-

tória. Entre os demais, 9 projetos estão em estágio
de licitação de obra (13,8%), e outros 10 em obras
(15,4%). Verifica-se que apenas 3 projetos estão
em operação (4,6%). Uma intervenção está em fase
de detalhamento do projeto e outro foi suspenso.
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Figura 4: PAC 2 Mobilidade Grandes Cidades: comparativo
do status do total de projetos previstos (2013 - 2014)
Fonte: Ministérios das Cidades e do Planejamento, Orçamento e Gestão.

Foram atualizados os dados referentes às
extensões de 48 projetos, que totalizam 812,2 km
de priorização do transporte público de passageiros, conforme apresentado na Tabela 2. Os Sistemas BRT e os Corredores de Ônibus são responsáveis por 74,9% do total das extensões apuradas,
ou seja, 608,3 km.

2.3. PAC 2 - Mobilidade
Médias Cidades
O PAC Mobilidade Médias Cidades é o mais
recente dos programas de financiamento do governo federal voltado para a área de mobilidade
urbana. Foi lançado pela Portaria nº 328/2012
do Ministério das Cidades, que instituiu a seleção de propostas e diretrizes gerais considerando elegíveis todos aqueles municípios com
população total compreendida entre 250 mil e

700 mil habitantes. De acordo com o Anexo 2 da
portaria supracitada, considerando apenas o
porte demográfico, 75 municípios estariam aptos a receber o total previsto de R$ 7 bilhões de
recursos destinados.
O Ministério das Cidades, órgão gestor do programa, destacou como principal objetivo, no Anexo
1 da portaria, a necessidade de fomentar ações
estruturantes para o sistema de transporte coletivo urbano por meio de qualificação e ampliação
de infraestrutura de mobilidade urbana. Declarou,
ainda, apoio a quatro ações que deveriam nortear a
seleção de propostas a implantação de infraestruturas de transporte público, tais como terminais de
integração e estações; a melhoria da infraestrutura de transporte público já existente; a aquisição de
equipamentos visando à promoção de integração
entre os modos de transporte, controle e moderni-

investimentos

Quantidade de projetos

60
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zação dos sistemas já em operação; e a elaboração
de projetos e estudos que estivessem associados
ao empreendimento proposto.
A Portaria nº 109/2013 do Ministério das Cidades divulgou o resultado do processo de seleção
do PAC 2 Mobilidade Médias Cidades. Na edição
anterior do Anuário NTU 2012/2013, a classificação das propostas selecionadas resultou em um
total de 115 projetos que contemplava 59 municípios. Desde então, diferentemente das situações
já apresentadas e analisadas dos investimentos
direcionados para as cidades-sede da Copa do
Mundo de 2014 e do PAC 2 Mobilidade Grandes Cidades, o quadro inicial de propostas selecionadas
pelo Ministério das Cidades não foi modificado.
Entretanto, para melhor compreensão, as mesmas
propostas foram novamente classificadas de acordo com os tipos de intervenção adotados para este
artigo para todos os programas de financiamento
analisados. Mantendo-se fiel às informações apresentadas pelo Ministério das Cidades na Portaria nº
109, de 5 de março de 2013, foi realizado um esfor-

ço para, a partir do tipo de intervenção descrito no
documento, apontar a quantidade e quais foram as
propostas selecionadas para cada cidade3.
A análise dos projetos selecionados para
o PAC 2 Mobilidade Médias Cidades, a exemplo
dos empreendimentos dos programas avaliados
anteriormente, permite identificar a representatividade dos projetos de transporte público por
ônibus. De acordo com a Figura 5, do total de 97
projetos previstos, 49 estão classificados como
Sistemas BRT ou Corredores de Ônibus. Entre os
59 municípios, 50 encaminharam propostas de
intervenções que contemplam Sistemas BRT e/ou
Corredores de Ônibus. O detalhamento dos projetos está destacado na Tabela 3.
3
É relevante ressaltar que, devido à carência de informações divulgadas, fica comprometida a confiabilidade dos dados
apresentados em relação à exatidão da quantidade de projetos
por tipo de intervenção proposto. Nesse sentido, o critério adotado
para classificação foi uma tentativa de identificar a quantidade de
projetos por tipo de intervenção (quando possível). Já naquelas
situações onde não foi possível quantificar de forma exata, foi
indicada como quantidade apenas uma unidade para cada tipo de
intervenção mencionada na descrição da intervenção.
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Figura 5: PAC 2 Mobilidade Médias Cidades: classificação
e evolução dos investimentos em mobilidade urbana
Fonte: Portaria nº 109, de 5 de março de 2013 (Resultado do processo de seleção)/Ministério das Cidades.

3. Conclusões
Os três programas de financiamento avaliados têm um grande potencial para modificar

positivamente a realidade da mobilidade urbana
no país. Caso todos os projetos sejam concluídos,
serão ao todo 215 empreendimentos que, quan-
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do em funcionamento, poderão contribuir para
melhoria das condições de deslocamentos de
uma parcela significativa da população brasileira
em 89 cidades.
Os projetos de transporte público por ônibus
são os mais representativos, conforme Figura 6.
Estão contemplados pelos programas um total
de 34 Sistemas BRT e 75 Corredores de Ônibus,
ou seja, 50,7% de todos os projetos selecionados
(Figura 7). São aproximadamente R$ 50 bilhões
destinados exclusivamente para investimentos
em empreendimentos de mobilidade urbana.

A iniciativa do governo federal é inédita nos
últimos 40 anos na área de mobilidade urbana.
Esse período foi marcado pela ausência de investimento e pela priorização do modo de transporte
individual motorizado em detrimento do transporte
público. O potencial legado deve ser tratado como
uma oportunidade de transformação da realidade
vivenciada pela população durante a realização
dos mais de 40 milhões de deslocamentos diários,
unicamente por meio do transporte público por
ônibus, que representa mais de 86% do total de
deslocamentos urbanos em transportes públicos.
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Tabela 1: Copa do Mundo de 2014: detalhamento dos investimentos em mobilidade urbana
Investimento
global previsto
(R$ mi)

Financiamento
federal previsto
(R$ mi)

Nº

Município

Projeto

Classificação
do projeto

1

Belo Horizonte-MG

BRT Antônio Carlos/Pedro I

BRT

713,4

382,3

2

Belo Horizonte-MG

BRT Área Central

BRT

70,5

55,0

3

Belo Horizonte-MG

BRT Cristiano Machado

BRT

57,4

50,0

4

Belo Horizonte-MG

Corredor Pedro II e Obras
Complementares nos BRTs Antônio
Carlos/Pedro I e Cristiano Machado

Corredor de Ônibus
e Obra Viária

168,5

146,0

5

Belo Horizonte-MG

Expansão da Central de
Controle de Trânsito

ITS

31,6

30,0

6

Belo Horizonte-MG

Via 210 (Ligação Via Minério/
Tereza Cristina)

Obra Viária

130,3

58,7

7

Belo Horizonte-MG

Boulevard Arrudas/Tereza Cristina

Obra Viária

233,9

210,0

8

Brasília-DF

Ampliação da DF-047

Obra Viária

44,2

42,0

9

Cuiabá-MT

VLT: Cuiabá/Várzea Grande

VLT

1.577,6

423,7

10

Cuiabá-MT

Adequação viária e obras de
acessibilidade à Arena Multiuso Pantanal

Obra Viária

95,8

55,0

11

Cuiabá-MT

Corredor Mário Andreazza

BRT

46,0

31,0

12

Curitiba-PR

Corredor Aeroporto/Rodoferroviária
- Trecho Estadual

Corredor de Ônibus

51,5

42,3

13

Curitiba-PR

Corredor Aeroporto/Rodoferroviária
- Trecho Municipal

Corredor de Ônibus

131,7

62,5

14

Curitiba-PR

Requalificação da Rodoferroviária
(inclusive acessos)

Outros

48,9

35,0

15

Curitiba-PR

Requalificação do Corredor Marechal
Floriano - Trecho Estadual

Obra Viária

23,4

10,0

16

Curitiba-PR

Requalificação do Corredor Marechal
Floriano - Trecho Municipal

Obra Viária

38,6

20,0

17

Curitiba-PR

Vias de Integração Radial Metropolitanas

Obra Viária

53,3

36,1

18

Curitiba-PR

Requalificação do Terminal Santa
Cândida (reforma e ampliação)

Outros

12,6

12,0

19

Curitiba-PR

BRT: Extensão da Linha Verde Sul e Obras
Complementares da Requalificação
do Corredor Marechal Floriano

BRT e Obra Viária

24,2

18,5

20

Curitiba-PR

Sistema Integrado de Monitoramento
- Trecho Metropolitano

ITS

20,4

10,0

21

Curitiba-PR

Sistema Integrado de Monitoramento
- Trecho Municipal

ITS

61,6

58,2

22

Fortaleza-CE

BRT Avenida Alberto Craveiro

BRT

33,7

23,7

23

Fortaleza-CE

BRT Avenida Dedé Brasil

BRT

41,6

21,6

33
(continua)

Investimento
governo local
previsto (R$ mi)

Status

Execução física
concluído (%)

-

331,10

Concluído
05/2014

100%

-

15,50

Conclusão
12/2013

78%

-

7,40

Concluído
03/2014

100%

-

22,50

Conclusão
05/2014

-

1,60

-

Início da
operação
05/2014

Extensão
(km)

Demanda
(pass./dia)

16,0

400.000

ND

1,5

30.000

03/2014

6,0

300.000

30%

ND

5,6

150.000

Conclusão
02/2014

42%

ND

NA

NA

71,60

Conclusão
03/2014

87%

ND

ND

NA

-

23,90

Concluído
06/2013

100%

ND

ND

NA

-

2,20

Conclusão
05/2014

40%

ND

ND

NA

-

1.153,90

Conclusão
06/2014

50%

2015

22,0

ND

-

40,8

Conclusão
03/2014

65%

ND

ND

NA

-

15,0

Conclusão
02/2014

82%

ND

10,0

ND

-

9,2

Conclusão
05/2014

60%

ND

ND

ND

-

69,2

Conclusão
05/2014

84%

ND

ND

ND

-

13,9

Conclusão
05/2014

64%

ND

NA

NA

-

13,4

Conclusão
03/2014

40%

ND

4,8

ND

-

18,6

Conclusão
05/2014

89%

ND

10,0

ND

-

17,2

Conclusão
03/2013

80%

ND

27,1

NA

-

0,6

Conclusão
02/2014

36%

ND

NA

NA

-

5,7

Conclusão
05/2014

76%

ND

1,7

ND

-

10,4

ND

38%

ND

NA

NA

-

3,4

Conclusão
04/2014

99%

ND

NA

NA

-

10,0

Conclusão
11/2014

97%

ND

3,0

59.300

-

20,0

Conclusão
06/2015

9%

ND

6,0

49.000
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Tabela 1: Copa do Mundo de 2014: detalhamento dos investimentos em mobilidade urbana
Nº

Município

Projeto

Classificação
do projeto

Investimento
global previsto
(R$ mi)

Financiamento
federal previsto
(R$ mi)

24

Fortaleza-CE

BRT Avenida Paulino Rocha

BRT

34,6

19,6

25

Fortaleza-CE

Estações Padre Cícero e
Juscelino Kubitschek

Outros

38,2

33,2

26

Fortaleza-CE

Eixo Via Expressa/Raul Barbosa

Obra Viária

151,6

141,7

27

Fortaleza-CE

VLT: Parangaba/Mucuripe

VLT

275,5

170,0

28

Natal-RN

Eixo 2: Implantação da Via
Prudente de Morais

Obra Viária

28,2

10,6

29

Natal-RN

Corredor Estruturante - Zona
Norte/Estádio Arena das Dunas

Corredor de Ônibus

371,0

293,0

30

Natal-RN

Acesso ao Novo Aeroporto de
São Gonçalo do Amarante

Obra Viária

73,1

12,1

31

Porto Alegre-RS

Entorno Beira Rio: 3 Vias de Acesso

Obra Viária

8,0

-

32

Porto Alegre-RS

Projeto de Pavimentação do
Entorno do Estádio Beira Rio

Obra Viária

7,9

7,1

33

Recife-PE

Corredor Caxangá (Leste-Oeste)

