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19. Avaliação

“Nunca meça a altura de uma montanha 
antes de chegar ao topo. Então você verá quão 
baixa ela era.”

—Dag Hammarskjøld, ex-secretário geral da ONU, 
1905–1961

O verdadeiro impacto de um novo sistema de 
transporte público não é simplesmente o seu 
aspecto físico, mas a melhoria que cria na vida 
das pessoas.

Há diversas razões pelas quais os promotores de 
um novo sistema de transporte público avaliarão 
os impactos esperados desse sistema sobre os 

níveis de tráfego: desenvolvimento econômico, 
meio ambiente, interações sociais e melhoria 
urbana. Em geral, essas avaliações são, de fato, 
requeridas por instituições financeiras e agências 
de desenvolvimento. Órgãos governamentais 
também precisam de informações para priorizar 
os bons projetos em detrimento dos maus. Além 
disso, tomadores de decisão precisam saber com 
antecedência quais problemas precisam mitigar 
e quais possíveis benefícios o sistema trará, a fim 
de obter aprovação pública para o projeto. Esse 
capítulo revê as metodologias padrão de avalia-
ção que podem ser utilizadas em projetos como 
as iniciativas de BRT.
Os tópicos discutidos nesse capítulo são:

19.1 Impactos no trânsito

19.2 Impactos econômicos

19.3 Impactos ambientais

19.4 Impactos sociais

19.5 Impactos urbanos

19.6 Plano de avaliação e monitoramento

19.1  Impactos no trânsito
O novo americano encontra seu desafio e seu 
amor entre ruas sufocadas pelo trânsito, céus 
tomados por poluição, sufocando nos ácidos das 
industrias, o guincho de pneus e casas amonto-
adas umas contras outras, enquanto a cidade 
permite que murche por um tempo e morre.”

—John Steinbeck, escritor, 1902–1968

Planejar um BRT em geral é um processo inte-
rativo. É importante que se tenha uma idéia do 
impacto que o novo plano poderá causar junto 
ao sistema de transporte. Assim, antes que a 
cidade abra seu novo projeto de BRT, é bom 
ter uma idéia clara sobre os impactos diretos no 
trânsito para que o público seja preparado e as 
impressões negativas antecipadamente evitadas. 
Por isso a avaliação desse impacto sobre o que 
acontecerá com o tráfego misto, geralmente 
acontece logo depois do sistema abrir e é de 
curto prazo.
O trabalho de modelagem inicial para selecionar 
os corredores apropriados e fornecer números 
de viagens projetadas para o BRT será útil, mas 

insuficiente para uma avaliação de impacto no 
tráfego e um plano de mitigação. Em geral, 
durante o planejamento preliminar, os plane-
jadores tentarão melhorar a velocidade e capa-
cidade dos serviços de transporte público ao 
mesmo tempo que melhoram as condições para 
automóveis, ciclistas e pedestres. Entretanto, 
essas soluções do tipo em que todos ganham 
nem sempre são possíveis, e frequentemente 
ocorrem alguns comprometimentos. O conhe-
cimento dos prováveis impactos, de diferentes 
opções de projeto, sobre a velocidade dos auto-
móveis e condições para pedestres e ciclistas é 
crucial para ajudar as lideranças políticas em 
difíceis escolhas na fase final do projeto.

Assim que essas decisões difíceis forem tomadas 
e o trabalho inicial de projeto e planejamento 
for terminado, é adequado que se examine com 
maior precisão como o novo sistema afetará 
o transporte na cidade. Motoristas, taxistas e 
demais usuários da rede viária precisam ser asse-
gurados de que o desenvolvimento do sistema 
de BRT não levará a deterioração das condições 
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de trânsito (Figura 19.1). Por outro lado, se 
os responsáveis decidem ir em frente e piorar 
as condições dos motoristas para melhorar a 
velocidade do transporte público, é necessário 
prepararem-se para justificar a decisão perante o 
público em vez de serem surpreendidos por uma 
reação negativa. A análise de impacto no tráfego 
ajuda a prover a segurança política de que o 
sistema trará os benefícios esperados.
Depois de pronto o plano operacional completo 
do sistema, deve ser feito um exercício de simu-
lação de tráfego, projetando como esse sistema 
afetará todos os modos de condução, não 
somente os passageiros do transporte público.
As informações de projeto sobre as operações 
e os planos de infra-estrutura são necessárias 
como dados básicos para a simulação. Entre-
tanto, a informação necessária para o modelo 
de tráfego BRT é em geral mais limitada que a 
necessária para um modelo que avalie os impac-
tos em todo o sistema de trânsito. Usualmente, 
ao projetar o sistema, os planejadores trabalham 
com estimativas robustas de demanda para o 
próprio sistema BRT, sem muita preocupação 
com o que acontece fora dele. Através desse 
método, bons projetistas usam a própria ava-
liação para desenhar um sistema que minimize 

os impactos negativos no tráfego misto, mas a 
informação sobre impactos em lugares específi-
cos não é suficientemente detalhada.

Para uma avaliação detalhada sobre o impacto 
no trânsito é preciso observar se a cidade 
dispõe de dados para um modelo de simulação 
completo que inclua todos os tipos de viagem, 
ou se os dados limitam-se apenas ao modelo 
para o BRT.

Se a cidade dispõe de um modelo de trânsito 
completamente calibrado, é possível determinar 
os prováveis impactos sobre o tráfego misto no 
corredor de BRT, em localizações específicas.

Caso a cidade não disponha de um modelo 
de tráfego completamente calibrado, também 
será possível, para a maioria dos engenheiros, 
utilizar parâmetros padrão de engenharia que 
estimem o impacto no tráfego misto, com base 
no seguinte:

A quantidade de espaço viário funcional para ��
o tráfego misto;
A quantidade de espaço viário disponível para ��
ciclistas e pedestres;
A capacidade das interseções para o tráfego ��
misto;
O número de ônibus e transportes coletivos ��
alternativos removidos das faixas de tráfego 
misto.

Normalmente, se os engenheiros conhecem o 
nível atual de veículos equivalentes (veqs) pas-
sando no corredor BRT, o espaço disponível na 
via para os veículos e as fases de semáforo nas 
interseções, é possível ter uma boa idéia de como 
o BRT afetará a velocidade e a capacidade dos 
automóveis.

Também é crucial saber a essa altura, qual o 
impacto que o novo sistema de BRT terá sobre 
os serviços existentes de ônibus e transportes 
coletivos alternativos. Por conta dos serviços 
existentes de ônibus tenderem a parar frequen-
temente em uma ou mais faixas junto à calçada, 
esses veículos têm um impacto adverso sério 
sobre as condições do tráfego misto. Se todos os 
ônibus existentes forem removidos das faixas de 
tráfego misto e essas viagens transferidas para 
o sistema de BRT, o número de veqs nas faixas 
desse tráfego cairá significativamente. Se, por 
outro lado, as paradas caóticas continuarem 
sendo permitidas nas faixas dos automóveis 

Figura 19.1
Em cidades como 
Pereira (Colômbia), 
a documentação das 
condições caóticas 
das vias antes da 
implementação 
do BRT ajuda a 
justificar o projeto.
Foto por Lloyd Wright
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depois da implantação do BRT, o risco de 
impactos negativos no trânsito é bem maior.
Finalmente, esses impactos do novo sistema de 
BRT terão uma influência no nível de migração 
modal que se pode esperar do sistema. Estimar 
essa mudança de meio de transportes geralmente 
é importante para justificar o projeto para os 
investidores preocupados com benefícios de redu-
ção de emissão de gases de efeito estufa, como o 
Fundo Global para o Meio Ambiente (GEF).
Se a velocidade e a capacidade das faixas de 
tráfego misto são seriamente comprometidas 
pelo projeto do sistema de BRT, isso tenderá a 
aumentar, em médio prazo, a migração modal 
esperada. Alternativamente, se o sistema é bem 
projetado para minimizar os impactos adversos 
no tráfego misto, é bastante provável que os 
benefícios da migração modal em curto prazo, 
serão mínimos. Nesse caso, os benefícios da 
migração modal se manifestarão em anos poste-
riores, uma vez que o sistema de BRT mantém 
essa participação, pois seria esperado que ser-
viços de ônibus convencionais perdessem sua 
participação modal ao longo do tempo.
A maioria das vezes, impactos adversos dos siste-
mas de BRT sobre o tráfego misto são concentra-
dos ou nas áreas das estações, onde mais espaço 
viário é necessário para o sistema de BRT, ou nas 
interseções, onde mudanças nas programações 
semafóricas e na redução do espaço viário dispo-
nível para o tráfego misto terão impacto adverso 
mais significativo sobre as velocidades desse 
tráfego. Nesses locais, é uma boa idéia sugerir 
algumas medidas de mitigação adicionais.
Normalmente, em países em desenvolvimento, 
há uma vastidão de medidas simples de geren-
ciamento de tráfego, que ainda não foram 
implementadas nos corredores, mas aumenta-
riam drasticamente a capacidade e a velocidade 
do tráfego misto. A implementação dessas 
medidas tornará bastante fácil a diminuição de 

Figura 19.2
Os padrões aleatórios e imprevisíveis 
de paradas dos serviços de transporte 

públicos existentes indicam que uma via 
de ônibus segregada melhorará bastante 
as condições para os carros particulares.

Foto por Lloyd Wright

Figura 19.3
Ao construir uma posição de parada de 

uma estação para a linha Central Norte 
de Quito, os planejadores eliminaram todo 

o espaço remanescente para pedestres.
Foto por Lloyd Wright
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qualquer impacto negativo do sistema de BRT 
sobre o tráfego misto. Tais medidas mitigatórias 
incluem:

Redução do número de fases semafóricas ao ��
se restringir movimentos de conversão de 
baixo volume;
Remoção de estacionamentos;��
Aumento da fiscalização de restrição às ativi-��
dades de vendedores;
Melhoria da canalização (�� i.e., separação de 
modos diferentes);
Ajuste da extensão e do número de faixas ��
para a formação de filas;
Alargamento da via nas interseções ou áreas ��
de estações ou ambas.

Infelizmente, modelistas de tráfego raramente 
se preocupam com o transporte não motorizado 
(Figura 19.3). Entretanto, se um sistema de BRT 
estreita calçadas ou aumenta as velocidades de 
veículos em geral, isso pode ter um impacto 
bem adverso sobre as viagens não motorizadas e 
contribuir para a deterioração de um corredor. 
Quando o corredor Santa Amaro foi construído 
em São Paulo, por exemplo, o estreitamento das 
calçadas contribuiu para a deterioração do cor-
redor. Em alguns países, notavelmente na Índia 
e na China, a simples segregação do tráfego de 
ônibus e bicicletas pode levar à melhorias drás-
ticas na segurança, velocidade e capacidade de 
ônibus e bicicletas.
Reciprocamente, se um sistema de BRT é imple-
mentado simultaneamente com benfeitorias para 
ciclistas e pedestres, o corredor melhorado pode 
levar à significativa migração modal de viagens 
de táxi, para viagens a pé e de bicicleta. Essa 
migração contribuirá para melhorar a velocidade 
de tráfego nas faixas mistas. Tal fenômeno é 
observável, por exemplo, em Jacarta e Bogotá, 
Como regra geral, em todos os corredores de 
BRT, deve se prover tanto espaço para pedestres 
e infra-estrutura para ciclistas quanto possível; 
principalmente onde o corredor atenda a um 
grande número de viagens curtas, com fluxos 
pesados de ciclistas e pedestres, ou onde esses 
fluxos possam ser induzidos.

19.2  Impactos econômicos
“Avanço econômico não é a mesma coisa que 
progresso humano.”
—Sir John Harold Clapham, historiador econômico, 

1873–1946

19.2.1  Avaliação econômica de projetos de 
BRT

Bancos de desenvolvimento frequentemente 
exigem uma análise econômica de qualquer 
grande projeto de infra-estrutura. Essa análise 
é usualmente feita para indicar que o benefício 
econômico de um projeto é maior do que o seu 
custo (incluindo o custo de oportunidade do 
capital). Como projetos de BRT geralmente 
custeiam os investimentos a partir de fontes 
públicas, o público deve ser assegurado de que 
seus benefícios econômicos serão maiores do que 
seus custos. Atualmente, há muitos projetos de 
BRT mal concebidos e mal planejados, ainda 
que estejam sendo encaminhados, jamais pas-
saram por uma avaliação econômica razoável. 
Dessa forma, exigir que qualquer projeto de 
BRT demonstre uma razoável taxa econômica 
de retorno deve ser um procedimento de plane-
jamento comum, tanto para governos quanto 
para instituições de desenvolvimento.
Geralmente é uma boa idéia o promotor decidir, 
com antecedência, sobre quais elementos do 
projeto de BRT se deve esperar a capacidade de 
autofinanciamento. Como regra geral, sistemas 
de BRT devem ser projetados para que todas 
as operações, incluindo os custos dos veículos, 
sejam pagas do caixa de receita tarifária (i.e., 
autofinanciáveis). Contrariamente, o investi-
mento inicial e a manutenção em infra-estrutura 
são tipicamente pagos pelo público.
Assim, o principal custo a ser submetido a um 
exame econômico é o da infra-estrutura. Nor-
malmente isso inclui os custos das estações, a 
reconstrução da faixa de passagem, os terminais, 
as garagens, sistemas de sinalização, aplicações de 
ITS e as cobranças de tarifas. A equipe de enge-
nharia em conjunto com a equipe do plano de 
negócios gera esses números de custos. O Capí-
tulo 11 (Infra-estrutura) apresentou um modelo 
que ajuda a estimar os custos de infra-estrutura.
Os benefícios do investimento serão calculados 
usando métodos padronizados de custo-bene-
fício. Os benefícios primários a serem medidos 
podem incluir:
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1. A redução (ou aumento) do tempo da 
viagem dos passageiros de transporte 
público, vezes o total de passageiros;

2. A redução (ou aumento) dos custos da 
viagem dos passageiros de transporte 
público, vezes o total de passageiros;

3. O impacto no tempo e custo da viagem 
de outras formas de transporte, vezes o 
número de pessoas afetadas;

4. O impacto do sistema sobre a qualidade do 
meio ambiente (e.g., emissões aéreas; polui-
ção sonora) e qualquer benefício quantifi-
cável sobre a saúde e/ou a produtividade;

5. O impacto do sistema sobre acidentes, a 
redução resultante em ferimentos, perda de 
vidas e produtividade econômica.

Ainda que alguns desses dados possam simples-
mente ser tomados da avaliação dos impactos, 
normalmente essa avaliação não está prima-
riamente preocupada com o que acontecerá ao 
trânsito, imediatamente depois de sua abertura.
Em contraste, a avaliação econômica precisará 
olhar para os impactos do sistema projetados 
para a vida do recurso capital investido, usual-
mente durante vinte anos.
O propósito inteiro de um sistema de BRT é 
permitir que um único corredor urbano atenda 
um número sempre crescente de passageiros sem 
diminuir as velocidades de viagem. Essa estru-
tura permite a densificação do corredor do BRT. 
Por exemplo, um novo sistema de BRT sobre um 
corredor de alto volume, geralmente será proje-
tado em local cujas faixas de tráfego misto este-
jam próximas de atingir sua capacidade. Talvez 
essas faixas, atualmente, transportem algo entre 
2.000 e 4.000 passageiros por hora no horário 
de pico (Figura 19.4). Normalmente, a capaci-
dade das faixas de tráfego misto permanecerá 
a mesma. As novas faixas de BRT permitirão o 
transporte de 10.000 passageiros por hora. Se 
o sistema usar duas faixas por sentido, pode ser 
registrada a capacidade de 45.000 passageiros 
por hora (e.g., o TransMilenio de Bogotá) (Nota 
do Tradutor: significa 22.500 passageiros por 
faixa). Não apenas o novo sistema de BRT torna 
possível a densificação do corredor, como quase 
virtualmente assegura que a maioria da nova 
demanda será captada pelo sistema de BRT.
A definição e a modelagem de cenários para 20 
anos, com e sem o novo sistema de BRT, é um 

exercício de modelagem bem típico, com poucas 
complexidades adicionais. Normalmente, as 
tendências futuras são extrapoladas a partir de 
tendências recentes do crescimento da popula-
ção, de empregos e da propriedade de veículos 
nas zonas afetadas pelo corredor planejado. Por 
conta da natureza interativa das mudanças de 
uso do solo e de melhorias do sistema de trans-
porte público, é necessário fazer assunções razo-
áveis sobre o que acontecerá com o crescimento 
da população e o número de empregos com e 
sem o projeto de BRT.
Sem o sistema de BRT, a projeção para os pró-
ximos 20 anos, mostra crescimento no tráfego 
de veículos motorizados e diminuição de velo-
cidade, tanto para o transporte público quanto 
para o tráfego misto, até que a falta de capa-
cidade viária adicional sufoque o crescimento, 
a ponto da premissa do novo crescimento ser 
em algum outro lugar. Por exemplo, pode-se 
assumir que o crescimento da população e dos 
empregos será deslocado quando a velocidade do 
tráfego cair abaixo de 10 km/h.
Com o sistema de BRT, a projeção de 20 anos 
deveria normalmente mostrar um crescimento 
na velocidade do tráfego motorizado e dimi-
nuição dessas velocidades nas faixas de tráfego 
misto, até que essas faixas alcançassem a capa-
cidade do projeto. As velocidades do BRT, em 
contraste, serão determinadas pelo projeto do 
sistema (idealmente tão altas quanto 30 km/h, e 
no pior caso, tão baixas quanto 15 km/h). Essas 

Figura 19.4
Faixas de tráfego misto 

podem geralmente 
carregar apenas 

entre 2.000 e 4.000 
passageiros por hora.