Corredor de Ônibus

88,1

71,0

34

Recife-PE

BRT: Norte/Sul - Trecho Igarassu/
Tacaruna/ Centro do Recife

BRT

180,9

162,0

35

Recife-PE

BRT: Leste/Oeste - Ramal
Cidade da Copa

BRT

137,0

99,0

36

Recife-PE

Corredor Via Mangue

Obra Viária

433,2

331,0

37

Recife-PE

Entorno Arena Pernambuco:
Viaduto da BR-408

Obra Viária

25,0

-

38

Recife-PE

Metrô: Terminal Cosme e Damião

Outros

19,1

15,0

39

Recife-PE

Entorno Arena Pernambuco:
Estação metrô Cosme e Damião

Outros

7,4

-

40

Rio de Janeiro-RJ

Entorno do Estádio do Maracanã:
Projeto de Reurbanização do Entorno
do Estádio do Maracanã e Ligação
com a Quinta da Boa Vista - 1ª Fase

Obra Viária

109,6

-

41

Rio de Janeiro-RJ

Entorno do Estádio do Maracanã:
Reformulação e Modernização da
Estação Multimodal do Maracanã

Outros

174,8

-

42

Rio de Janeiro-RJ

BRT Transcarioca (Aeroporto/
Penha/Barra)

BRT

1.582,2

1.179,0

43

Salvador-BA

Entorno Estádio Fonte Nova:
Rotas de Pedestres

Obra Viária

7,2

-

44

Salvador-BA

Entorno Estádio Fonte Nova:
Microacessibilidade

Obra Viária

12,4

-

45

São Paulo - SP

Intervenções Viárias no entorno do Polo
de Desenvolvimento da Zona Leste

Obra Viária

548,5

-

8.024,1

4.377,9

TOTAL

-
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Investimento
governo local
previsto (R$ mi)

Status

Execução física
concluído (%)

Início da
operação

Extensão
(km)

Demanda
(pass./dia)

-

15,0

Conclusão
11/2014

64%

ND

2,0

49.000

-

5,0

Conclusão
12/2014

50%

ND

NA

NA

-

9,9

Conclusão
12/2015

13%

ND

7,0

NA

-

105,5

Conclusão
08/2014

49%

ND

12,7

90.000

-

17,6

Conclusão
03/2014

ND

ND

4,8

NA

-

77,9

Conclusão
05/2014

5%

ND

16,3

ND

-

61,0

Conclusão
04/2014

ND

ND

ND

ND

-

8,0

Conclusão
12/2013

85%

ND

NA

NA

-

0,8

Conclusão
04/2014

ND

ND

NA

NA

-

17,1

Conclusão
01/2016

70%

ND

12,5

126.000

-

18,9

Conclusão
09/2014

71%

ND

33,3

328.000

-

38,0

Conclusão
08/2014

82%

ND

5,8

100.000

-

102,2

Conclusão
04/2014

89%

ND

4,5

ND

-

25,0

Concluído
03/2013

100%

ND

NA

NA

-

4,1

Conclusão
06/2014

88%

ND

ND

NA

-

Conclusão
02/2013

83%

ND

NA

NA

-

109,6

Conclusão
01/2014

ND

ND

NA

NA

-

174,8

Conclusão
05/2014

30%

ND

NA

NA

-

403,2

Concluído
06/2014*

100%

39,0

450.000

-

7,2

Conclusão
01/2013

34%

ND

NA

NA

10,3

2,1

Concluído
07/2013

100%

ND

NA

NA

548,5

Conclusão
04/2014

55%

ND

NA

NA

251,6

2.131.300

7,4

17,6

3.628,5

-

06/2014*

-

Fonte: Matriz de Responsabilidades Consolidada (Setembro 2013)/Ministério do Esporte. (Atualização das informações: 12 de junho de 2014)
ND: Não disponibilizado

* Trecho Barra da Tijuca (Terminal Alvorada) -

NA: Não aplicável

Tanque e serviço Alvorada-Galeão (semidireto)

NP: Não previsto

investimentos

Investimento
federal previsto
(R$ mi)
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Tabela 2: PAC 2 Mobilidade Grandes Cidades: detalhamento dos investimentos em mobilidade urbana
Nº

Município

Projeto

1

Belém-PA

Corredor de Ônibus - Belém/PA - BRT BR 316-AV. João Paulo II

2

Belém-PA

BRT Av. Almirante Barroso - BRT Almirante Barroso e Augusto Montenegro e Centro de Belém Icoaraci

3

Belém-PA

BRT Av. Augusto Montenegro - BRT Almirante Barroso e Augusto Montenegro e Centro de Belém Icoaraci

4

Belém-PA

Corredor preferencial no centro de Icoaraci - BRT Almirante Barroso e Augusto Montenegro e Centro de Belém Icoaraci

5

Belém-PA

Corredor preferencial no centro de Belém - BRT Almirante Barroso e Augusto Montenegro e Centro de Belém Icoaraci

6

Belo Horizonte-MG

Complexo da Lagoinha

7

Belo Horizonte-MG

Rede de Metrô da RMBH

8

Belo Horizonte-MG

Implantação de Terminais Metropolitanos de Integração

9

Brasília-DF

Sistema de Transporte de Passageiros Eixo Oeste - BRT Eixo Oeste

10

Brasília-DF

Expansão e Modernização do Metrô do DF

11

Brasília-DF

Sistema de Transporte de Passageiros Eixo Sul - BRT Eixo Sul

12

Campinas-SP

BRT Campo Grande - Corredor de Ônibus - Campinas/SP - Plano de Mobilidade

13

Campinas-SP

BRT Ouro Verde - Corredor de Ônibus - Campinas/SP - Plano de Mobilidade

14

Campo Grande-MS

Corredor de Ônibus Sudoeste - Reestruturação do Sistema Integrado de Transporte

15

Campo Grande-MS

Corredor de Ônibus Sul - Reestruturação do Sistema Integrado de Transporte

16

Campo Grande-MS

Corredor de Ônibus Norte - Reestruturação do Sistema Integrado de Transporte

17

Campo Grande-MS

Modernização do Sistema Integrado de Transporte

18

Curitiba-PR

Metrô - Curitiba/PR - Linha Azul - 1ª etapa

19

Fortaleza-CE

Corredor Av. Augusto dos Anjos/Av. José Bastos - Corredor de Ônibus - Fortaleza/
CE - Programa de Transporte Urbano de Fortaleza - II

20

Fortaleza-CE

Corredor Av. Expedicionários/Av. Senador Fernandes Távora - Corredor de Ônibus
- Fortaleza/CE - Programa de Transporte Urbano de Fortaleza - II

21

Fortaleza-CE

Implantação da Linha Leste do Metrô de Fortaleza

22

Fortaleza-CE

Metrô de Fortaleza Linha Sul - Implantação completa do trecho Carlito Benevides a Chico da Silva

23

Goiânia-GO

BRT Norte Sul

24

Goiânia-GO

Metrô Leve Eixo Anhanguera

25

Guarulhos-SP

Corredor Pimentas - Corredor de Ônibus - Guarulhos/SP - Programa de Mobilidade Urbana de Guarulhos

26

Guarulhos-SP

Corredor João Paulo I - Corredor de Ônibus - Guarulhos/SP - Programa de Mobilidade Urbana de Guarulhos

27

Guarulhos-SP

Corredor Monteiro Lobato - Corredor de Ônibus - Guarulhos/SP - Programa de Mobilidade Urbana de Guarulhos

28

Guarulhos-SP

Corredor Santos Dumont - Corredor de Ônibus - Guarulhos/SP - Programa de Mobilidade Urbana de Guarulhos

29

João Pessoa-PB

Corredor Av. Epitácio Pessoa - Corredor de Ônibus - João Pessoa/PB - Rede Integrada de Corredores

30

João Pessoa-PB

Corredor Cruz das Almas - Corredor de Ônibus - João Pessoa/PB - Rede Integrada de Corredores

31

João Pessoa-PB

Corredor Pedro II - Corredor de Ônibus - João Pessoa/PB - Rede Integrada de Corredores

32

João Pessoa-PB

Corredor 2 de Fevereiro - Corredor de Ônibus - João Pessoa/PB - Rede Integrada de Corredores

33

João Pessoa-PB

Corredor Área Central - Corredor de Ônibus - João Pessoa/PB - Rede Integrada de Corredores

34

João Pessoa-PB,
Bayeux-PB, Santa
Rita-PB, Cabedelo-PB

VLT - RM João Pessoa/BP - Santa Rita-Bayeux-João Pessoa-Cabedelo

37
(continua)

Classificação
do projetos

Investimento previsto
2011-2014 (R$ mi)

Investimento após
2014 (R$ mi)

Status

Início da
operação

Corredor de Ônibus

Valor não divulgado (RDC)

Valor não divulgado (RDC)

Em licitação de obras

ND

ND

Em obras

ND

6,0

Em obras

ND

13,9

Em obras

ND

5,8

Em obras

ND

10,4

BRT
Corredor de Ônibus

138,3

359,7

Corredor de Ônibus
Obra Viária

Valor não divulgado (RDC)

Valor não divulgado (RDC)

Ação preparatória

ND

ND

Metrô

ND

ND

Ação preparatória

ND

44,5

Outros

ND

ND

Ação preparatória

ND

NA

BRT

78,9

646,8

Em obras

ND

38,7

Metrô

Valor não divulgado (RDC)

Valor não divulgado (RDC)

Ação preparatória

ND

ND

BRT

761,4

ND

Em operação

Maio/2014

35,0

BRT

Valor não divulgado (RDC)

Valor não divulgado (RDC)

Ação preparatória

ND

17,8

BRT

Valor não divulgado (RDC)

Valor não divulgado (RDC)

Ação preparatória

ND

21,4

Corredor de Ônibus

Valor não divulgado (RDC)

Valor não divulgado (RDC)

Ação preparatória

ND

21,7

Corredor de Ônibus

Valor não divulgado (RDC)

Valor não divulgado (RDC)

Ação preparatória

ND

16,9

Corredor de Ônibus

Valor não divulgado (RDC)

Valor não divulgado (RDC)

Ação preparatória

ND

19,5

ITS

Valor não divulgado (RDC)

Valor não divulgado (RDC)

Ação preparatória

ND

ND

Metrô

Valor não divulgado (RDC)

Valor não divulgado (RDC)

Ação preparatória

ND

ND

Corredor de Ônibus

Valor não divulgado (RDC)

Valor não divulgado (RDC)

Em licitação de obra

ND

Corredor de Ônibus

Valor não divulgado (RDC)

Valor não divulgado (RDC)

Em licitação de obra

ND

Metrô

ND

ND

Projeto

ND

12,5

Metrô

250,2

ND

Em operação

ND

ND

BRT

Valor não divulgado (RDC)

Valor não divulgado (RDC)

Ação preparatória

ND

22,0

VLT

Valor não divulgado (RDC)

Valor não divulgado (RDC)

Ação preparatória

ND

13,2

Corredor de Ônibus

Valor não divulgado (RDC)

Valor não divulgado (RDC)

Em licitação de obra

ND

Corredor de Ônibus

Valor não divulgado (RDC)

Valor não divulgado (RDC)

Em licitação de obra

ND

Corredor de Ônibus

Valor não divulgado (RDC)

Valor não divulgado (RDC)

Em licitação de obra

ND

Corredor de Ônibus

Valor não divulgado (RDC)

Valor não divulgado (RDC)

Em licitação de obra

ND

Corredor de Ônibus

Valor não divulgado (RDC)

Valor não divulgado (RDC)

Ação preparatória

ND

8,0

Corredor de Ônibus

Valor não divulgado (RDC)

Valor não divulgado (RDC)

Ação preparatória

ND

10,6

Corredor de Ônibus

Valor não divulgado (RDC)

Valor não divulgado (RDC)

Ação preparatória

ND

13,6

Corredor de Ônibus

Valor não divulgado (RDC)

Valor não divulgado (RDC)

Ação preparatória

ND

8,6

Corredor de Ônibus

Valor não divulgado (RDC)

Valor não divulgado (RDC)

Ação preparatória

ND

9,5

VLT

Valor não divulgado (RDC)

Valor não divulgado (RDC)

Ação preparatória

ND

30,0

27,2

16,4

investimentos

BRT

Extensão (km)
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Tabela 2: PAC 2 Mobilidade Grandes Cidades: detalhamento dos investimentos em mobilidade urbana
Nº

Município

Projeto

35

Maceió-AL

VLT Maceió/AL - Aeroporto-Maceió - Trecho 1

36

Manaus-AM

Corredor de Ônibus - Manaus/AM - Ligação Viária Av. Timbiras-AM010-Av. das Torres

37

Natal-RN

Corredor Senador Salgado Filho/Hermes da Fonseca (Implantação) - Corredor de
Ônibus - Natal/RN - Reestruturação de Corredores de Transporte Público