Foto por Lloyd Wright



748

Manual de BRT

Parte VI – Avaliação e Implementação

velocidades, deve-se assumir, serão mantidas 
constantes por toda sua vida útil uma vez que 
o sistema deve ser projetado para lidar con-
fortavelmente com 20 anos de crescimento na 
demanda de passageiros (Figura 19.5). Como 
regra geral de segurança, portanto, deve-se assu-
mir que as faixas de tráfego misto alcançaram a 
saturação e maior crescimento nas viagens será 
capturado pelo sistema de BRT.
Uma diferença primária entre o cenário com e 
sem BRT nos corredores congestionados, seria 
que para o cenário sem o BRT, depois de um 
certo número de anos, o crescimento da popula-
ção e do número de empregos no corredor para-
ria. Na presença do BRT continuará, segundo as 
taxas históricas de crescimento.
A avaliação econômica de projetos de trans-
porte de massa tem sido notavelmente sujeita a 
manipulação por promotores de projeto. Uma 
maneira de se resguardar contra abusos é ter as 
projeções de demanda verificadas por um ava-
liador qualificado e independente. Essa entidade 
deve ser uma empresa de modelagem de tráfego 
confiável ou uma agência cujos resultados de 
trabalho sejam aceitos por bancos.
Outra maneira de minimizar o risco de mani-
pulação, é exigir que a estimativa de demanda 
utilizada no cálculo de benefícios econômicos 
também seja usada na avaliação de impactos 

financeiros, que por sua vez deve ser examinada 
por instituições do setor bancário privado.
Até certo ponto, a estrutura de negócios do sis-
tema de BRT oferece uma defesa natural contra 
premissas excessivamente otimistas de viabili-
dade. Em muitos projetos de rodovias pedagia-
das e de metrôs ferroviários, o sistema e suas 
operações permanecerão sob o domínio público 
em última instância, portanto perdas incorridas 
por estimativas redondamente enganadas devem 
ser absorvidas pelo contribuinte indefeso. Em 
contraste, com um projeto de BRT, o operador 
privado é tipicamente responsável pela aquisição 
dos veículos e deve absorver uma parte signi-
ficativa do risco de demanda. Assim, quando 
o operador do setor privado aborda um banco 
para emprestar dinheiro para os veículos, a 
instituição financeira, provavelmente, insistirá 
em alguma disciplina com relação as projeções 
de demanda.
Uma vez que cenários de 20 anos (com e sem 
o novo sistema) sejam desenvolvidos, o valor 
presente da diferença líquida da economia de 
tempo das viagens, custo para os passageiros 
de transporte público e o valor presente líquido 
dessas diferenças para passageiros no tráfego 
misto podem ser comparadas.
Fazer esse exame exige atribuir um valor mone-
tário para a economia de tempo. Esse valor pode 
ser calculado de diversas maneiras. A melhor é 
calcular o valor verdadeiro do tempo dos pas-
sageiros do transporte público existente. Esse 
valor pode muitas vezes ser extrapolado de um 
modelo de tráfego com base no comportamento 
observado. De outra forma, um valor razoá-
vel de tempo pode ser observado com base na 
demanda analisada em serviços expressos recen-
temente introduzidos na cidade, ou novas vias 
pedagiadas etc. Alternativamente, pode-se sim-
plesmente usar uma regra geral: algo entre um 
terço e metade do salário médio por hora.
Se o valor presente líquido do tempo agregado 
da economia aos passageiros de transporte 
público e do tráfego misto, em relação ao cená-
rio onde não se faz nada; for maior que o valor 
presente do custo da infra-estrutura, há uma 
taxa de retorno de capital razoável. Nesse caso, o 
sistema será um investimento público.
Como regra geral, se o sistema de BRT atende 
muitos passageiros dos ônibus e aumenta 

Figura 19.5
Ainda que uma faixa 
de tráfego misto 
alcance a saturação 
em um dado período, 
sistemas de transporte 
público têm uma 
capacidade maior para 
manejar o crescimento 
contínuo do corredor.
Foto por cortesia do ITDP
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significativamente a velocidade de viagens em 
relação às condições existentes, são boas as 
chances de que desempenhará extremamente 
bem, em termos de cálculo do valor presente 
líquido. Por outro lado, se o sistema de BRT 
for localizado em algum anel externo de via 
elevada com poucos passageiros de ônibus e 
nenhum congestionamento de tráfego, as chan-
ces são que a taxa econômica de retorno seja 
extremamente baixa.
Essas medidas são extrapolações bem simples 
das técnicas de análise de custo-benefício fre-
quentemente empregadas no setor de transpor-
tes. Entretanto, análises de custo-benefício têm 
desempenhos piores em outros impactos econô-
micos como:

Geração de empregos;��
Valores de propriedades e desenvolvimento de ��
terrenos; e
Transferência de tecnologia.��

Ainda que esses impactos não sejam geralmente 
incluídos em uma análise típica de benefício-
custo, nem devam ser, muitas vezes são impor-
tantes para tomadores de decisão, considerando 
o impacto do sistema de BRT sobre esses 
assuntos.

19.2.2  Impactos sobre o número de 
empregos

19.2.2.1  Construção do sistema
O novo sistema de BRT provavelmente repre-
sentará uma transformação dramática nos corre-
dores propostos. Como acontece com qualquer 
projeto dessa magnitude, o sistema gerará uma 
quantidade considerável de empregos através de 
sua construção. Com base em projetos similares 
anteriores, pode-se delinear a quantidade de 
empregos e sua duração a fase de construção 
(Figura 19.6). Uma medida adicional de inte-
resse, particularmente no contexto de cidades 
em desenvolvimento, pode ser o número de pes-
soas mantidas por cada emprego na construção.
Graças à ênfase em serviços e infra-estrutura 
de qualidade, os empregos no BRT podem 
variar desde o trabalho de artesãos nas estações, 
até o diretamente aplicado no trabalho viário 
(Figura 19.7). Empregos na construção podem 
representar uma área importante de ocupação 
para grupos de trabalhadores sem qualificação 
profissional. A geração de empregos para esses 
indivíduos pode ser especialmente importante 

uma vez que, de outra forma, suas oportunida-
des são limitadas.
Uma vez que a construção não é fundamental-
mente diferente de outros tipos de iniciativas de 
obras públicas no setor de transporte, métodos 
padrões de cálculos de geração de empregos na 
construção são adequados.
Entretanto, aplicadas em nações em desenvol-
vimento, essas técnicas de construção com mais 
ênfase em mão de obra podem ser preferidas do 
ponto de vista da criação de empregos. Nesses 
casos, multiplicadores de emprego padrão 
podem não ser suficientes.

Figura 19.6
A construção de 

corredores de BRT 
pode ser uma 

geradora significativa 
de empregos.

Foto por Lloyd Wright

Figura 19.7
Trabalhadores 

colocando os toques 
finais nas estações 
de Transantiago.

Foto por Lloyd Wright
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19.2.2.2  Operação do sistema
Novos sistemas de BRT muitas vezes terão 
impactos drásticos sobre a natureza e nível de 
empregos entre operadores de ônibus e servi-
ços alternativos concorrentes. Esses impactos 
variarão bastante de sistema para sistema, 
dependendo:

se o sistema incorpora os operadores anterio-��
res no novo sistema;
se o novo sistema simultaneamente altera a ��
estrutura das linhas de ônibus de serviços 
diretos para tronco-alimentadores;
se o sistema oferece novos serviços, anterior-��
mente inexistentes no transporte público;
se o novo sistema encoraja significativamente ��
novos usuários de carro.

Em muitos casos, o BRT substitui um sistema 
de operadores de ônibus fracamente regula-
mentados. Essas operações privadas de ônibus 
não são frequentemente muito lucrativas, já há 

muita sobreposição de serviços, especialmente 
nos corredores troncais, levando poucos passa-
geiros por ônibus, mesmo durante os horários 
de pico. Os sistemas de BRT de maior sucesso, 
geralmente alteram os serviços de transporte 
público existentes no corredor troncal para 
tronco-alimentadores, tendendo a aumentar o 
número de passageiros por veículo. Esse pro-
cesso pode levar a substituição de seis ou mais 
ônibus menores, com seus motoristas e cobra-
dores, por um único ônibus maior no corredor 
troncal. Com todas as outras situações manti-
das, levaria a uma redução dos empregos totais 
no setor de transporte público.
Entretanto, empregados do setor de transporte 
público são tipicamente confrontados por uma 
espiral decrescente no número de empregos 
e com o nível de salários em deterioração, à 
medida que cada vez mais pessoas migram para 
veículos particulares. Dessa forma, o BRT pode 
ser o único mecanismo que se demonstrou capaz 
de manter os níveis de emprego por longo prazo 
no setor do transporte público. Ao aumentar a 
velocidade dos transportes e reduzir os custos 
de operações em relação as viagens de veículos 
motorizados, o BRT pode realmente ajudar a 
manter os níveis de emprego no setor de ônibus 
no futuro.
Além disso, a redução do número de veículos 
pequenos operando nos corredores troncais 
não conta toda a história sobre o número de 
empregos. O microônibus padrão geralmente 
opera com um único conjunto de empregados 
quase 16 horas por dia. O veículo de BRT irá, 
na verdade, envolver de três a quatro turnos de 
empregados operando o mesmo veículo. Assim, 
o número de motoristas não mudará sensi-
velmente. Quando os motoristas de serviços 
alimentadores forem incluídos, o BRT poderá 
realmente aumentar o número de motoristas 
(Figura 19.8). Entretanto, o grande impulso na 
quantidade de empregos das operações se deve a 
infinidade de posições criadas entre a cobrança 
de tarifas, segurança, serviços de informação, 
limpeza, manutenção, gerenciamento e opera-
ções (Figura 19.9). Muitas dessas funções não 
existiam, previamente, no setor informal.
Um sistema de BRT geralmente traz consigo 
significativa melhoria na qualidade dos empre-
gos. A melhoria na eficiência e os menores custos 

Figura 19.8
As condições para 

os motoristas 
podem melhorar 

dramaticamente com o 
novo sistema de BRT.

Foto por Lloyd Wright

Figura 19.9
Um novo sistema 
formal pode criar 
muitos tipos de 
empregos que nunca 
existiram antes.
Foto por Lloyd Wright
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operacionais no novo sistema beneficiarão a 
lucratividade geral. A alocação desses lucros entre 
melhores serviços para o público, melhores salá-
rios, condições de trabalho e maiores lucros para 
investidores privados, é determinada por um 
processo político de negociação. O engajamento 
de sindicatos e da sociedade civil no processo 
é, portanto, crucial para resultados igualitários. 
Tipicamente, trabalhadores no setor de transpor-
tes informais podem não receber qualquer tipo 
de pacote de benefícios. Dentro do novo sistema 
formal, o treinamento de empregados, assistência 
médica e dentária, feriados, férias, licenças médi-
cas, podem ser esperados.
Ainda que seja inteiramente praticável projetar 
um sistema de BRT com impactos adversos 
sérios sobre o número de empregos, geralmente 
tem sido possível e politicamente necessário, 
projetar sistemas de BRT com impactos neutros 
ou positivos sobre o número de empregos totais 
envolvidos. Até hoje, poucas análises sistemá-
ticas dos impactos específicos sobre empregos 
pelos novos sistemas de BRT foram conduzidas, 
e as decisões estratégicas afetando os níveis 
gerais de empregos têm sido determinadas atra-
vés de processos políticos em vez de qualquer 
análise técnica sistemática.
Ao se determinar as regras para a concorrência 
entre as companhias particulares para operação 
do sistema de BRT, é possível dar pontos adi-
cionais para as empresas que têm maior partici-
pação no capital entre os pequenos operadores 
de ônibus existentes, como forma de encorajar o 
nível máximo de participação dos antigos traba-
lhadores no novo sistema. A nova autoridade de 
BRT também define o padrão total de trabalho 
sobre as companhias operadoras no sistema, de 
forma a assegurar o tratamento justo e igualitá-
rio de toda a força de trabalho.

19.2.3  Impactos de desenvolvimento 
econômico

Como em todos os projetos de transporte, fre-
quentemente há significativos desenvolvimentos 
econômicos secundários mais difíceis de prever. 
A melhoria de qualquer sistema de transportes 
reduz os custos de produção e consumo em 
lugares particulares. Por conta do novo sistema 
de BRT aumentar a capacidade total de um 
corredor viário em até 10 vezes, pode acomo-
dar altos índices de crescimento sem qualquer 

deterioração nos tempos de viagem. À medida 
que mais e mais famílias e empresas se mudam 
para o corredor, cairão os custos de transporte 
relacionados entre a conexão de empregados e 
seus lugares de trabalho, produtores, seus forne-
cedores e mercados finais. A redução nos custos 
totais de transportes resultantes da mudança e 
da densificação é conhecida pelos economistas 
como “economias de aglomeração” As econo-
mias de aglomeração tendem a ser capturadas 
por empresas na forma de maiores lucros, por 
famílias na forma de menores custos de vida 
e de maiores rendas e finalmente por proprie-
tários de terrenos na forma de maior renda. A 
concentração de novos prédios de apartamentos, 
escritórios e complexos de compras adjacentes 
às estações de BRT e terminais, evidenciam um 
sistema bem projetado que resultou em econo-
mias de aglomeração.
Como observado no Capítulo 2 (Tecnolo-
gias de transportes públicos), os valores de 
propriedades têm se mostrado crescentes 
ao longo das vias de ônibus em Brisbane e 
Bogotá. Essa evidência também é suportada 
por pesquisas anteriores sobre o aumento do 
valor de propriedades próximas a estações de 
ferrovias urbanas. Bogotá observou conside-
rável atividade no desenvolvimento de centros 
comerciais ao longo dos corredores de BRT 
(Figura 19.10). O aumento do valor das pro-
priedades espelha o progresso esperado no 
número de usuários nas estações e terminais 

Figura 19.10
Um centro comercial 
em construção perto 

de um terminal do 
TransMilenio.

Foto por Lloyd Wright
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para que a área tenha mais lojas em funciona-
mento e maiores oportunidades de emprego.
Se o sistema de BRT for mal projetado, é bas-
tante possível que o novo sistema tenha impac-
tos negativos. Alguns corredores de vias de 
ônibus, como o corredor Nove de Jullho/Santo 
Amaro em São Paulo e a antiga via de ônibus 
ao longo da Avenida Caracas em Bogotá, foram 
amplamente percebidos como deterioradores 
desses corredores. Em ambos os casos, sistemas 
de vias de ônibus “abertas” tenderam a con-
centrar volume muito alto de coletivos velhos 
e poluentes em um único corredor. O excesso 
desses ônibus permitiu as baixas velocidades, 
mas elevou muito a poluição do ar ambiente no 
corredor. Os dois corredores também ignora-
ram a importância de boa infra-estrutura para 
pedestres. Tais corredores foram, desde então, 
melhorados; modernizando a frota com veículos 
mais limpos e alterando a estrutura de linhas 
para aumentar o número de passageiros por 
coletivos e diminuindo o total desses veículos. 
O ambiente urbano e os valores das proprieda-
des ao longo desses corredores, estão agora se 
recuperando.
Não é possível negar que esses impactos econô-
micos resultem do BRT e que sejam importan-
tes. Entretanto, tais impactos geralmente não 
são incluídos na avaliação econômica formal, 
por conta da incerteza do sistema nos valores 
de propriedades.

Atualmente, poucos projetos de BRT estão 
sendo barrados em virtude das fracas avaliações 
econômicas. Em algum ponto do futuro, pode 
acontecer de um sistema de BRT ter seu finan-
ciamento recusado por um banco de desenvol-
vimento, porque a taxa econômica de retorno 
seria muito baixa, em virtude da exclusão desses 
benefícios potenciais.
O maior perigo tem sido, até agora, os projetos 
de metrô muito mais caros, utilizando-se conti-
nuamente de premissas heróicas sobre benefícios 
de desenvolvimento econômico, para justificar 
benfeitorias economicamente duvidosas.
 Assim, geralmente se recomenda que quaisquer 
benefícios de desenvolvimento econômico para 
projetos de transporte público sejam tratados de 
maneira conservadora.

19.2.4  Transferência de tecnologia

Como observado no Capítulo 12 (Tecnologia), 
o novo sistema de BRT pode trazer consigo a 
introdução de várias tecnologias para o setor de 
transporte da cidade. Essas tecnologias incluem 
veículos de transporte avançados, equipamentos 
de cobrança de tarifas e de verificação destas, 
bem como sistemas inteligentes de trânsito 
(ITS). As novas tecnologias apresentam diver-
sas oportunidades para benefícios econômi-
cos gerais. Primeiro, como observado com a 
fabricação de veículos, há potencial para novos 
investimentos e criação de empregos através da 

Figura 19.11
Um novo sistema 

oferece o potencial para 
introduzir tecnologias 

avançadas em uma 
cidade e em um país 

pela primeira vez.
Foto por cortesia de 

Advanced Public Transport Systems
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produção local. Segundo, a transferência de tec-
nologia específica pode levar ao estabelecimento 
de uma vantagem local, que provavelmente 
traga oportunidades de exportação. Terceiro, a 
nova tecnologia pode levar a oportunidades com 
outras aplicações e novos negócios.
Quando se determinam as especificações téc-
nicas para os veículos e os sistemas de tarifa a 
serem utilizados no sistema de BRT, considera-
ções técnicas apropriadas devem ser a primeira 
e mais importante preocupação. Entretanto, é 
possível incluir critérios adicionais na concorrên-
cia, dando pontos aos veículos que são montados 
ou fabricados localmente, e ao uso de outros 
insumos com maior conteúdo de valores agrega-
dos nacionalmente.

19.3  Impactos ambientais
“Porque nós não pensamos nas gerações 
futuras, elas nunca se esquecerão de nós.”

—Henrik Tikkanen, autor e artista, 1924–1984

Projetos de transporte público trazem, tipica-
mente, impactos ambientais positivos através da 
redução do uso de veículos particulares e subse-
quentemente das emissões associadas. A quan-
tificação dos benefícios ambientais esperados de 
um projeto de BRT, pode ajudar a justificá-lo, 
bem como reforçar a imagem da iniciativa junto 
ao público. Por ser um grande projeto, um 
Estudo de Impacto Ambiental (EIA) provavel-
mente será exigido.
A redução esperada nas emissões de veículos será 
provavelmente o principal benefício. Entretanto, 
o sistema provavelmente também reduzirá os 
níveis gerais de ruídos, bem como o despejo 
de resíduos líquidos e sólidos. O processo de 
construção em si pode causar desordem e elevar 
o aumento temporário de algumas emissões. 
Entretanto, ao calcular os benefícios de redução 
de emissões ao longo da vida do projeto de BRT, 
arrebatadoras evidências sugerem até hoje que o 
BRT pode melhorar marcadamente o estado do 
ambiente urbano.