38

Natal-RN

Corredor Amaro Barreto/Mário Negócio (Melhoria) - Corredor de Ônibus - Natal/
RN - Reestruturação de Corredores de Transporte Público

39

Natal-RN

Corredor Cel. Estevam/Rio Branco/RG Norte/Solange Nunes (Melhoria) - Corredor de
Ônibus - Natal/RN - Reestruturação de Corredores de Transporte Público

40

Natal-RN

Corredor Bernardo Vieira (Melhoria) - Corredor de Ônibus - Natal/
RN - Reestruturação de Corredores de Transporte Público

41

Natal-RN

Corredor (Implantação e Requalificação) - Corredor de Ônibus - Natal/
RN - Reestruturação de Corredores de Transporte Público

42

Natal-RN

VLT - Natal/RN - Revitalização linha Ribeira-Extremoz

43

Nova Iguaçu-RJ

Sistemas sobre Trilhos Aeromóvel - Centro/Nova Era/Valverde (Trecho Nova Era-Valverde)

44

Nova Iguaçu-RJ

Sistemas sobre Trilhos Aeromóvel - Centro/Nova Era/Valverde (Trecho Centro-Nova Era)

45

Porto Alegre-RS

Aeromóvel

46

Porto Alegre-RS

Metrô Linha circular - 1ª fase

47

Recife-PE

Corredor II Perimetral (II Perimetral e IV Perimetral e Sistema de Transporte e Rádio por Ônibus para RMR)

48

Recife-PE

Corredor IV Perimetral (II Perimetral e IV Perimetral e Sistema de Transporte e Rádio por Ônibus para RMR)

49

Recife-PE

Corredor Leste/Oeste (II Perimetral e IV Perimetral e Sistema de Transporte e Rádio por Ônibus para RMR)

50

Recife-PE

Corredor Norte/Sul (II Perimetral e IV Perimetral e Sistema de Transporte e Rádio por Ônibus para RMR)

51

Recife-PE

Barco - Recife/PE - Transporte Público Fluvial

52

Recife-PE

Corredor II Perimetral - Implantação de Corredores Esclusivos de Ônibus
de Ônibus no Recife - II, III Perimetral e Radial Sul

53

Recife-PE

Corredor III Perimetral - Implantação de Corredores Esclusivos de Ônibus
de Ônibus no Recife - II, III Perimetral e Radial Sul

54

Recife-PE

Corredor Radial Sul - Implantação de Corredores Esclusivos de Ônibus de Ônibus no Recife - II, III Perimetral e Radial Sul

55

Rio de Janeiro-RJ

Corredor de Ônibus - Rio de Janeiro/RJ - BRT Transbrasil

56

Rio de Janeiro-RJ

VLT - Rio de Janeiro/RJ - Área Central e Portuária

57

Niterói-RJ e São
Gonçalo-RJ

Metrô Linha 3 - São Gonçalo - Niterói

58

Salvador-BA, Lauro
de Freitas-BA

Metrô Salvador/BA - Trecho Aeroporto - Acesso Norte

59

São Bernardo do
Campo-SP

Corredor de Ônibus - São Bernardo do Campo/SP - Ligação Leste-Oeste

60

São Paulo-SP

Corredor de Ônibus - São Paulo/SP - Capão Redondo-Vila Sônia

61

São Paulo-SP

Linha São Bernardo do Campo/São Paulo - 1ª Fase

62

São Luís-MA

Implantação de Av. Metropolitana de São Luís

63

São Luís-MA

Corredor de Ônibus - São Luís/MA - Novo Anel Viário - 1º Trecho

64

Teresina-PI

Corredor de Ônibus - Teresina/PI - Plano Diretor de Mobilidade Urbana - 1ª Etapa

65

Teresina-PI

Trem Urbano - Teresina/PI - Melhoria e Ampliação do Transporte Ferroviário

TOTAL

39
(conclusão)

Classificação
do projeto

Investimento previsto
2011-2014 (R$ mi)

Investimento após
2014 (R$ mi)

Status

Início da
operação

VLT

Valor não divulgado (RDC)

Valor não divulgado (RDC)

Ação preparatória

ND

ND

Corredor de Ônibus

228,0

ND

Em obras

ND

11,3

Corredor de Ônibus

Valor não divulgado (RDC)

Valor não divulgado (RDC)

Ação preparatória

ND

8,3

Corredor de Ônibus

Valor não divulgado (RDC)

Valor não divulgado (RDC)

Ação preparatória

ND

5,4

Corredor de Ônibus

Valor não divulgado (RDC)

Valor não divulgado (RDC)

Ação preparatória

ND

8,3

Corredor de Ônibus

Valor não divulgado (RDC)

Valor não divulgado (RDC)

Ação preparatória

ND

4,5

Corredor de Ônibus

Valor não divulgado (RDC)

Valor não divulgado (RDC)

Ação preparatória

ND

4,5

VLT

Valor não divulgado (RDC)

Valor não divulgado (RDC)

Ação preparatória

ND

14,6

Aeromóvel

ND

ND

Ação preparatória

ND

ND

Aeromóvel

ND

ND

Ação preparatória

ND

ND

Aeromóvel

35,3

ND

Em operação

ND

1,0

Metrô

ND

ND

Ação preparatória

ND

ND

Corredor de Ônibus

ND

ND

Ação preparatória

ND

10,2

Corredor de Ônibus

ND

ND

Ação preparatória

ND

30,7

Corredor de Ônibus

ND

ND

Ação preparatória

ND

3,3

BRT

ND

ND

Ação preparatória

ND

5,0

Outros

104,0

121,6

Em obras

ND

11,0

Corredor de Ônibus

ND

ND

Ação preparatória

ND

18,0

Corredor de Ônibus

ND

ND

Ação preparatória

ND

26,4

Corredor de Ônibus

ND

ND

Ação preparatória

ND

11,0

BRT

Valor não divulgado (RDC)

Valor não divulgado (RDC)

Em licitação de obra

ND

32,0

VLT

377,1

786,9

Em obras

ND

14,6

Metrô

ND

ND

Ação Preparatória

ND

22,0

Metrô

93,1

2.745,9

Em obras

ND

20,0

Corredor de Ônibus

Valor não divulgado (RDC)

Valor não divulgado (RDC)

Ação preparatória

ND

12,6

Corredor de Ônibus

Valor não divulgado (RDC)

Valor não divulgado (RDC)

Em licitação de obra

ND

12,4

Monotrilho

ND

ND

Suspenso

ND

14,4

Corredor de Ônibus

Valor não divulgado (RDC)

Valor não divulgado (RDC)

Ação preparatória

ND

21,4

BRT

Valor não divulgado (RDC)

Valor não divulgado (RDC)

Ação preparatória

ND

12,4

Corredor de Ônibus

84,5

Em obras

ND

36,5

Trem

Valor não divulgado (RDC)

Valor não divulgado (RDC)

Ação preparatória

ND

17,1

2.150,9

4.745,3

-

-

84,5

Fonte: Ministério do Planejamento e Ministério das Cidades (Atualização das informações: 12 de junho de 2014)
Ministério das Cidades
ND: Não disponibilizado

NP: Não previsto

NA: Não aplicável

RDC: Regime Diferenciado de Contratação

812,2

investimentos

Extensão (km)
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Tabela 3: PAC 2 Mobilidade Médias Cidades: detalhamento dos investimentos em mobilidade urbana
Nº

Município

UF

Projeto

Classificação do projeto

1

Anápolis

GO

Reestruturação dos corredores de transporte público coletivo

Corredor de Ônibus

Aparecida de Goiânia

GO

Reestruturação do corredor Norte/Sul

BRT

Aparecida de Goiânia

GO

Reestruturação do corredor Leste/Oeste

BRT

Aracaju

SE

Implantação de corredores de ônibus, construção e reforma
de terminais de integração, implantação de bolsões de
estacionamento, abrigos e centro de controle operacional

Corredor de Ônibus

Aracaju

SE

Implantação dos corredores de transporte público
coletivo da Gasoduto e da João Rodrigues

Corredor de Ônibus

4

Bauru

SP

Implantação do corredor Rodrigues Alves, abrigos, terminais,
ciclovia e equipamentos de controle e integração

Corredor de Ônibus

5

Betim

MG

Recapeamento de asfalto, melhorias dos corredores
de ônibus, e asfaltamento de 35 km de ruas

Obra Viária

6

Blumenau

SC

Implantação do corredor exclusivo Fonte/Garcia, ciclovia, abrigos,
terminais e equipamentos para controle de tráfego e de operações

Corredor de Ônibus

7

Boa Vista

RR

Implantação de corredores exclusivos, pontos de
embarque/desembarque e terminais

Corredor de Ônibus

8

Campina Grande

PB

Implantação do 2º anel viário para melhoria do
sistema de transporte público coletivo

Obra Viária

9

Campos dos Goytacazes

RJ

Implantação do aeromóvel

Aeromóvel

10

Canoas

RS

Implantação de aeromóvel - Etapa 1 - Guajuviras

Aeromóvel

11

Caruaru

PE

Implantação do corredor BRT Leste/Oeste e Terminais

BRT
Obra Viária

2

3

12

Caucaia

CE

Qualificação de vias para corredor de transporte público
nos Trechos de 1 a 5 e terminais de integração

13

Caxias do Sul

RS

Implantação de corredores de transporte público, recapeamento
asfáltico de vias de itinerários de ônibus e estações de integração

Corredor de Ônibus

14

Contagem

MG

Implantação de Corredores, Terminais e Estações - Plano de
integração intermodal de transporte - Contagem Integrada

Corredor de Ônibus

Cuiabá

MT

Implantação Eixo Estrutural BRT e BRS de Transporte Coletivo Trabalhadores

BRT

Cuiabá

MT

Rede alimentadora da Região Leste - Qualificação da
infraestrutura do transporte coletivo em vias coletoras

Obra Viária

Feira de Santana

BA

Implantação de BRT

BRT
Obra Viária

15
16
17

Florianópolis

SC

Implantação de anel viário para corredor de
transporte público coletivo e teleférico

18

Foz do Iguaçu

PR

Implantação de corredor na Av. Felipe Wandscheer, Av. Andradina e nas
marginais da BR-277 e equipamentos para o sistema de transporte coletivo

Corredor de Ônibus

19

Governador Valadares

MG

Implantação de corredores de transporte coletivo e terminal de integração

Corredor de Ônibus

Joinville

SC

Implantação de corredores de transporte público
coletivo - Eixo Norte/Sul - Lado Leste

Corredor de Ônibus

Joinville

SC

Implantação de corredores de transporte público
coletivo - Eixo Norte/Sul - Lado Oeste

Corredor de Ônibus

21

Juiz de Fora

MG

Implantação dos corredores Centro I, II e III, requalificação
de passeios e implantação de calçadões

Corredor de Ônibus

22

Jundiaí

SP

Implantação de BRT nos vetores Oeste, Leste e Noroeste

BRT

23

Londrina

PR

Implantação de corredor BRT Leste/Oeste e Norte/Sul

BRT

24

Macapá

AP

Reestruturação e Organização do Sistema de Transporte Urbano do Município

Outros

25

Maringá

PR

Reestruturação do sistema de transporte coletivo

Outros

26

Mauá

SP

Implantação de corredores de transporte público
coletivo e de sistema tronco-alimentado

Corredor de Ônibus

27

Mogi das Cruzes

SP

Corredor de Transporte Coletivo Leste/Oeste - trecho Região Oeste
(Distrito Jundiapeba e Braz Cubas) e trecho Região Central

Corredor de Ônibus

28

Montes Claros

MG

Requalificação da infraestrutura de transporte coletivo urbano

Outros

29

Mossoró

RN

Requalificação da Av. Rio Branco para implantação de faixas exclusivas

Obra Viária

30

Niterói

RJ

Implantação do Corredor BRT TransOceânica - Charitas/Centro

BRT

20

41

Investimento (R$ mi)

Status

Início da
operação

Extensão
(km)

Demanda
(pass./dia)

Valor não divulgado em razão da possibilidade de
uso do Regime Diferenciado de Contratação - RDC

Ação preparatória

ND

ND

ND

Ação preparatória

ND

ND

ND

Ação preparatória

ND

ND

ND

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Outros

Obra
Viária

ITS

Valor não divulgado em razão da possibilidade de
uso do Regime Diferenciado de Contratação - RDC

Ação preparatória

ND

ND

ND

-

-

-

Valor não divulgado em razão da possibilidade de
uso do Regime Diferenciado de Contratação - RDC

Ação preparatória

ND

ND

ND

Outros

Obra
Viária

ITS

Valor não divulgado em razão da possibilidade de
uso do Regime Diferenciado de Contratação - RDC