19.3.1  Estudos de Impacto Ambiental (EIAs)

“Nós devemos aprender a prover afluência sem 
efluência… consumindo menos do ambiente, 
não mais. Nós podemos usar menos, e ter mais. 
Consumir menos, e ser mais. Os interesses dos 
negócios e os interesses do ambiente não são 
incompatíveis.”
—Tachi Kiuchi, ex-presidente executivo da Mitsubishi

Análises de impacto muitas vezes são obrigató-
rias por lei em termos de medir as ramificações 
econômicas, ambientais e sociais do projeto. A 
execução de um Estudo de Impacto Ambiental 
(EIA) também é tipicamente exigida por agên-
cias credoras internacionais. A forma do EIA é 
geralmente bem conhecida, mas a prática desses 
estudos, em algumas nações, ainda está na 
infância. Atualmente, em países em desenvolvi-
mento e mesmo em alguns países desenvolvidos, 
os impactos ambientais avaliados de acordo 
com a lei, tendem a se focar principalmente nos 
impactos do processo de construção em si, em 
vez de, a longo prazo, observarem o tráfego. 
Similarmente, até hoje, a maioria dos projetos 
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de BRT completaram seus EIAs seguindo pro-
cedimentos estabelecidos para qualquer projeto 
de obras públicas. Uma vez que o BRT deve, 
na maioria dos casos, ter choques ambientais 
bastante positivos, não repetindo mais impac-
tos imediatos adversos oriundos do processo de 
construção do que qualquer outra obra pública; 
do ponto de vista da prevenção de impactos 
adversos, esse tipo padrão de EIA é provavel-
mente adequado.
Essa avaliação padrão, no entanto, tenderá a 
ignorar os relevantes benefícios ambientais do 
sistema. Muitas agências comprometidas no 
financiamento de sistemas de BRT envolvem-
se apenas por conta dos benefícios ambientais. 
Assim, desenvolvedores de projeto devem ser 
motivados a medir os completos benefícios reais 
e projetados.
Um EIA desse tipo tipicamente envolverá a 
comparação do cenário da linha base (cidade 
sem o projeto de transporte público) com o do 
projeto (cidade com o projeto). Adicionalmente 
o processo do EIA pode exigir a consideração de 
opções alternativas, como o alargamento de vias 
ou outros sistemas de transporte de massa.
Esse tipo de EIA, exigido em alguns países 
quando um novo investimento de transporte 
deve mostrar conformidade com os padrões 
de qualidade do ar prevalecentes, normal-
mente usa como dado de entrada a análise de 
impacto de trânsito descrita acima, e extrapola 

Figura 19.12
Excerto do modelo de 
planilha do IEA/SMP.
Imagem por cortesia do IEA/SMP

Utilitários Leves – 
Gasolina

Células azuis = entradas alteráveis pelo usuário
Células brancas = cálculos (melhor não mudar)

Variável Região
     Ano

2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Viagens anuais de passageiros em utilitários leves (bilhões de passageiros * km/ano) Fator de carga da planilha mestra de Utilitários leves utilizados aqui

OCDE América do Norte 6 596,4 6 734,8 6 991,0 7 417,0 7 820,6 8 100,2 8 343,6 8 563,4 8 766,3 8 955,7 9 135,8
OCDE Europa 2 956,8 2 853,6 2 710,9 2 550,8 2 438,1 2 368,3 2 343,1 2 315,9 2 287,9 2 260,3 2 232,9
OCDE Pacífico 1 181,1 1 230,1 1 318,6 1 421,8 1 446,3 1 427,7 1 392,9 1 379,8 1 370,9 1 362,4 1 352,8

Ex-União Soviética 572,9 663,2 780,5 934,4 1 136,3 1 270,3 1 435,3 1 583,3 1 701,0 1 809,7 1 898,6
Europa Oriental 286,3 304,2 325,9 348,9 370,4 358,1 349,6 342,4 341,3 351,6 364,8
China 296,8 405,3 575,6 822,5 1 164,2 1 506,1 1 955,9 2 488,6 3 099,5 3 833,0 4 678,4
Demais países da Ásia 335,7 402,2 497,9 628,1 799,7 946,0 1 147,1 1 396,2 1 711,1 2 122,3 2 629,7
Índia 107,4 154,9 220,8 309,4 425,8 524,9 654,4 818,6 1 037,3 1 340,9 1 744,6
Oriente Médio 151,4 171,1 203,5 249,8 310,9 362,1 421,9 480,9 538,0 598,9 659,3
América Latina 646,2 795,0 980,3 1 204,5 1 470,6 1 624,4 1 852,4 2 121,6 2 442,9 2 835,5 3 272,2
África 270,8 320,3 403,8 517,7 655,6 807,2 918,5 1 024,6 1 148,9 1 318,9 1 540,9

Total Mundial 13 401,8 14 034,7 15 008,8 16 404,9 18 038,5 19 295,3 20 814,7 22 515,3 24 445,1 26 789,2 29 510,0

os impactos das emissões específicas do local 
desse dado de tráfego. Para que isso seja feito 
de forma adequada, geralmente é necessário 
que esses impactos de trânsito sejam inseridos 
em um modelo de emissões, como o Móbile 
5 criado pela agência federal norte-americana 
de proteção ambiental. Esses modelos exigem 
informações adicionais sobre as emissões de 
escapamento sob diferentes condições de opera-
ção da frota existente. A maioria desses modelos 
de emissão não foi calibrada para a diversidade 
da frota de veículos frequentemente encontrada 
em países em desenvolvimento. Dessa forma, 
metodologias mais brutas de extrapolação e os 
prováveis impactos de emissões associadas com 
os impactos de trânsito, tendem a ser usadas. 
Tipicamente, alguns valores de emissões por 
quilômetros veículo para diferentes tipos de 
veículos estarão disponíveis nos estudos, como 
os produzidos através do programa UrbAir do 
Banco Mundial.
Outra fonte útil é o modelo de planilha IEA/
SMP (da Agência Internacional de Energia, 
IEA e do Programa de Mobilidade Sustentável, 
SMP, do Conselho de Negócios Mundiais para 
o Desenvolvimento Sustentável World Business 
Council for Sustainable Development, WBCSD). 
A planilha está disponível on-line e oferece bons 
dados de emissão para a maior parte do mundo 
(Figura 19.12) (IEA/SMP, 2004). Uma vez que 
os valores das emissões por quilômetro-veículo 
podem ser obtidos, uma estimativa do impacto 
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do sistema em cada tipo de veículo deixando de 
usar o corredor, pode ser feita.
O Estudo de Impacto Ambiental deve ser con-
duzido por uma organização independente sem 
relacionamento com o projeto ou outros serviços 
para seu insumo. Consultores especialistas são 
frequentemente utilizados para fornecer uma 
análise objetiva e independente, bem como para 
ceder experiência para a iniciativa. Um Estudo 
de Impacto Ambiental efetivo ajuda bastante 
o processo de desenvolvimento do BRT ao 
destacar possíveis áreas de preocupação e suge-
rir alternativas de projeto que minimizem os 
impactos ambientais adversos.

19.3.2  Emissões de poluentes locais

19.3.2.1  Impactos de emissões
A emissão de gases dos veículos é a fonte pre-
dominante de poluentes em muitos centros 
urbanos, relacionada diretamente a sérios pro-
blemas ambientais e de saúde. (Figura 19.13). 
Nos centros de cidades, as emissões dos veículos 
motorizados são responsáveis por 95 por cento 
do monóxido de carbono (CO) do ambiente e 
70 por cento dos óxidos nitrosos (NOX) (WHO, 
2000). A frota de veículos também é frequente-
mente responsável pela maioria das emissões de 
materiais particulados (MP) e alguma parte do 
dióxido de enxofre (SO2), causando impactos 
particularmente sérios para a saúde. A péssima 
qualidade do ar na maioria das cidades em 
desenvolvimento limita o crescimento econômico 
e diminui dramaticamente a qualidade de vida.

Os principais impactos das emissões de veículos 
motorizados são:

sobre a saúde, incluindo doenças respiratórias, ��
cardiovasculares e câncer;
econômicos, incluindo faltas ao trabalho e ��
baixa produtividade;
sobre o ambiente construído (�� e.g., danos a 
edifícios);
sobre o ambiente natural (�� e.g., prejuízos a 
árvores e a vegetação).

Níveis de emissão são definidos por agências 
ambientais nacionais e internacionais como a 
Agência Federal de Proteção Ambiental dos 
EUA (US EPA), a Comissão Européia e a Orga-
nização Mundial de Saúde (OMS). Padrões 
de emissão incluem tanto níveis de emissões 
ambientais quanto de escapamentos.

Figura 19.13
Emissões veiculares 
em Jacarta têm um 

impacto sério na saúde 
e na qualidade de vida.

Foto por cortesia de Swisscontact e 
do GTZ SUTP Photo CD

Figura 19.14
A qualidade do 

ar em Xangai em 
um dia normal.

Foto por cortesia de Manfred 
Breithaupt e do GTZ SUTP Photo CD

19.3.2.2  Tipos de emissões
Poluentes “locais” se referem aos tipos de emis-
sões aéreas mais diretamente ligadas a impactos 
sobre a saúde humana. Esses poluentes incluem 
óxidos nitrosos (NOX), óxidos de enxofre 
(SOX), monóxido de carbono (CO) e materiais 
particulados (MP). Adicionalmente, veículos 
emitem tóxicos gasosos, incluindo benzeno, 
formaldeídos, acetaldeídos, 1-3 butadenos e 
acroleína. Ainda que emitidos em quantidades 
relativamente pequenas, tóxicos gasosos são 
cancerígenos e altamente perigosos. A combi-
nação de NOX e componentes orgânicos volá-
teis provenientes da emissão dos veículos na 
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atmosfera, produz uma forma de ozônio (O3), 
no nível da superfície. O ozônio no nível da 
superfície também é conhecido como “smog” 
fotoquímico e associado a uma vastidão de 
doenças pulmonares, além da névoa marrom 
que permeia cidades, onde há emissões exces-
sivas de automóveis (Figura 19.14). Importante 
salientar que muitos países em desenvolvimento 
ainda permitem combustíveis com chumbo. 
Emissões de chumbo são associadas de perto a 
diversas doenças, incluindo câncer, bem como 
inibindo o desenvolvimento mental de crian-
ças. Ainda que esforços internacionais estejam 
em caminho para eliminar o uso de chumbo, a 
maioria das nações africanas ainda usa esse tipo 
de combustível.
Ainda que tecnologias de motores mais limpos 
tenham mitigado essas emissões em nações 
desenvolvidas, a idade e a manutenção de veí-
culos em países em desenvolvimento significam 
que, mesmo apresentando número de veículos 
relativamente baixo, podem aparecer problemas 
de saúde e de qualidade do ar.

19.3.2.3  Monitoramento da qualidade do ar
É ideal que um sistema de monitoramento da 
qualidade do ar já esteja funcionando antes da 
implementação do novo sistema de transporte 
público. Uma rede estabelecida de estações de 
monitoramento facilitará comparações da qua-
lidade do ar antes e depois. Essas estações em 
Bogotá ajudaram a demonstrar que o sistema 
de BRT de fato contribuiu para a melhor qua-
lidade do ar. A Tabela 19.1 resume as melho-
rias na qualidade do ar ambiente em Bogotá 
depois do primeiro ano da implementação do 
TransMilenio.
Entretanto, muitas cidades de nações em desen-
volvimento podem ter um número insuficiente 
de estações de monitoramento de qualidade 

do ar, ou essas estações podem nem existir. O 
custo de sistemas de monitoração da qualidade 
do ar pode tornar difícil para algumas agências 
ambientais locais instalarem e manterem esses 
dispositivos. Além disso, algum treinamento 
especializado é necessário para assegurar que os 
dados de monitoramento sejam adequadamente 
coletados e analisados (Figura 19.15).
Discussões com a agência nacional ambiental 
bem como com organizações internacionais, 
como a Iniciativa do Ar Limpo, o Banco Mun-
dial e bancos de desenvolvimento regionais 
podem ser encaminhadas para se achar um 
caminho que estabeleça uma estação de moni-
toração da qualidade do ar, antes da instalação 
do novo sistema de BRT. Em alguns casos, pode 
ser necessário acrescentar estações em locais 

Tabela 19.1: Mudanças da qualidade do ar em Bogotá

Poluente

Concentração 
media diária 

antes do 
sistema (ppb), 

ano 2000 

Concentração 
media diária 

depois do 
sistema (ppb), 

ano 2001

Redução 
do 

poluente

Dióxido Sulfúrico (SO2) 6,8 3,8 44%

Dióxido de Nitrogênio (NO2) 24,0 22,4 7%

Partículas de matéria (PM 10) 50,8 38,6 24%

Fonte: Hidalgo, 2003

Figura 19.15
Equipamento de análise da qualidade 
do ar para NOX, CO e MP.
Foto por cortesia da CDR ONU

Figura 19.16
Abertura de tomada de ar para monitoramento 
da qualidade do ar ambiente.
Foto por cortesia da CDR ONU
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estratégicos dentro da cidade, de forma a se cap-
turar completamente os impactos das emissões.
O monitoramento da qualidade do ar pode, 
na verdade, englobar vários níveis diferentes 
de medidas. Monitores ambientes capturarão 
o cenário geral dos níveis da qualidade do ar 
da cidade (Figura 19.16). Essas medidas do 
ambiente oferecem a base de comparação com 
as normas estabelecidas pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS). Entretanto, pode 
haver razão para medir os níveis de qualidade 
do ar a níveis mais localizados.
Em muitos casos, a pessoa andando ao longo 
da rua, experimenta níveis de contaminação 
excessivos em relação aqueles experimentados ao 
nível do ambiente. Além disso, alguns membros 
mais suscetíveis da sociedade podem estar mais 
expostos a contaminações do que outros. Por 
exemplo, a altura das crianças deixa-as na linha 
mais direta dos canos de escapamento. Pessoas 
de baixa renda muitas vezes trabalham em 
cabanas bem próximas das vias e podem passar 
de 10 a 14 horas por dia em um ambiente de 
intensas emissões de gases poluentes. Da mesma 
forma, a polícia de trânsito tende a passar longas 
horas em contato direto com o tráfego e suas 
contaminações (Figura 19.17). Para esses grupos 
especiais, a monitoração de efeitos localizados 
pode ser feita em uma base regular. Em alguns 
casos há a possibilidade de que determinados 
indivíduos usem o monitor pessoal para regis-
trar níveis de exposição reais, diários e semanais.
A monitoração local também pode ser condu-
zida dentro dos veículos de BRT e estações. Se a 
ventilação for pouca, ou se o projeto da estação 
cria um ambiente muito fechado, a contami-
nação do ar pode se concentrar em níveis não 
seguros. Há uma diferença da qualidade do ar 
entre veículos de motores frontais e veículos de 
motores traseiros. Por exemplo, um veículo de 
motor frontal pode causar maior concentração 
de emissões dentro do veículo. Ao monitorar a 
diferença entre os dois tipos de projetos, a auto-
ridade de BRT pode decidir se deve alterar as 
especificações dos veículos.

Finalmente, testes de emissões veiculares 
devem ser uma parte formal do código de 
regulamentação, tanto para os novos veículos 
de BRT quanto para outros veículos de trans-
porte público existentes. Inspeções anuais ou 
semi-anuais devem ser um requerimento básico 
para obtenção de uma licença de operação 
para qualquer veículo. A fiscalização nas vias 
pode, também, ser uma medida necessária. Em 
alguns casos, operadores podem consertar seus 
veículos para passar em um teste anual, conhe-
cido. Entretanto, uma vez que o teste esteja 
concluído, os operadores podem remover filtros 
e outros dispositivos de redução de emissões de 

5Figura 19.17
Monitorações de níveis 

de contaminação 
locais podem ser 

especialmente 
importantes para 

alguns grupos 
estratégicos, como 

vendedores informais e 
polícia de tráfego; como 

evidenciado com essa 
imagem de Bangkok.

Foto por Carlos Pardo

Figura 19.18
Testes aleatórios de veículos nas ruas 

podem ser uma maneira efetiva de 
assegurar que as normas regulamentadoras 

seriam seguidas na prática.
Foto por cortesia da CDR ONU
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forma a melhorar a economia de combustível. 
Testes aleatórios nas ruas, assim, atendem a 
proposta de assegurar que o desempenho real do 
veículo se enquadre nos padrões de regulamen-
tação (Figura 19.18).

19.3.3  Emissões de gases de efeito estufa

“O aquecimento global é muito sério para o 
mundo continuar a ignorar seu perigo.”

—Tony Blair, ex-primeiro ministro britânico, 1953–

19.3.3.1  Tendências globais
Emissões de veículos são a fonte de emissões 
de gases de efeito estufa que crescem mais 
rapidamente no mundo. Emissões do setor de 
transporte estão crescendo a uma taxa anual 
de 2,1% mundialmente e 3,5% em nações em 
desenvolvimento (IEA, 2002a). Por representa-
rem 24% das emissões de gases de efeito estufa 
de fontes fósseis, emissões de veículos surgiram 
como um dos mais significativos desafios na 
mitigação dos efeitos de mudanças climáticas 
globais. Em termos de emissões totais de fontes 
de combustíveis fósseis, o setor de transporte 
está em segundo lugar, atrás apenas da geração 
de eletricidade e aquecimento (39%) (IEA/
OECD, 2003). Emissões de gases de efeito 
estufa de veículos motorizados são predomi-
nantemente dióxido de carbono (CO2), mas 
também incluem algumas emissões de metano 
(CH4) e óxido nitroso (N2O).
Muito do crescimento nas emissões do setor de 
transporte derivam do crescimento contínuo do 
número de veículos motorizados particulares 

(i.e., carros e motocicletas). O planeta em breve 
alcançará a marca de um bilhão de veículos 
motorizados. A Agência Internacional de Energia 
(IEA) e o Conselho de Negócios Mundiais para 
o Desenvolvimento Sustentável (WBCSD) com-
pilaram um jogo abrangente de planilhas de aná-
lises, projetando as tendências desses transportes 
entre os anos 2000 e 2050 (IEA/SMP, 2004).
A Figura 19.19 mostra as tendências esperadas 
sobre os níveis de propriedade de veículos. Há 
duas características chocantes nesse gráfico. Pri-
meira: apesar da atual saturação da propriedade 
de veículos em países como os EUA, espera-se 
que o crescimento sobre a propriedade continue 
até 2050. Segunda: a taxa de crescimento em 
países em desenvolvimento é significativa, ultra-
passando o número de veículos na OCDE em 
2030. Hoje, há aproximadamente 982 milhões 
de veículos de passageiros mundo a fora; em 
2050 esse número é projetado para 2,6 bilhões 1).

O crescimento da propriedade de veículos 
motorizados tem seguido amplamente tendên-
cias de renda per capita. Dargay e Gately (1999) 
mostram que no intervalo de renda per capita 
de 2.000 a 5.000 dólares, as aquisições de veí-
culos aumentam bruscamente. Outros fatores 
que afetam o crescimento da propriedade de 
veículos são: o crescimento populacional, níveis 
de urbanização, regulamentações de importa-
ção e a qualidade de serviços alternativos de 
transportes. O custo relativamente baixo de 
casas suburbanas contra casas urbanas também 
pode aumentar a demanda por veículos parti-
culares. Diversas grandes nações em desenvol-
vimento estão entrando na zona de renda de 
rápida motorização.
A Figura 19.20 oferece uma projeção de uso de 
veículos até 2050 para nações da OCDE e fora 
dela. Com as taxas mais altas de crescimento no 
mundo em desenvolvimento, espera-se que o uso 
de veículos cresça em todos esses países.

19.3.3.2  Modelo de emissões
A Figura 19.21 oferece uma visão geral sobre 
o relacionamento entre a atividade de trans-
porte e emissões (Wright and Fulton, 2005). 

 1) “Veículos de passageiros” incluem: carros, motocicletas, 
triciclos, microônibus e ônibus. Esse valor não abrange 
veículos de carga, vagões de trem, transportes aquático 
ou aéreos.