Ação preparatória

ND

ND

ND

-

-

-

58,0

Ação preparatória

ND

ND

ND

Outros

Obra
Viária

ITS

Valor não divulgado em razão da possibilidade de
uso do Regime Diferenciado de Contratação - RDC

Ação preparatória

ND

ND

ND

Outros

-

-

Valor não divulgado em razão da possibilidade de
uso do Regime Diferenciado de Contratação - RDC

Ação preparatória

ND

ND

ND

-

-

-

Valor não divulgado em razão da possibilidade de
uso do Regime Diferenciado de Contratação - RDC

Ação preparatória

ND

ND

ND

-

-

-

400,0

Ação preparatória

ND

ND

ND

-

-

-

560,0

Ação preparatória

ND

12,0

ND

Outros

-

-

150,0

Ação preparatória

ND

ND

ND

Ação preparatória

ND

ND

ND

60,5

Outros

-

-

Valor não divulgado em razão da possibilidade de
uso do Regime Diferenciado de Contratação - RDC

Obra Viária

Outros

-

37,0

Ação preparatória

ND

ND

ND

Outros

-

-

Valor não divulgado em razão da possibilidade de
uso do Regime Diferenciado de Contratação - RDC

Ação preparatória

ND

ND

ND

Corredor
de Ônibus

-

-

91,4

Ação preparatória

ND

13,1

ND

-

-

-

Valor não divulgado em razão da possibilidade de
uso do Regime Diferenciado de Contratação - RDC

Ação preparatória

ND

ND

ND

-

-

-

90,0

Ação preparatória

ND

ND

ND

Ação preparatória

ND

ND

ND

Teleférico

-

-

Valor não divulgado em razão da possibilidade de
uso do Regime Diferenciado de Contratação - RDC

Outros

-

-

Valor não divulgado em razão da possibilidade de
uso do Regime Diferenciado de Contratação - RDC

Ação preparatória

ND

ND

ND

Outros

-

-

92,2

Ação preparatória

ND

ND

ND

Ação preparatória

ND

ND

ND

-

-

-

Valor não divulgado em razão da possibilidade de
uso do Regime Diferenciado de Contratação - RDC

-

-

-

Valor não divulgado em razão da possibilidade de
uso do Regime Diferenciado de Contratação - RDC

Ação preparatória

ND

ND

ND

Obra Viária

-

-

Valor não divulgado em razão da possibilidade de
uso do Regime Diferenciado de Contratação - RDC

Ação preparatória

ND

ND

ND

-

-

-

106,0

Ação preparatória

ND

ND

ND

-

-

-

124,7

Ação preparatória

ND

ND

ND

-

-

-

Valor não divulgado em razão da possibilidade de
uso do Regime Diferenciado de Contratação - RDC

Ação preparatória

ND

ND

ND

Ação preparatória

ND

ND

ND

-

-

-

Valor não divulgado em razão da possibilidade de
uso do Regime Diferenciado de Contratação - RDC

Outros

-

-

59,0

Ação preparatória

ND

ND

ND

-

-

-

Valor não divulgado em razão da possibilidade de
uso do Regime Diferenciado de Contratação - RDC

Ação preparatória

ND

ND

ND

-

-

-

25,0

Ação preparatória

ND

ND

ND

-

-

-

10,2

Ação preparatória

ND

ND

ND

-

-

-

300,0

Ação preparatória

ND

ND

ND

investimentos

(continua)
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Tabela 3: PAC 2 Mobilidade Médias Cidades: detalhamento dos investimentos em mobilidade urbana
Nº

Município

UF

Projeto

Classificação do projeto

Olinda

PE

Implantação de corredor exclusivo de ônibus - Complementação
da III Perimetral - Trecho Olinda e Recife

Corredor de Ônibus

Olinda

PE

Via Metroplitana Norte - IV Perimetral - Binário
Cajueiro Seco (II Perimetral adiada)

Obra Viária

Osasco, Carapicuíba,
Barueri e Jandira

SP

Implantação do Corredor Metropolitano - Trecho 2: Jandira/Carapicuíba,
Trecho 3: Carapicuíba/Osasco, Trecho 4: Osasco/Vila Yara

Corredor de Ônibus
Corredor de Ônibus

31

32
33

Paulista

PE

Implantação de corredor exclusivo de ônibus Complementação da III Perimetral - Trecho Paulista

34

Pelotas

RS

Implantação de corredores de ônibus e ciclovias e
qualificação de espaços urbanos para pedestres

Corredor de Ônibus

35

Petrolina

PE

Implantação de Sistema Integrado de Transporte a
partir de um Veículo Leve sobre Trilhos

Outros

36

Petrópolis

RJ

Implantação de faixas exclusivas, duplicação da R. General Rondon, implantação
de binário nas ruas Cel. Veiga e O. Bilac, rotatória, melhorias no eixo

Corredor de Ônibus

37

Piracicaba

SP

Implantação de corredores de transporte público coletivo e terminais

Corredor de Ônibus

38

Porto Velho

RO

Implantação de corredores de transporte coletivo,
abrigos, estações, terminais e rede cicloviária

Corredor de Ônibus

39

Praia Grande

SP

Implantação de corredores de transporte público coletivo nas
avenidas marginais à Rodovia Padre Manoel da Nóbrega

Corredor de Ônibus

40

Ribeirão das Neves

MG

Implantação de corredores exclusivos e semiexclusivos para ônibus

Corredor de Ônibus

41

Ribeirão Preto

SP

Implantação de corredores de transporte público
coletivo nos eixos Norte/Sul e Leste/Oeste

Corredor de Ônibus

42

Rio Branco

AC

Modernização dos corredores de transporte coletivo nos eixos Sudoeste e Norte

Outros

Santa Maria

RS

Aquisição de equipamentos para modernização do transporte público
coletivo e implantação de corredor para transporte público

Outros

Santa Maria

RS

Implantação de VLP - Fase 1: Centro/Camobi/UFSM

Corredor de Ônibus

44

Santo André

SP

Corredores de ônibus

Corredor de Ônibus

45

Santos e São Vicente

SP

Implantação de linha de VLT Baixada Santista

VLT

46

Santos

SP

Implantação de corredores de transporte público coletivo e teleférico

Corredor de Ônibus

47

São José do Rio Preto

SP

Implantação de corredores de transporte exclusivos e preferencias,
miniterminais de bairros, novo terminal e bicicletário, ciclofaixa e obras de arte

Corredor de Ônibus

48

São José dos Campos

SP

Implantação de BRT - Subtrecho Andrômeda, Astronautas,
Centro I e II, Estrada Velha, Friggi e Santana

BRT

49

São Vicente

SP

Implantação de corredores de transporte público coletivo
integrando com a Ciclovia do Trabalhador

Corredor de Ônibus

Serra

ES

Implantação do Terminal Serra Norte e Eixo Viário
Trecho 2: Serra Dourada/BR 101

Outros

Serra

ES

Corredores de ônibus

Corredor de Ônibus

Sorocaba

SP

Implantação de BRT nos eixos Norte-Sul e Leste-Oeste

BRT

Uberaba

MG

Implantação do BRT Sudeste

BRT

Uberaba

MG

Implantação do BRT Sudoeste

BRT

53

Uberlândia

MG

Implantação dos Corredores Estruturais Leste,
Norte, Oeste, Sudeste e Sul e Terminais

Corredor de Ônibus

54

Vila Velha

ES

Implantação do Corredor Perimetral: Trecho 2 - Rio da
Costa e Trecho 3 - Perimetral Canal Guaranhuns

Obra Viária

Vitória

ES

Sistemas de transporte público nos morros - Plano Inclinado,
Elevador, Teleférico, Passarela e Escada Rolante

Teleférico

Vitória

ES

Reestruturação dos corredores de transporte público coletivo

Corredor de Ônibus

56

Vitória da Conquista

BA

Reestruturação dos corredores de transporte público coletivo

Corredor de Ônibus

57

Volta Redonda

RJ

Implantação de corredor de transporte urbano - Arco de Centralidades

Corredor de Ônibus

43

50
51
52

55

TOTAL

43

Investimento (R$ mi)

Status

Início da
operação

Extensão
(km)

Demanda
(pass./dia)

-

-

-

Valor não divulgado em razão da possibilidade de
uso do Regime Diferenciado de Contratação - RDC

Ação preparatória

ND

ND

ND

-

-

-

123,0

Ação preparatória

ND

4,6

ND

-

-

-

Valor não divulgado em razão da possibilidade de
uso do Regime Diferenciado de Contratação - RDC

Ação preparatória

ND

23,6

90.000

Ação preparatória

ND

ND

ND

-

-

-

Valor não divulgado em razão da possibilidade de
uso do Regime Diferenciado de Contratação - RDC

Obra Viária

-

-

100,0

Ação preparatória

ND

ND

ND

VLT

-

-

Valor não divulgado em razão da possibilidade de
uso do Regime Diferenciado de Contratação - RDC

Ação preparatória

ND

ND

ND

Obra Viária

-

-

Valor não divulgado em razão da possibilidade de
uso do Regime Diferenciado de Contratação - RDC

Ação preparatória

ND

ND

ND

Outros

-

-

Valor não divulgado em razão da possibilidade de
uso do Regime Diferenciado de Contratação - RDC

Ação preparatória

ND

ND

ND

Outros

Obra
Viária

Valor não divulgado em razão da possibilidade de
uso do Regime Diferenciado de Contratação - RDC

Ação preparatória

ND

ND

ND

-

-

-

70,6

Ação preparatória

ND

ND

22.460

-

-

-

Valor não divulgado em razão da possibilidade de
uso do Regime Diferenciado de Contratação - RDC

Ação preparatória

ND

ND

ND

-

-

-

Valor não divulgado em razão da possibilidade de
uso do Regime Diferenciado de Contratação - RDC

Ação preparatória

ND

ND

ND

-

-

-

Valor não divulgado em razão da possibilidade de
uso do Regime Diferenciado de Contratação - RDC

Ação preparatória

ND

ND

ND

Corredor
de Ônibus

-

-

Ação preparatória

ND

ND

ND

-

-

-

Ação preparatória

ND

ND

ND

-

-

-

Valor não divulgado em razão da possibilidade de
uso do Regime Diferenciado de Contratação - RDC

Ação preparatória

ND

ND

ND

-

-

-

Valor não divulgado em razão da possibilidade de
uso do Regime Diferenciado de Contratação - RDC

Em obras

ND

ND

70.000

Teleférico

-

-

Valor não divulgado em razão da possibilidade de
uso do Regime Diferenciado de Contratação - RDC

Ação preparatória

ND

ND

ND

Outros

Obra
Viária

-

190,0

Ação preparatória

ND

ND

ND

-

-

-

Valor não divulgado em razão da possibilidade de
uso do Regime Diferenciado de Contratação - RDC

Ação preparatória

ND

ND

ND

-

-

-

Valor não divulgado em razão da possibilidade de
uso do Regime Diferenciado de Contratação - RDC

Ação preparatória

ND

ND

ND

-

-

-

Valor não divulgado em razão da possibilidade de
uso do Regime Diferenciado de Contratação - RDC

Ação preparatória

ND

ND

ND

Ação preparatória

ND

ND

ND

250,0

-

-

-

Valor não divulgado em razão da possibilidade de
uso do Regime Diferenciado de Contratação - RDC

-

-

-

190,0

Ação preparatória

ND

35,0

ND

Ação preparatória

ND

ND

ND

-

-

-

Valor não divulgado em razão da possibilidade de
uso do Regime Diferenciado de Contratação - RDC

-

-

-

Valor não divulgado em razão da possibilidade de
uso do Regime Diferenciado de Contratação - RDC

Ação preparatória

ND

ND

ND

-

-

-

Valor não divulgado em razão da possibilidade de
uso do Regime Diferenciado de Contratação - RDC

Ação preparatória

ND

ND

ND

-

-

-

Valor não divulgado em razão da possibilidade de
uso do Regime Diferenciado de Contratação - RDC

Ação preparatória

ND

ND

ND

Ação preparatória

ND

ND

ND

-

-

-

Valor não divulgado em razão da possibilidade de
uso do Regime Diferenciado de Contratação - RDC

-

-

-

Valor não divulgado em razão da possibilidade de
uso do Regime Diferenciado de Contratação - RDC

Ação preparatória

ND

ND

ND

-

-

-

Valor não divulgado em razão da possibilidade de
uso do Regime Diferenciado de Contratação - RDC

Ação preparatória

ND

ND

ND

-

-

-

Valor não divulgado em razão da possibilidade de
uso do Regime Diferenciado de Contratação - RDC

Ação preparatória

ND

ND

ND

3.087,6

-

-

88,3

160.000

Fonte: Ministério das Cidades (Atualização das informações: 12 de junho de 2014)
ND: Não disponibilizado
NA: Não aplicável

NP: Não previsto

investimentos

(conclusão)
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DESE M P ENH O
O P ERA C I O NAL
dados do setor de
transporte público
urbano por ônibus 2013

1. INTRODUÇÃO
A avaliação do desempenho operacional do
transporte público por ônibus é o reflexo da realidade enfrentada pelo setor nos últimos anos e amplificada em função do que ocorreu em 2013. Como é
de conhecimento geral, desde 1994 à produtividade
do setor vem sendo prejudicada devido a queda da
velocidade operacional, ao aumento dos custos dos
insumos e à competição crescente com o transporte
individual. Nesse contexto, o ano de 2013 adicionou
o fenômeno do processo de redução dos valores
das tarifas em grande parte das cidades brasileiras.
Consequentemente, o comportamento e o desempenho operacional do setor foram direta e indiretamente influenciados, pois houve a necessidade de
ajustar todo o processo produtivo dos serviços.
A descrição dos principais indicadores de
desempenho expressa a magnitude dos resultados preliminarmente observados e aponta
perspectivas que deveriam ser analisadas detalhadamente. A próxima seção detalha os dados

registrados dos 11 indicadores que compõem o
desempenho operacional. Esses dados mostram
a variação dos indicadores como parte de uma
série de observações temporais. A última seção
apresenta as principais conclusões e explora algumas perspectivas futuras do setor.

2. ANÁLISE DOS INDICADORES
As pesquisas realizadas pela NTU nos últimos
20 anos permitiram a formação de um banco de
dados e informações. Especificamente em relação
ao desempenho operacional, a NTU acumula e
organiza dados de nove capitais brasileiras (Belo
Horizonte-MG, Curitiba-PR, Fortaleza-CE, Goiânia-GO, Porto Alegre-RS, Recife-PE, Rio de Janeiro
-RJ, Salvador-BA e São Paulo-SP). Especialmente
neste ano, houve a dificuldade em manter a regularidade e a consistência dos dados na série histórica. Em particular, não foi possível obter os dados
do sistema municipal de São Paulo-SP. Dessa
forma, os resultados apresentados consideram

de 2013. Como pode ser observada na Figura 1,
a queda de demanda foi mais acentuada no mês
de abril, quando foi registrada uma redução de
9,2 milhões de passageiros (2,6%). No mês de
outubro a redução foi de 0,3 milhões de usuários
(0,1%). No agregado dos meses de abril e outubro, a representatividade da redução de demanda
foi de 1,4% do total. Essa foi a segunda redução
consecutiva, após o crescimento da demanda de
passageiros em 2011.
Historicamente, a demanda registrada em
2013 contribui para a manutenção da tendência
observada desde o pico em 1995. Nesse período
de 18 anos, houve uma redução de 30% da demanda mensal média registrada (abril e outubro).
Apesar da relativa manutenção dos níveis de demanda observados desde 2008, a tendência de
queda da demanda ainda é considerável.

os dados observados no ano de 2012, para que a
comparação seja ao menos mantida.
Além desses dados para essas cidades, são
também consideradas as variações do salário médio
mensal e das tarifas em todas as capitais brasileiras.
Finalmente, são incorporados os dados do preço do
óleo diesel e das vendas de ônibus e micro-ônibus para
o mercado interno. É relevante ressaltar que todos os
dados referentes aos salários, tarifas, custos e preços
são corrigidos segundo o Índice Geral de Preços –
Disponibilidade Interna (IGP-DI) da Fundação Getúlio
Vargas. Dessa forma, são incorporados os efeitos inflacionários e a comparação entre os valores, ao longo
dos anos, pode ser realizada de forma correta.

2.1. PASSAGEIROS
TRANSPORTADOS POR MÊS
Em relação a 2012, a demanda de passageiros transportados mensalmente reduziu no ano
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Figura 1: Evolução dos passageiros transportados por mês no sistema de ônibus
urbano (Belo Horizonte-MG, Curitiba-PR, Fortaleza-CE, Goiânia-GO, Porto
Alegre-RS, Recife-PE, Rio de Janeiro-RJ, Salvador-BA e São Paulo-SP).

2.2. QUILOMETRAGEM
MENSAL PRODUZIDA
A oferta do transporte público por ônibus
apresentou comportamento diferente nos meses

analisados no ano de 2013. Conforme apresentado graficamente na Figura 2, em abril, a oferta
de serviço foi superior 1,2% àquela verificada no
mesmo mês do ano de 2012. Foram percorridos
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mais de 2,4 milhões de quilômetros em comparação à oferta de serviço registrada 12 meses antes.
Por outro lado, houve uma redução de 3,4 milhões
de quilômetros percorridos no mês de outubro em
relação ao ano anterior. Esse resultado aponta
para redução percentual de 1,6% do total. A análise conjunta de ambos os meses indica um redução
geral de 1,0 milhão de quilômetros percorridos.
Historicamente, a quilometragem percorrida em 2013 manteve-se no patamar dos últimos

anos. Com exceção dos resultados registrados
entre os anos de 2003 e 2006, a produção quilométrica é similar àquela dos outros anos da série
histórica desde 1995. Todavia, deve-se destacar
que a tendência de variação oposta dos meses da
pesquisa (aumento em relação a abril; redução em
relação a outubro) foi detectada pela sexta vez no
banco de dados. Anteriormente, nos anos de 1998
e 2002 observou-se que a demanda dos meses de
abril e outubro também tiveram variações inversas.

230

222,3 222,5
220

215,9
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Figura 2: Evolução da quilometragem produzida mensal no sistema de ônibus
urbano (Belo Horizonte-MG, Curitiba-PR, Fortaleza-CE, Goiânia-GO, Porto
Alegre-RS, Recife-PE, Rio de Janeiro-RJ, Salvador-BA e São Paulo-SP).

2.3. ÍNDICE DE PASSAGEIROS
POR QUILÔMETRO (IPK)
Este indicador apresentou redução em ambos
os meses analisados em 2013, como apresentado na
Figura 3. A redução média foi de aproximadamente
0,3 unidades de IPK. Os índices dos meses de abril
e outubro foram, respectivamente, 1,8% e 1,2%
menores em relação àqueles observados no ano de
2012. Na verdade, esses resultados são diretamente
relacionados àqueles descritos anteriormente (demanda e produção quilométrica). Na análise agregada dos meses de abril e outubro, é possível identificar
que enquanto a diminuição da demanda no período
de 2012 a 2013 foi de 1,4% a oferta foi ajustada com
uma redução de apenas 0,2% no mesmo período.

A evolução do IPK nos últimos 20 anos aponta
para duas fases com características distintas.
Entre 1994 e 2001, houve um processo de queda
acentuada, onde se observou a variação de 2,59
(1995) a 1,63 (2001). Entre 2001 e 2013, o índice
permaneceu praticamente o mesmo, apesar de
variações mínimas observadas. Desde 1998, o IPK
não ultrapassou o valor de 1,80.

2.4. PASSAGEIROS TRANSPORTADOS
POR VEÍCULO POR DIA
O número de passageiros transportados diariamente por cada ônibus em 2013 manteve-se
praticamente inalterado em relação ao ano anterior. Em 2013, observou-se a média de 395 pas-
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Figura 3: Evolução do índice de passageiros por quilômetro (IPK) no sistema de
ônibus urbano (Belo Horizonte-MG, Curitiba-PR, Fortaleza-CE, Goiânia-GO, Porto
Alegre-RS, Recife-PE, Rio de Janeiro-RJ, Salvador-BA e São Paulo-SP).

sageiros por veículo, enquanto que em 2012 esse
valor era 394,5 passageiros. Na comparação dos
meses da pesquisa, a redução de 0,7% identificada
no mês de outubro foi compensada pelo aumento
de 1% na quantidade de usuários transportados
diariamente por veículo em abril.
Como é observado na Figura 4, existem dois
momentos distintos no período de 19 anos de levantamento dos dados. Os resultados obtidos demonstram que o padrão de carregamento por ônibus, iniciado em 2009, não foi alterado drasticamente desde

650

então. Esse padrão contrasta com aquele observado
entre 1995 e 2001, quando houve uma queda acentuada da quantidade de passageiros/veículo/dia. A
partir de 2001, o carregamento diário dos veículos
apresentou poucas oscilações consideráveis, com
exceção dos resultados verificados nos anos de
2007 e 2008. Pode-se destacar que os resultados da
ocupação média dos veículos são diretamente relacionados à queda da quantidade total de passageiros
transportados. Ambos os indicadores apresentam
séries históricas semelhantes.
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Figura 4: Evolução dos passageiros transportados por veículo por dia no sistema
de ônibus urbano (Belo Horizonte-MG, Curitiba-PR, Fortaleza-CE, Goiânia-GO,
Porto Alegre-RS, Recife-PE, Rio de Janeiro-RJ, Salvador-BA e São Paulo-SP).
Observação: Passageiro total mensal/frota/25 dias úteis por mês
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2.5. SALÁRIO MÉDIO MENSAL
DOS MOTORISTAS

rio médio mensal dos motoristas de ônibus. São
eles: entre 1994 e 1998, que foi um período caracterizado por seguidos reajustes; entre 1999 e
2003, que consistiu na acentuada queda dos valores médios dos rendimentos mensais; e desde
2004, quando houve a estabilização dos salários
na faixa salarial compreendida entre R$ 1.400,00
e R$ 1.600,00, conforme correção da inflação dos
salários pelo IGP-DI.

No último ano, houve um aumento real de 7,8%
do salário médio mensal dos motoristas de ônibus. O
valor médio mensal em dezembro de 2013 foi de R$
1.547,89. Já no mesmo mês do ano de 2012 o vencimento da categoria correspondia a R$ 1.435,95.
A série histórica destacada na Figura 5 permite definir três momentos de evolução do salá-

Salário Médio Mensal (R$ const. Dez/13)
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Figura 5: Evolução do salário médio mensal dos motoristas do sistema de ônibus
urbano (Belo Horizonte-MG, Curitiba-PR, Fortaleza-CE, Goiânia-GO, Porto
Alegre-RS, Recife-PE, Rio de Janeiro-RJ, Salvador-BA e São Paulo-SP).

2.6. PREÇO MÉDIO DO ÓLEO DIESEL
Ao longo do ano de 2013, observou-se um comportamento de aumento do preço do litro do óleo diesel.
conforme evidenciado na Figura 6. Em abril, o aumento
percentual foi de 3,5%, já em outubro houve um acrésPreço médio do óleo diesel
(R$ const. Dez/2013 pelo IGP-DI)
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cimo de 2,0% no valor do litro do combustível. O aumento em ambos os meses avaliados é consequência
dos consecutivos reajustes deste combustível no início
do ano de 2013. Esses dados apontam para a interrupção da tendência de queda iniciada em 2006.
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Figura 6: Evolução do preço médio do óleo diesel para grandes consumidores do
sistema de ônibus urbano (Belo Horizonte-MG, Curitiba-PR, Fortaleza-CE, GoiâniaGO, Porto Alegre-RS, Recife-PE, Rio de Janeiro-RJ, Salvador-BA e São Paulo-SP).
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2.7. TARIFA MÉDIA PONDERADA

historicamente concentrado nos primeiros meses
do ano, houve uma sequência de reduções decretadas em vários sistemas de transporte por ônibus
do país. De acordo com levantamento realizado
pela NTU, as reduções atingiram 15 capitais, 10
regiões metropolitanas e outras 71 cidades de pequeno e médio porte. O impacto das reduções foi
mais intenso no segundo semestre do último ano.
Esse período de redução pode ser identificado na
Figura 7, que também apresenta a série histórica.

A variação da tarifa média ponderada no período compreendido entre os meses de dezembro
de 2012 e 2013 representou uma redução de 4,9%.
O valor médio, ponderado pela quantidade de passageiros equivalentes, diminuiu de R$ 2,85 para R$
2,71 nos meses analisados, considerando a correção pelo IGP-DI. O ano de 2013 foi bastante atípico
em relação aos valores tarifários praticados nas
cidades brasileiras. Após o período de reajuste,
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Figura 7: Evolução da tarifa média ponderada pelo volume de passageiros
equivalentes do sistema de ônibus urbano (Capitais brasileiras) (Julho/1994
a Dezembro/2013) (Em R$ const. Dezembro/2013 pelo IGP-DI).