Figura 19.19
Propriedade de 
veículos por região.
Fonte: IEA/SMP, 2004
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A Figura 19.21 especificamente provê um rela-
cionamento entre o desempenho do veículo e 
emissões de dióxido de carbono (CO2), mas a 
equação dada pode, seguramente, ser estendida 
a outros poluentes. Cada um dos três elementos 
principais – comportamento, projeto e tecnolo-
gia – tem um papel básico para atuar na mini-
mização de emissões. Na realidade, o perfil de 
emissões para cada tipo de poluente é bastante 
complexo. Os níveis de emissão no ambiente 
provavelmente variarão ao longo do dia, dia da 
semana e estação do ano. O clima, a topografia, 
os padrões de uso dos veículos, as práticas de 
manutenção e o comportamento dos motoristas 
também influenciarão nos resultados. A intera-
ção entre diferentes poluentes também mudará a 
composição e o nível de contaminação.
Cada variável amplamente definidas na 
Figura 19.21, relaciona-se a componentes cons-
tituintes que podem influenciar a redução de 
emissões. Por exemplo, o componente de divisão 
modal da variável comportamental é afetado 
por todos os fatores relacionados à satisfação 
do usuário, incluindo preço, conforto, conve-
niência, segurança e proteção. Ao melhorar a 
qualidade desses componentes, mais usuários 
de carro provavelmente migrarão para o trans-
porte público. Da mesma forma, o projeto da 
rede e os padrões de uso de solo resultantes 
influenciam o número de viagens e a distância 
média viajada. O desenvolvimento orientado ao 
transporte (TOD) e um bom projeto de usos 

combinados, influenciarão tanto as viagens indi-
viduais quanto os padrões de viagens diárias. 
Finalmente, a tecnologia influencia na qualidade 
e eficiência dos combustíveis. Um esforço com-
pleto de redução de emissões, provavelmente 
tratará cada uma dessas variáveis.

19.3.3.3  Potencial de redução de emissões da 
migração modal

A Agência Internacional de Energia (IEA) con-
duziu uma pesquisa para determinar os impac-
tos relativos da divisão modal em comparação 
com diferentes opções de combustíveis e propul-
são. A IEA examinou os impactos da mudança 
da divisão modal pela capacidade equivalente 

Figura 19.20
Uso de veículos por 
região (quilômetros 
veículos viajados).

Fonte: IEA/SMP, 2004
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Figura 19.21
Uma equação 
generalizada de 
emissões também 
registra todos 
os componentes 
constituintes de 
fontes de emissão.
Gráfico por cortesia de  
Wright e Fulton (2005)
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de um ônibus com até 120 passageiros. Mesmo 
com a modesta premissa de um fator de ocu-
pação de 50% para o ônibus e apenas 8% por 
cento dos passageiros tendo migrado dos veícu-
los particulares, as reduções de emissões resul-
tantes foram substanciais. A redução projetada 
de emissões por quilômetro de hidrocarbonetos 
e monóxido de carbono foi maior que dez vezes 
as emissões de um único ônibus (IEA, 2002b). 
A redução por quilômetro de material parti-
culado, óxidos de nitrogênio para dióxido de 
carbono se encontram no intervalo de duas a 
quatro vezes as emissões de um único ônibus 
(Figura 19.22).
Notavelmente, o nível de gases reduzido não 
mudou significativamente com ônibus de 
padrões de emissões completamente diferentes. 
Ônibus Euro 0, Euro 2, Euro 4 e com tecno-
logia de célula combustível, produziram basi-
camente os mesmos resultados. Esse resultado 
ocorreu porque o impacto relativo do padrão de 
emissões (e assim a escolha do combustível e da 
propulsão) foi ocultado pelo impacto da migra-
ção modal. O estudo da IEA observa que:

“Independente de um ônibus ser “limpo” ou 
“sujo”, se ele estiver razoavelmente cheio, 
pode dispensar entre 5 e 50 veículos motori-
zados…” (IEA, 2002b)

“Certamente um ônibus limpo irá promover 
menores emissões, mas esse cenário de 
diminuição de emissões é obscurecido pela 
redução de emissões advindas da migração 
modal (e da resultante ‘subtração’ de outros 
veículos)… Reduções drásticas no espaço 
viário, uso de combustíveis e da maioria das 
emissões podem ser conseguidas através da 
dispensa de outros veículos como qualquer 
ônibus, mesmo ônibus ‘Euro 0’, tipicamente 
vendidos no mundo em desenvolvimento.” 
(IEA, 2002b, p. 48)

Os resultados do IEA não implicam que a tec-
nologia de propulsão e de combustíveis deva ser 
ignorada para que se atinja menores emissões. 
Entretanto, os resultados sugerem que essas 
tecnologias isoladamente tratem apenas de 
uma pequena parte do potencial de redução de 
emissões total. Melhorar a eficiência do setor de 
transporte e a redução de emissões virá com um 

Figura 19.22
Impactos da migração 

modal para o 
transporte público.

Espaço viário
Consumo de
combustível MP/km NOX/km HC/km CO/km

10,0

8,0

6,0

4,0

2,0

0,0

Ônibus de "Emissão-Zero"Ônibus Euro 4

Ônibus Euro 2Ônibus padrão ("Euro 0")

Tabela 19.2: Custos da redução de emissões para cenários de tecnologia de combustíveis

Tipo de 
cenário

Tipo de 
combustível / 
tecnologia

Redução 
de CO2

Custo 
incremental do 
veículo (US$)

Custos operacionais 
incermentais 

(US$ / km)

Custos 
incrementais de 

combustível

Custo estimado 
(US$ / tonelada 

de CO2)

Pessimista CNG 0% 30.000 0,02 / km Igual NA

Otimista CNG 10% 20.000 0,02 / km Igual 442

Pessimista Híbrido - elétrico 5% 100.000 0,02 / km 5% menor 1.912

Otimista Hibrido - elétrico 20% 65.000 0,02 / km 20% menor 148

Pessimista Célula - combustível 30% 1.000.000 0,05 / km 100% maior 3.570

Otimista Célula - combustível 75% 250.000 0,03 / km 50% maior 463

Fonte: Wright e Fulton (2005)
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Tabela 19.3: Impactos de migrações modais nas reduções de emissões de CO2

Nome do cenário Divisão modal
Toneladas de 

CO2 em 20 
anos (milhares)

Toneladas de CO2 
reduzidas da linha 
de base (milhares)

Custo de 
infra–estrutura

Custo por 
tonelada de 
CO2 (US$)

Divisão modal  
de BRT cresce de  
0% para 5%

Automóvel 19%
Motocicleta 4%
Táxi 4%
Microônibus 48%
BRT 5%
A pé 19%
Bicicleta 1%

47.409,7 1.905,5 US$ 125 milhões 
(50 km de BRT a US$ 2,5 
milhões/km)

$66

Divisão modal  
de BRT cresce de  
0% para 10%

Automóvel 18%
Motocicleta 4%
Táxi 3%
Microônibus 45%
BRT 10%
A pé 19%
Bicicleta 1%

45.086,8 4.228,5 US$ 250 milhões 
(100 km de BRT a US$ 2,5 
milhões/km)

$59

Divisão modal  
a pé cresce de  
20% para 25%

Automóvel 19%
Motocicleta 4%
Táxi 4%
Microônibus 47%
BRT 0%
A pé 25%
Bicicleta 1%

45.888,7 3.426,6 US$ 60 milhões 
(400 km de melhorias 
para pedestres a US$ 
150.000/km)

$17

Divisão modal  
de bicicletas 
cresce de  
1% para 5%

Automóvel 19%
Motocicleta 4%
Táxi 5%
Microônibus 48%
BRT 0%
A pé 19%
Bicicleta 5%

47.393,3 1.922,0 US$ 30 milhões 
(300 km de ciclovias a 
US$ 100.000/km)

$15

Divisão modal  
de bicicletas 
cresce de  
1% para 10%

Automóvel 18%
Motocicleta 3%
Táxi 5%
Microônibus 46%
BRT 0%
A pé 18%
Bicicleta 10%

45.154,9 4.160,4 US$ 60 milhões 
(500 km de ciclovias a 
US$ 100.000/km, mais 
$10 milhões de campa-
nhas promocionais)

$14

Pacote: BRT, 
Melhorias para 
pedestres, 
Ciclovias

Automóvel 15%
Motocicleta 3%
Táxi 3%
Microônibus 34%
BRT 10%
A pé 25%
Bicicleta 10%

36.917,5 12.397,8 US$ 370 milhões 
(BRT US$ 250 milhões; 
Calçadas US$ 60 milhões; 
Ciclovias $ 60 milhões)

$30

Fonte: Wright e Fulton (2005)

conjunto completo de fatores, incluindo aque-
les muito importantes para os usuários; como 
conforto, conveniência e segurança.
Outras pesquisas têm suportado essa análise. 
Comparando o custo por tonelada para con-
seguir reduções de dióxido de carbono (CO2), 
descobriu-se que opções de tecnologia de com-
bustível são significativamente mais custosas 
que opções de migração modal (Wright e 