2.8. CUSTO PONDERADO
POR QUILÔMETRO
O custo médio ponderado por quilômetro do
setor reduziu nos meses de abril e outubro do último
ano. Comparativamente em relação ao mês de abril,
a redução verificada em outubro foi superior, 4,6%
contra 0,4%. Considerando a correção do IGP-DI,
os valores reais calculados para os meses de abril
e outubro são, respectivamente, R$ 5,32 e R$ 5,18.

Desde a interrupção da queda acentuada
do custo quilométrico no ano de 2004, não é
possível identificar facilmente uma tendência
específica. O indicador apresenta-se, desde
então, significativamente variável, com picos
de reduções e quedas alternadas. Entretanto, a
partir de 2001, os valores estavam concentrados na faixa entre R$ 4,90 e R$ 5,70, conforme
observado na Figura 8.
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Figura 8: Evolução do custo ponderado por quilômetro do sistema de ônibus urbano (Belo
Horizonte-MG, Curitiba-PR, Fortaleza-CE, Goiânia-GO, Porto Alegre-RS, Recife-PE, Rio de
Janeiro-RJ, Salvador-BA e São Paulo-SP) (Em R$ const. Dezembro/2013 pelo IGP-DI).

2.9. ÍNDICE DE FROTA TOTAL
O índice de frota do setor sofreu redução nos
meses de abril e outubro do ano de 2013. Conforme destacado na Figura 9, a diminuição foi da
ordem de 2 pontos percentuais no mês de outubro.

Em abril, a queda do índice foi de 1 ponto percentual apenas. Contudo, os índices atuais foram igualados ou superados somente nos anos de 2011 e
2012. Durante todo o período compreendido entre
1995 e 2010, o indicador jamais foi superior a 110.
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Figura 9: Evolução do índice de frota total do sistema de ônibus urbano (Belo HorizonteMG, Curitiba-PR, Fortaleza-CE, Goiânia-GO, Porto Alegre-RS, Recife-PE, Rio de
Janeiro-RJ, Salvador-BA e São Paulo-SP) – 1995 a 2013 (Outubro/1995 = 100).
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Os dados referentes à idade média da frota,
apresentados na Figura 10, apontam para uma
redução nos meses de abril e outubro. Atualmente, a frota possui idade média inferior a 4 anos e 2
meses. Assim como verificado nos últimos 12 anos

5,69

de acompanhamento, o indicador foi novamente
reduzido, salvo raras exceções durante o período.
As reduções mostraram-se bastante similares em
ambos os meses, 2,6% e 2,4%, em abril e outubro,
respectivamente. Nos últimos dez anos, a idade
média da frota diminui em média 23,1%.
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Figura 10: Evolução da idade média da frota do sistema de ônibus urbano
(Belo Horizonte-MG, Curitiba-PR, Fortaleza-CE, Goiânia-GO, Porto AlegreRS, Recife-PE, Rio de Janeiro-RJ, Salvador-BA e São Paulo-SP).

2.11. VENDA DE ÔNIBUS E MICROÔNIBUS NO MERCADO INTERNO
Os dados de comercialização de veículos demonstram que houve uma recuperação das vendas
de ônibus e micro-ônibus no ano de 2013 em relação ao ano anterior. Segundo a Associação Nacional dos Fabricantes de Ônibus (Fabus), as vendas
de ônibus urbanos aumentaram 2,4%, enquanto os
micro-ônibus tiveram um acréscimo de 27,6%.
Historicamente, a venda de ônibus e microônibus se manteve relativamente alta em relação
aos anos anteriores. Desde o início do acompanhamento das vendas de veículos, a quantidade de mi-

cro-ônibus comercializada em 2013 foi a maior do
período (4.963). As vendas de ônibus do tipo urbano
também se destacam para o ano de 2013, foram
comercializados 18.305 unidades, a segunda maior
quantidade total durante os 13 anos avaliados. A
venda de ônibus urbanos em 2013 é menor apenas
em relação ao total de unidades vendidas em 2011
(19.901 unidades), que foi marcado pelo expressivo
movimento de aquisição de veículos impulsionado
pelas incertezas relacionadas à distribuição e comercialização do diesel com menor teor de enxofre
(S-50), necessário para o funcionamento dos motores correspondentes à fase 7 do Proconve.
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Figura 11: Evolução da venda de ônibus e micro-ônibus no mercado interno (20012013) (Fonte: Associação Nacional dos Fabricantes de Ônibus - Fabus).

3. CONCLUSÕES E
PERSPECTIVAS FUTURAS
Apesar dos avanços recentemente observados com a desoneração de parte da carga
tributária e dos investimentos em mobilidade
urbana, a análise dos dados do desempenho
operacional evidencia uma situação crítica para
o setor. Além do notável e conhecido ciclo vicioso
da mobilidade urbana, que reduz a demanda do
transporte público e contribui para o aumento
dos custos operacionais, os últimos meses também foram impactados pela decisão política de
interferência direta nas tarifas praticadas na
maioria das cidades brasileiras.
Os indicadores do desempenho operacional
demonstram, de forma inquestionável, as consequências que essas políticas têm para o transporte público urbano. As principais constatações são:
∫
Redução de 1,4% no mínimo de passageiros
transportados, em relação ao ano anterior.

∫

Consolidação da tendência de queda histórica da demanda, que alcançou a marca de
30% nos últimos 18 anos.
∫
Aumento de 3,5% do valor do óleo diesel, que
é um dos principais insumos e consequentemente representa uma parcela considerável
dos custos operacionais.
∫
Redução de 4,9% no valor da tarifa média
ponderada em relação ao ano anterior.
Essas constatações revelam um quadro paradoxal da mobilidade urbana, dos anseios da sociedade e das políticas de desenvolvimento nacional. É notório o clamor por melhoria nas condições
de acessibilidade às atividades urbanas, ou seja,
busca não apenas a possibilidade de ir e vir, mas
também que os deslocamentos sejam realizados
com conforto, qualidade e com custos reduzidos
para a população. Todavia, as políticas de desenvolvimento e investimentos ainda beneficiam e
incentivam o transporte individual.
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Em paralelo, a priorização e a desoneração
também terão papel de crítico na reversão do quadro atual. Caso essas condições não se efetivem,
muito provavelmente perceber-se-á, em futuro
próximo, o agravamento do desempenho operacional do setor.
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As perspectivas futuras apontam um ambiente de contínuo desafio para melhorar o desempenho operacional do setor. Não obstante
os esforços empresariais para a modernização,
a racionalização e a transparência, há que se
investir necessariamente nas condições fundamentais do modelo de financiamento do transporte público urbano.
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1. Ações Institucionais

Pacto de Mobilidade Urbana
Em julho de 2013, a NTU participou da reunião
com o Ministro das Cidades, a Ministra de Planejamento, Orçamento e Gestão e os representantes
do Conselho das Cidades com o objetivo de discutir
o Pacto da Mobilidade Urbana, proposto pela presidente da República Dilma Rousseff.

A UITP concedeu à NTU, em
maio de 2013, o Prêmio Internacional Grow With Transport (Prêmio Crescendo com o Transporte
Público), em reconhecimento pelo
trabalho institucional que a NTU
vem realizando ao longo dos anos
pela melhoria do transporte público
urbano. A NTU também participou
da premiação regional, concorrendo
com mais de 50 países que, juntos,
apresentaram cerca de 270 projetos.
A associação foi uma das finalistas
com o projeto “Technical Intelligence
Service Center”, referente ao serviço de notas técnicas do Núcleo de
Transportes da entidade.

Ofício sobre incêndio a ônibus
A NTU encaminhou à Presidência da República e aos Ministérios da Justiça e das Cidades
um ofício para registrar a grande preocupação e
insegurança que tomou conta dos empresários e
trabalhadores do setor, em face da onda de incêndios de ônibus que cresce e se alastra pelo país de
forma totalmente descontrolada. O documento
também reivindicou medidas urgentes e eficazes
para debelar essa onda de violência. Além dessas
medidas perante os órgãos de segurança federal
e estaduais, foi solicitado apoio aos Projetos de
Lei do Senado nº 499/2013 e nº 508/2013 e ao
Projeto de Lei da Câmara nº 7462/2014, que criam
barreiras a essas ações criminosas e socializam
os prejuízos delas decorrentes.

P r e s t a ç ã o d e co n t a s
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Manifestação pública
Foi publicado no jornal Correio Braziliense, no dia 30 de abril
de 2013, um anúncio, em caráter de “expressão de opinião”, com
uma manifestação pública da NTU contra os vandalismos aos
ônibus urbanos. O texto ressalta a preocupação das empresas do
setor com o descontrole dos atos de vandalismos e com o estado
de insegurança que coloca em risco a vida de milhares de brasileiros e pode comprometer a continuidade dos serviços prestados. A nota teve grande repercussão na mídia nacional e regional,
sendo comentada (em alguns casos, na íntegra) em 17 veículos
de comunicação. Além dos veículos de comunicação, a campanha da NTU contra incêndios a ônibus nas redes sociais também
obteve bom resultado. No Facebook, foram publicados sete posts
que alcançaram mais de 400 mil visualizações.

Desoneração da folha de pagamentos
Em maio de 2014, a presidenta Dilma Rousseff reuniu-se com 35 empresários de diversos
setores da economia brasileira. O presidente
executivo da NTU, Otávio Vieira da Cunha Filho,
participou do encontro como representante do
setor de transporte público urbano. Após intensas
discussões e exposições sobre os impactos da de-

soneração da folha de pagamentos das empresas
em cada setor, a presidenta anunciou a decisão de
mantê-la permanente em todos os setores. Com
direito à palavra, o presidente executivo da NTU
enfatizou as melhorias obtidas pelo setor nesse
período em que está vigente a desoneração, principalmente a manutenção dos postos de emprego.

Campanha contra
assédio nos ônibus
A NTU apoiou a campanha do Ministério das
Cidades “Violência contra as Mulheres - Eu ligo”,
realizada entre maio e junho de 2014. A peça é
dirigida aos passageiros contra o assédio sexual
dentro dos ônibus. Desde a adesão da NTU ao Pacto Nacional pela Redução de Acidentes, em 2012, a
entidade tem apoiado as ações e campanhas organizadas pelo Ministério das Cidades relacionadas ao setor de transporte público coletivo urbano.
Dentre as contrapartidas oferecidas pela NTU,
está a ajuda na disponibilização de espaços nos
ônibus para a divulgação de peças publicitárias e a
divulgação dos meios de comunicação da associação, como site e revista.
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2. Representação Setorial
A NTU participa ativamente de comissões, conselhos, câmaras temáticas e eventos diversos como representante das
empresas do setor de transporte público de passageiros no
âmbito nacional e internacional. Confira a seguir as principais
representações da associação na atualidade.

∫
∫
∫
∫
∫
∫
∫
∫
∫
∫
∫
∫
∫
∫
∫
∫

Conselho Ambiental da CNT
Conselho Nacional das Cidades
Conselho Diretor da ANTP
Comitê Programa Brasil Maior
Câmara Temática do Denatran
Comitê do Ônibus da UITP
Comitê Núcleo de Inteligência CNT
Comissão de Transporte e Meio Ambiente da ANTP
Comissão de Estudo Especial de Sistemas Inteligentes (ABNT)
Comissão de ITS da ANTP
Comissão de Ônibus da ANTP
Comissão Técnica de Meio Ambiente da ANTP
Comissão Transporte com Acessibilidade ABNT
Grupo Técnico Sistema de Informações em Mobilidade Urbana (SIMU) do Ministério das Cidades
Grupo de Trabalho de revisão do Anexo 8 da Nova Norma Reguladora NR 15 do Ministério do Trabalho e Emprego
Secretariado do MDT

Participações em eventos
∫ Seminário Cidade Expressa - Campina
Grande - PB, junho 2014.
∫ Fórum Mineiro de Secretários e Gerenciadores
de Transporte Público “O BRT nas Cidades
Brasileiras”, em maio de 2014.
∫ 6º Congresso Internacional de Transporte”,
no México. Palestra no painel “Movilidad
Urbana en la Planificación de Redes
y Sistemas de Transporte”.
∫ 83º Fórum Nacional de Secretários de
Transportes e Trânsito, em Curitiba
(PR). Exposição sobre o estudo de
revisão da metodologia de cálculo dos
custos do transporte público.
∫ I Fórum Nacional de Infraestrutura, organizado
pela Comissão de Serviços de Infraestrutura
(CI) do Senado Federal. Participação em mesa
redonda sobre Transporte de Passageiros.

∫ Transforming Transportation - Embarq
Washington, janeiro 2014.
∫ Visita técnica UITP - Porto e Lisboa.
∫ Seminário sobre redução de custos de
operação e manutenção (UITP)
∫ IT -Trans Soluções de TI para o
Transporte Público, de 18 a 20 de
fevereiro de 2014, na Alemanha.
∫ I Seminário Internacional Mobilidade
e Transportes: Teorias, Práticas
e Políticas Contemporâneas, na
Universidade de Brasília. Palestra.
∫ 81º Fórum Nacional de Secretários de
Transportes e Trânsito, em Guarulhos (SP).
Participação em debate sobre o Projeto de Lei n°
310 – Desoneração dos Transportes Públicos.
∫ 11ª Assembleia América Latina da UITP.
Palestra no painel “Expansão e os Novos
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Sistema de Ônibus na América Latina”.
∫ Fórum Transporte Público Coletivo Urbano,
organizado pelo Ministério Público do
Estado de Sergipe, em Aracaju (SE). Palestra
“Mobilidade urbana e a priorização do
transporte público nas vias urbanas”.
∫ 19° Congresso Brasileiro de Transporte
e Trânsito da ANTP, realizado em Brasília
(DF). Participação em debate sobre
“Custeio do Transporte Público”.
∫ Congresso Nacional da Associação Nacional
de Pesquisa e Ensino em Transportes (Anpet),
em Belém (PA). Palestra no painel “As
Características da Política Tarifária Brasileira”.
∫ Simpósio Brasileiro de Políticas Públicas para
o Comércio e Serviços (Simbracs), organizado
pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria
e Comércio, em Brasília (DF). Palestra no
painel “Cidades Inteligentes: transformando a
qualidade de vida urbana por meio de serviços”.

∫ 5ªConferência Nacional das Cidades, em
Brasília (DF). Participação das discussões de
temas importantes para o setor, como Sistema
Nacional de Desenvolvimento Urbano e o
Fundo Nacional de Desenvolvimento Urbano.
∫ X Seminário Nacional Metroferroviário
- Rio de Janeiro (RJ).
∫ XXVII ANPET - Congresso de Pesquisa e
Ensino em Transportes - Belém (PA).
∫ Simpósio Brasileiro de Políticas Públicas
para Comércio e Serviços 2013, Brasília
(DF), em novembro de 2013.
∫ Workshop - Qualificação e Racionalização
do Transporte Público Urbano - Políticas
Tarifárias Mesa Redonda NTU, em
novembro de 2013, em Belém (PA).
∫ As Melhores Práticas SIBRT na América Latina,
em Belo Horizonte (MG). Debate no painel
“Qualidade de Serviço e Satisfação dos Usuários
no Transporte Urbano”, em junho de 2013.

3. Fatos em destaque
LEGISLAÇÃO
O ano de 2013 e o início de 2014 foram marcados pela edição de diversas
resoluções por parte do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), das quais destacamos os seguintes temas afetos ao setor de transporte coletivo de passageiros:

1. Trânsito
∫ Segurança em ônibus e micro-ônibus - Em
junho, o Conselho Nacional de Trânsito editou a Resolução 445 estabelecendo os requisitos de segurança para os ônibus e micro-ônibus destinados ao
transporte público coletivo de passageiros, tipo M3
a serem fabricados a partir de 1º de janeiro de 2014.
∫ Emissão de gases de veículos automotores
– editada em setembro, a Resolução 452/2012
estabeleceu os procedimentos a serem adotados
pelas autoridades de trânsito e os seus agentes
para fiscalização das emissões de gases de escapamento dos veículos automotores. Na reso-

lução foi definida que o equipamento que realiza
a fiscalização em veículos de ciclo diesel deve ter
a sua verificação metrológica periódica no prazo
máximo de 12 meses.
∫ Acessibilidade - Em dezembro, o Conselho
Nacional de Trânsito editou a Resolução 469 estabelecendo os requisitos técnicos e procedimentos
para indicação no CRV/CRLV das características de
acessibilidade para os veículos de transporte coletivo de passageiros, os quais passarão a constar
do licenciamento de 2014. Segundo essa resolução, o não atendimento do critério de acessibilidade configura infração de trânsito.
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Em janeiro, foi editado o Decreto n° 7.888,
que estabeleceu a obrigatoriedade de aquisição de
materiais e equipamentos de fabricação nacional
e serviços de empresas nacionais destinados a
mobilidade urbana, financiados com recursos do
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

3. Estatuto da Juventude
A Lei n° 12.852, que dispõe sobre o Estatuto
da Juventude, foi sancionada em agosto. Segundo a lei, o poder público poderá criar programas
suplementares de transporte, para o atendimento
ao jovem estudante da educação profissional e
tecnológica e da educação superior, no campo e na
cidade, ou seja programas com recursos públicos
destinados ao transporte de estudantes.
Além disso, foi estabelecido que a União envidará esforços, em articulação com os Estados,
o Distrito Federal e os Municípios, para promover
a oferta de transporte público subsidiado para os
jovens, com prioridade para os jovens em situação
de pobreza e vulnerabilidade, na forma do regulamento a ser editado.

4. Desoneração do PIS e COFINS do
Transporte Público Coletivo
Em setembro foi sancionada a Lei n° 12.860,
que reduziu a zero as alíquotas das contribuições
sociais para o PIS/PASEP e a Cofins incidentes sobre
o transporte público coletivo urbano e metropolitano. A lei considerou as modalidades que operam por
meio rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário.

5. Prioridade de Desembarque
para o Idoso
Em dezembro foi sancionada a Lei n° 12.899,
que alterou o Estatuto do Idoso, com o objetivo de
assegurar a prioridade do desembarque do idoso
nos veículos do sistema de transporte público

coletivo de passageiros. Antes da nova lei, a prioridade era garantida somente no ato de embarque.

6. Vibrações de Corpo Inteiro - VCI
Em dezembro, o Ministério do Trabalho disponibilizou consulta pública de proposta de texto
do Anexo VIII da Norma Regulamentadora n° 15,
que define os critérios para prevenção de doenças
e distúrbios decorrentes da exposição ocupacional às Vibrações em Mãos e Braços (VMB) e às
Vibrações de Corpo Inteiro (VCI).

TRIBUNAIS
1. Excesso de multas de
trânsito são motivos para
justa causa de motorista
A Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST), em sessão realizada em março, decidiu
por unanimidade que as condutas reiteradas do
trabalhador, registradas nas infrações de trânsito,
configuram desídia suficiente para caracterizar
a justa causa. Para a relatora do processo, as advertências aplicadas ao motorista, decorrentes
das infrações de trânsito cometidas justificaram a
conduta empresarial, mantendo-se assim a justa
causa aplicada ao motorista.

2. Inconstitucionalidade
ao proibir que motorista
realize cobrança de tarifa
Em setembro, o Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo julgou inconstitucional a lei do município de São José do Rio Preto que proibia os motoristas de ônibus do transporte público municipal
de realizar as atividades de cobrador. Segundo a
decisão, havia vários vícios, como invasão de competência da União em legislar sobre matéria de
direito do trabalho e a intromissão na organização
e regulação do serviço público.
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3. Empresa é desobrigada
a preencher cotas de
deficientes físicos em face da
carência de profissionais
A 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da
2ª Região,decidiu que a empresa não pode ser penalizada por não ter completado as vagas destinadas à
cota de deficientes físicos e reabilitados, conforme
previsto na Lei n° 8.213/91, em face da carência de
profissionais reabilitados ou com deficiência.

CONGRESSO NACIONAL
1. Comissão Geral sobre
Transporte Público
Em julho, a NTU participou da reunião da
Comissão Geral da Câmara dos Deputados para
discutir a política de transporte público no Brasil em
face das manifestações ocorridas em várias cidades brasileiras que reivindicavam melhorias nesse
serviço público.

2. Extinção da multa do FGTS
Em agosto, a NTU se manifestou oficialmente
perante os presidentes da Câmara dos Deputados
e Senado Federal favorável à rejeição ao veto da
Presidente da República Dilma Rousseff ao Projeto
de Lei do Senado 198/2007, que extingue a multa
de 10% sobre o saldo do FGTS dos trabalhadores,
em caso de demissão sem justa causa.

3. Passe Livre para os Alunos das
Escolas Públicas e Privadas
Em agosto, a Comissão de Viação e Transpor-

tes da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de
Lei n° 79/2011, que cria o Programa Nacional do
Passe Livre para os alunos de escolas públicas e
privadas. O programa prevê que o custeio do passe
livre seja feito com recursos do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (FNDE).

4. Audiência Pública na
Câmara dos Deputados
A Comissão de Desenvolvimento Urbano da
Câmara dos Deputados realizou audiência pública
para debater o transporte público nas metrópoles
brasileiras. Na ocasião, na qualidade de convidado,
a NTU fez uma apresentação sobre as melhorias
dos novos sistemas de transporte público coletivo
de passageiros.

5. Audiência Pública sobre
Segurança no Trânsito
Em outubro, a NTU participou de audiência
pública na Assembleia Legislativa do Estado do
Amazonas que discutiu a segurança no trânsito
brasileiro. A NTU fez uma abordagem sobre a competência dos Estados na implantação de medidas
da Política Nacional de Trânsito e sobre a priorização do transporte público como forma de melhorar
o trânsito nas cidades.

6. Transporte é Direito Social
Em dezembro, a Câmara dos Deputados
aprovou a Proposta de Emenda à Constituição
90/2011, que prevê a inclusão do transporte no
grupo de direitos sociais estabelecidos pela Constituição Federal.
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1. PUBLICAÇÕES*
MOBILIDADE SUSTENTÁVEL PARA
UM BRASIL COMPETITIVO

FAIXAS EXCLUSIVAS
A publicação “Faixas exclusivas de ônibus urbanos – Experiências de sucesso”, lançada em 2013 pela NTU, traz informações técnicas e práticas sobre a priorização do transporte
público nas vias urbanas. Os objetivos e vantagens, tipos de
configurações — implantação física e operacional — e relatos
dos bons resultados da utilização da faixa em Goiânia, no Rio de
Janeiro e em São Paulo podem ser conferidos no estudo. Além
dessas cidades, um levantamento feito também pela Associação revela que mais de 30 cidades brasileiras já possuem esse
tipo de serviço exclusivo para o ônibus.

QUALIFICAÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO
Sabendo da necessidade emergencial de melhorias nos
serviços de transporte público urbano e da mobilidade urbana
brasileira, a NTU elaborou um guia de desenvolvimento de projetos, intitulado “Qualificação e racionalização do transporte
público por ônibus”. A publicação é uma contribuição do segmento empresarial para que ações de curtíssimo prazo sejam
implantadas nas principais cidades brasileiras. O documento é
direcionado a todos os atores envolvidos na concretização das
melhorias.

*Todas as publicações da NTU estão disponíveis
para download no site www.ntu.org.br
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Durante o Seminário Nacional 2013, a NTU lançou a publicação “Mobilidade Sustentável para um Brasil Competitivo”.
Trata-se de uma coletânea de artigos de especialistas nacionais
e internacionais sobre o tema da mobilidade sustentável e da
competitividade no Brasil. A publicação técnica objetiva mostrar
como a mobilidade urbana influi na produtividade da indústria,
do comércio e dos serviços instalados em áreas urbanas.
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2. EVENTOS
SEMINÁRIO NACIONAL
O Seminário Nacional NTU 2013 não poderia
ter ocorrido em um momento tão importante para
o país. O evento propôs o debate sobre a “Mobilidade sustentável para um Brasil Competitivo” e
contribuiu para que mais uma vez o problema da
imobilidade urbana e a não priorização ao transporte coletivo entrasse em pauta, mas desta vez
com uma atenção maior.

Foram dois dias de discussões em torno de
temáticas que envolvem a questão da mobilidade
urbana. Técnicos e especialistas nacionais e internacionais trouxeram um debate rico que envolve os
interesses de toda a sociedade. Trataram de saúde
urbana, dos prejuízos para a competitividade e produtividade nos setores da indústria, comércio e serviços, Copa das Confederações e qualidade nos serviços de alta capacidade por ônibus, os sistemas BRT.
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3. HOMENAGENS
MEDALHA DO MÉRITO SOCIAL DO TRANSPORTE URBANO

Carlos Dora

Coordenador do Departamento de
Saúde Pública e Meio Ambiente da
Organização Mundial da Saúde (OMS)

Iraci de Assis Cunha

Empresário do transporte público / Minas Gerais

Jesus Padilla

Presidente da AMTM /México

Carlos Dora, da OMS, recebe
homenagem do presidente
do Conselho Diretor da
NTU, Eurico Galhardi.

MEDALHA DO MÉRITO DO TRANSPORTE
URBANO BRASILEIRO 2013
Em 1997, em comemoração aos 10 anos da
NTU, foi criada a Medalha do Mérito do Transporte
Urbano Brasileiro. A homenagem é a maneira que

o setor encontrou para reconhecer o trabalho das
pessoas que atuam em prol do transporte público
de passageiros do Brasil.
Confira os homenageados da edição 2013
da honraria:
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A NTU instituiu em abril de 2012 a Medalha do Mérito Social do Transporte
Urbano. A honraria foi criada em virtude das comemorações dos aniversários de
25 anos da entidade e da obrigatoriedade do Vale-Transporte no Brasil. A medalha é destinada a homenagear personalidades, empresas e entidades que efetivaram ações notórias de caráter social ou por excepcional dedicação em prol do
desenvolvimento do transporte público urbano no Brasil e no exterior.
Entre julho de 2013 e junho de 2014, foram concedidas as homenagens
às seguintes personalidades:
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CATEGORIA EMPRESÁRIO 
Eduardo Pereira Gonçalves
Nascido em 8 de dezembro de 1938, no Douro,
nas proximidades da Cidade do Porto, em Portugal.
Aos 13 anos, partiu de navio para o Brasil chegando
em 11 de agosto de 1952. Muito novo e sem recursos,
trabalhou em vários bares e restaurantes como garçom, ajudante, atendente e outras funções que lhe
eram atribuídas. Em 1966, casou-se com Esmeraldina e com um filho seguiram para Resende, onde se
instalou em outros restaurantes. Um deles, localizado
na Rodovia Presidente Dutra, foi onde se aproximou
com o setor de transportes rodoviário de passageiros
por ser um ponto de parada dos rodoviários. Em 1975,
adquiriu, junto com outros quatro sócios a empresa
Estrela de apenas 30 ônibus. Em pouco tempo e com
uma excelente gestão, se tornou o único empresário

à frente dos negócios com uma frota triplicada. Seu
foco principal se tornou a operação apenas do setor
urbano de passageiros. Participou ativamente da
criação do Município de Itatiaia-RJ. Contribuiu com
a implantação de um sistema de transporte para o
recém-criado município, por meio da Viação Tupi.
Em seguida, investiu na aquisição da empresa Cabuçu, incorporada a Rio Ita, e das Empresas Tanguá,
Tanguaense e Maravilha, para em 1993 acrescer ao
seu grupo empresarial a empresa Transturismo Rio
Minho. Atualmente, é sócio do Grupo Graal e das empresas de transportes do Grupo Rio Ita.

Rubens Lessa Carvalho
Nascido em 12 de novembro de 1953, em
Carmésia/MG. Mudou-se para Belo Horizonte ainda
criança para estudar. Começou a trabalhar aos 14
anos como office boy, e em pouco tempo ocupou o
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seus negócios em 1985 com a fundação da empresa
de transporte urbano em Caxias, a Visate e, em 2006,
adquiriu a empresa Navegantes/Porto Alegre. É conselheiro gestor das três empresas. É articulador em
negociações coletivas e em relacionamento com o
poder público. Seu relacionamento com a comunidade é permanente, razão que o faz querido e admirado
por todos. No meio empresarial, é conselheiro e líder.
Fundador da ATM, exerceu o cargo de presidente em
vários mandatos. É também vice-presidente da Fetergs e Setergs. Sérgio Tadeu Pereira é casado com
Bianca Braga, pai de quatro filhos e avô de dois netos.

Francisco Pessoa de Araújo Neto

cargo na gerência de compras na Docegeo, subsidiária da antiga Cia Vale do Rio Doce, hoje, Vale. Formouse em engenharia elétrica pela PUC Minas e, em 1977,
com seu pai e irmãos, fundou a Saritur, empresa de
transporte de passageiros e cargas, com uma frota
atual de aproximadamente 1.700 veículos e 6.000
colaboradores. Atualmente, é presidente do Sintram
e da Ubertrans e diretor do Sindpas. Sua filosofia de
trabalho é pautada pelas parcerias entre as entidades empresariais e o poder público, promovendo a
qualidade de vida da população e contribuindo para
o desenvolvimento sustentável de Minas Gerais e do
setor de transporte no Brasil.

Sérgio Tadeu Pereira
Nascido em 28 de novembro de 1947, em Gravataí/RS. Há 50 anos é empresário de ônibus. Sua
primeira e atual empresa é a Sogil/Gravataí. Ampliou

Nascido em 18 de abril de 1959, em Fortaleza-CE. Formado em engenharia civil, em 1982,
graduou-se em administração de empresas e atuou
como engenheiro civil na empresa Geonorte, na SUMOV – Superintendência Municipal de Obras e Viação,
DAER – Departamento Autônomo de Estradas de
Rodagem, SIRAC e Protégia. Em dezembro de 1990,
concluiu curso de pós-graduação, em nível de especialização, em processamento de dados pela Universidade do Ceará. Em janeiro de 1991, iniciou suas
atividades no Sindiônibus, exercendo as funções de
Assessor Técnico em Engenharia de Transportes,
onde permanece até hoje. Pessoa Neto é casado com
Leolinda Sampaio Pessoa e tem dois filhos.

Hugo Leal
Nascido em 6 de agosto de 1962, em Ouro
Fino-MG. Advogado formado pela UFRJ, bacharel
em Ciências Econômicas pela Faculdade Cândido
Mendes e especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental. Foi eleito deputado federal em
2006 com mais de 112 mil votos. Destacou-se no
Congresso Nacional ao criar a Lei nº 11.705 /2008,
popularmente conhecida como Lei Seca. Foi reeleito em 2010 com mais de 98 mil votos. E desde
maio de 2011, é vice-líder do governo federal na
Câmara dos Deputados. Atuou em vários cargos na
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Administração Pública e na Câmara dos Deputados. Foi vice-presidente da Comissão de Viação e
Transportes da Câmara dos Deputados, presidente
da Frente Parlamentar em Defesa do Trânsito Seguro e autor de vários projetos de lei que trazem
benefícios para o transporte rodoviário.

de saúde com Elieser, a gestão iniciada pelo casal
teve continuidade nas mãos dos filhos. A empresa
cresceu e atualmente é uma das mais conceituadas
empresas de transportes do Ceará e recebeu o Prêmio ANTP de Qualidade Total, pela ANTP, o Prêmio Melhoria da Qualidade do Ar, pela CEPIMAR, entre outros.
Alaíde faleceu em 16 de abril de 2008.

Jilmar Tatto
Nascido em 25 de junho de 1965, na cidade de
Corbélia, Estado do Paraná, Jilmar Tatto participou
ativamente de vários movimentos, por moradia,
transporte de qualidade, educação de qualidade
e por uma saúde melhor. Conciliou sua militância
política com os estudos. Formou-se em História e
cursou Direito até o segundo ano. Entre os vários
feitos do deputado federal Jilmar Tatto podemos
destacar a árdua tarefa de priorizar o transporte
coletivo de qualidade com a implantação do sistema integrado de transporte na cidade de São Paulo.
As linhas de ônibus foram reestruturadas e os passageiros passaram a usar o bilhete único pagando
apenas o valor de uma passagem por duas horas.
Ainda como secretário de transportes, implantou
200km de corredores de ônibus, 10 novos terminais e projetou outros 20. Sua atuação na Secretaria Municipal de Transportes levou a uma notável
melhora na qualidade do transporte público.

CATEGORIA IN MEMORIAM
Alaíde Lima de Freitas Guimarães
Nascida em 1º de fevereiro de 1920, em Fortaleza-CE. Iniciou suas atividades no transporte coletivo em 1956, quando seu marido adquiriu a Empresa
Vitória, no município de Caucaia-CE, da qual foi sócia
desde o princípio. Alaíde ajudava o marido Elieser Guimarães com a prestação de contas dos trocadores, o
controle das contas, o pagamento e até o despacho
de peças do almoxarifado para os ônibus da empresa, que funcionava numa sala dentro de casa. Os
primeiros ônibus movidos a gasolina vieram sendo
gradativamente substituídos por modelos movidos a
diesel, com combustível mais rentável para manter a
empresa saudável financeiramente. Após problemas

Jelson da Costa Antunes
Nascido em 9 de novembro de 1928, em Itaboraí, Estado do Rio de Janeiro. Jelson Antunes sempre
foi um sonhador. Foi aprendiz de eletricista, cobrador,
motorista e gerente na pequena Viação Cabuçu. Em
1946, com 19 anos, decidiu que já tinha suficiente
experiência para comprar seu primeiro ônibus em
sociedade com o irmão. Ônibus que foi reformado
pelo próprio Jelson. O veículo foi agregado à frota
da Viação Niterói. Ele era o chofer e o mecânico. Em
1949, comprou uma empresa de um único ônibus, a
Viação Líder. Com o passar do tempo, a frota cresceu
e ele passou a montar cooperativas de transporte rodoviário. Com o dinheiro ganho, fundou no município
do Rio de Janeiro a Viação São José, que se tornou a
maior empresa do Estado do Rio de Janeiro. Incorporou várias empresas. Por último, em 1968, a Auto
Viação 1001. Somados os números de todas as suas
empresas (1001, Catarinense, Cometa e Rápido Ribeirão Preto), chega-se a uma frota de 1.700 ônibus,
mais de 300 linhas atendidas. O Grupo JCA dedica-se
ainda a outros negócios, como o transporte aquaviário, táxi aéreo, imobiliário, turismo e agropecuária.
Jelson faleceu em 31 de julho de 2006.

Virgílio Torres de Menezes
Nascido em 9 de maio de 1909, em Recife
-PE. Iniciou sua vida empresarial como representante de pneus Dunlop. Foi fundador e presidente
da Empresa Brasil de Transportes e Cargas e da
Autoviária LTDA, primeira empresa de transportes
coletivos de Recife-PE. Criou também a Construtora Gadelha de Menezes, com o qual construiu
os Edifícios Cannes e Nice na Avenida Boa Viagem
e Edifício Canadá na Avenida Conde da Boa Vista.
Faleceu no dia 18 de setembro de 1966.
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Conselho Diretor

Edmundo de Carvalho Pinheiro (GO) - titular
Ricardo Caixeta Ribeiro (MT) - suplente

Francisco José Gavinho Geraldo (RJ) - suplente
João Carlos Vieira de Souza (SP) - titular
- vice-presidente do Conselho Diretor
Júlio Luiz Marques (SP) - suplente
João Antonio Setti Braga (SP) - titular
Mauro Artur Herszkowicz (SP) - suplente

Região Nordeste

Região Sul

Dimas Humberto Silva Barreira (CE) - titular
Mário Jatahy de Albuquerque
Júnior (CE) - suplente
Luiz Fernando Bandeira de Mello (PE) - titular
Paulo Fernando Chaves Júnior (PE) - suplente

Ilso Pedro Menta (RS) - titular
Enio Roberto Dias dos Reis (RS) - suplente

Região Sudeste

Paulo Fernandes Gomes (PA) - titular
Heloísio Lopes (BA) - titular
Haroldo Isaak (PR) - titular
Ana Carolina Dias Medeiros de
Souza (MA) - suplente
Jacob Barata Filho (RJ) - suplente
José Roberto Iasbek Felício (SP) - suplente

Membros titulares e suplentes

Região Centro-Oeste

Albert Andrade (MG) - titular
Wilson Reis Couto (MG) - suplente
Eurico Divon Galhardi (RJ) - titular
- presidente do Conselho Diretor
Narciso Gonçalves dos Santos (RJ) - suplente
Lélis Marcos Teixeira (RJ) - titular

Conselho Fiscal
Membros titulares e suplentes
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CONSELHOS DIRETOR E FISCAL – BIÊNIO 2013-2015

Ficha
Técnica
Equipe responsável
André Dantas
André Martins
Arthur Oliveira
Bárbara Cerqueira
Bárbara Renault
Filipe Oliveira
Gustavo Fredenhagem
Hellen Tôrres
Iara Perein
Ivo Palmeira
Laiana Menezes
Luciara Villaça Vieira
Luís Felipe Souza Silva
Marcus Vinícius Reis
Matteus Freitas
Melissa Brito Spíndola
Renata Nobre da Silva
Roberta Carolina Faria
Simone Lima

Presidente Executivo
Otávio Vieira da Cunha Filho
Diretor Administrativo e Institucional
Marcos Bicalho dos Santos
Diretor Técnico
André Dantas

Projeto gráfico e diagramação
Duo Design
Impressão
Gráfica Qualitá

ficha técnica
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