Fulton, 2005). A Tabela 19.2 resume os custos 
de redução de emissões projetados para diferen-
tes tecnologias de combustíveis (GNC, diesel 
híbrido-elétrico e tecnologia de célula combus-
tível). Dada a incerteza das futuras melhorias 
dessas tecnologias, casos otimista e pessimista 
são apresentados. A opção de menor custo de 
redução de emissões em análise é a tecnologia 
híbrida diesel-elétrica, que gera um valor de 
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148 dólares por tonelada de CO2 reduzida. A 
opção de maior custo de redução de emissões 
em análise é a tecnologia de célula combustível, 
que gera um valor de 3.570 dólares por tonelada 
de CO2 reduzida.
Um conjunto de cenários de migração modal 
gerou custos bem mais competitivos de redu-
ção de emissões (Wright e Fulton, 2005). A 
Tabela 19.3 resume os resultados dos cenários 
de migração modal, baseados nas condições e 
fatores de emissão de Bogotá. Os modos especí-
ficos focalizados sobre a análise são BRT, bici-
cleta e caminhada.
Cada um dos cenários de migração modal 
resultou em reduções de emissão de custos rela-
tivamente competitivos e nenhum custo mais 
alto do que 70 dólares por tonelada de CO2 
reduzida. Em contraste, o custo mais baixo de 
reduções de CO2 em estratégias com base em 
combustíveis foi de 148 dólares por tonelada de 
emissões de CO2 reduzidas.
Um cenário de redução de emissões produziria, 
idealmente, tanto grandes diminuições, quanto 
baixo custo.
Cada uma das opções não motorizadas produziu 
reduções abaixo de 20 dólares por diminuição 
de tonelada de CO2. Um investimento de 60 
milhões de dólares em infra-estrutura de bicicletas 
produz uma projeção de redução de 4,1 milhões 

de toneladas de CO2 em 20 anos, a um custo de 
aproximadamente 14 dólares por tonelada.
Entretanto, o pacote de medidas aplicadas em 
conjunto (BRT com melhorias para pedestres e 
investimentos em ciclovias) apresentou-se como 
a combinação mais efetiva de grandes reduções, 
a custos relativamente baixos. O cenário com 
um pacote de medidas gerou reduções maiores 
do que 12 milhões de toneladas a um custo 
de aproximadamente 30 dólares por tonelada. 
Como medida individual, o BRT apresentou 
resultado de maior custo do que outros cenários, 
a 66 dólares a tonelada de CO2; enquanto as 
demais medidas não motorizadas isoladamente 
não produziram as maiores reduções. Esse resul-
tado aconteceu em razão da distribuição modal 
entre as diversas opções. No caso do BRT ou 
opções não motorizadas isoladas trabalhando 
individualmente. Cada uma tenderá a supri-
mir a participação da outra divisão modal. Por 
exemplo, melhorias de transportes públicos (e.g., 
BRT) tenderão a atrair usuários que previa-
mente utilizavam modos não motorizados em 
acréscimo as viagens que se desejava atrair entre 
os usuários de veículos privados. A redução de 
emissões líquida não será tão grande se com-
parada com um cenário no qual o transporte 
público e os não motorizados crescessem juntos. 
No cenário de medidas agrupadas: viagens de 
BRT, de bicicleta e a pé, todas são promovidas e 

Figura 19.23
A promoção de 

migrações modais 
para transportes 
públicos e opções 

não motorizadas, 
como bicicletas e 

caminhadas, gerarão 
as reduções de 

emissão de maior 
eficiência de custo.

Foto por Karl Fjellstrom
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apoiadas, minimizando assim a perda de mer-
cado entre esses modos. (Figura 19.23).
Finalmente, outra interessante descoberta dessa 
pesquisa foi a relativa sensibilidade de reduções 
de emissões a partir de pequenas mudanças 
na divisão modal. Um único ponto percentual 
na redução da divisão modal motorizada e um 
subsequente ganho pelo transporte público ou 
opções não motorizadas são substanciais em 
termos de impactos de gases de efeito estufa. 
No contexto de um caso de referência apresen-
tado, um único ponto percentual de redução na 
divisão modal de automóveis representa mais de 
um milhão de toneladas de CO2 que deixaram 
de ser emitidos em um período projetado de 20 
anos. Essa descoberta implica que, vale a pena 
mesmo, alterar pequenas porcentagens de divi-
sões modais para opções mais sustentáveis.
Deve se observar que as estimativas de custo 
nas Tabelas 19.2 e 19.3 são aproximações base-
adas em condições genéricas e premissas dentro 
dos cenários e linhas de base. Os valores reais 
variarão bastante dependendo das circunstâncias 
locais e fatores que incluam divisões modais da 
linha de base, custos de infra-estrutura locais e 
preferências culturais por modos específicos. Os 
cenários apresentados aqui também não levaram 
em conta nenhuma viagem induzida que deva 
ocorrer em função da disponibilidade de espaço 
seguinte a uma migração para opções de meno-
res emissões. Além disso, o custo total final de 
tentar conduzir essas diminuições em “Reduções 
Certificadas de Emissões” também envolverá 
custos adicionais de transação bem como custos 
de medidas e monitoramento. Assim mesmo, os 
resultados desses cenários iniciais de migrações 
modais parecem promissores do ponto de vista 
de competitividade de custo.

19.3.3.4  Esforços globais de redução de 
emissões

“Em cada uma de nossas deliberações, devemos 
considerar o impacto de dessas decisões sobre as 
próximas sete gerações.”

—Máxima da tribo Iroquois (EUA)

Até hoje, os dois maiores acordos internacionais 
foram propostos para diminuir as emissões de 
gases de efeito estufa. Em 1992, na Conferên-
cia das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente 
e Desenvolvimento (CNUMAD), as nações 

membros desenvolveram a Convenção-Quadro 
sobre as Mudanças de Clima (CQNUMC)/ 
Em 1994, um número suficiente de países tinha 
ratificado o documento para colocá-lo em vigor. 
Apesar da convenção ser essencialmente um 
acordo não obrigatório, a CQNUMC incluiu 
um mecanismo permitindo a participação de 
nações em desenvolvimento em projetos de 
reduções de emissão. O mecanismo, conhecido 
como “Atividades de Implementação Conjunta”, 
encorajou investimentos em projetos de nações 
em desenvolvimento como uma maneira de 
estimular um futuro mercado de comércio de 
emissões. Notavelmente, no entanto, dos 186 
projetos de Atividades de Implementação Con-
junta encaminhados, nenhum tratou das emis-
sões do setor de transporte (JIQ, 2002).
Subsequentemente, em 1997, o Protocolo de 
Kyoto foi esboçado. O protocolo demanda que 
nações desenvolvidas reduzam emissões em 
uma média de 5,2% a partir de uma linha base 
de 1990. Apesar da ausência das duas nações 
mais emissoras, os EUA e a Austrália, o acordo 
entrou em vigor em 16 de fevereiro de 2005. O 
progresso sobre o Protocolo de Kyoto é monito-
rado pela Secretaria do CQNUMC, bem como 
por encontros regulares dos estados membros 
(Figura 19.24).
O Protocolo de Kyoto oferece um mecanismo, 
conhecido como “Mecanismo de Desenvol-
vimento Limpo” (MDL), que permite que 
projetos de mitigação nas nações de países 

Figura 19.24
Autoridades de países 

grupos interessados 
regularmente se 

encontram através 
da Conferência das 
Partes (CDPs) para 

discutir o progresso do 
Protocolo de Kyoto.

Foto por Lloyd Wright
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em desenvolvimento ganhem “Reduções Cer-
tificadas de Emissões” (RCEs), com valores 
monetários. O Protocolo também inclue um 
mecanismo, conhecido como “Implementação 
Conjunta” para promover projetos de reduções 
de emissão em “economias em transição” (i.e., 
Europa Oriental). Assim, mesmo que nações em 
desenvolvimento e economias em transição não 
tenham as exigências da redução no Protocolo 
de Kyoto, essas nações podem vender créditos 
ganhados através do MDL e de Implementações 
conjuntas para outras nações que apresentem 
obrigações de redução de emissões.
Entretanto, as primeiras indicações das propos-
tas de projeto indicam que o transporte não será 
uma grande área de investimento. Projetos do 
MDL e Implementações Conjuntas são apoiados 
por muitas instituições, incluindo os governos 
da Finlândia, Japão e Países Baixos, bem como 
o Banco Mundial através do seu Protótipo 
do Fundo de Carbono. Até fevereiro de 2007, 
um total de 1743 projetos do MDL e 155 de 
Implementações Conjuntas foi registrado no 
CQNUMC. Apenas três desses projetos eram 
relacionados ao setor de transportes. Desses, 
apenas um, o projeto TransMilenio de Bogotá, 
era relacionado ao transporte urbano de passa-
geiros (Fenhann, 2007).
A razão mais citada por trás da falta de projetos 
de mitigação de gases de efeito estufa no setor de 
transportes públicos é a complexidade das linhas 
de base e da eficiência de custo desses projetos. 
Planos encorajadores da migração para modos 
de menores emissões dependem de projeções de 
modelos que possivelmente não são rigorosos 
o suficiente para alcançar os padrões de Redu-
ções Certificadas de Emissões (Sandvik, 2005). 
Além disso, a duração das emissões de trans-
porte podem influenciar o processo do MDL. 
Vias de ônibus e infra-estrutura para bicicletas 
e pedestres terão uma vida útil de 25 anos ou 
mais, e assim os custos iniciais de recursos 
capitais podem ser amortizados pelas emissões 
reduzidas ao longo desse período. Projetos de 
MDL só cobrem de 7 a 10 anos, não permitindo 
a redução de emissões em um único período 
de relatórios 2). Adicionalmente, a natureza do 
MDL implica na necessidade de um investidor 

 2) Entretanto, a opção de 7 anos oferece a possibilidade de 
duas renovações subsequentes num total de 21 anos.

motivado com um produto discreto. Oportuni-
dades do setor privado residem amplamente em 
combustíveis e veículos enquanto avanços, como 
a melhoria do atendimento ao consumidor, não 
têm oportunidades comerciais bem definidas ou 
essas oportunidades são de natureza local.
Afora os mecanismos da CQNUMQ, o Fundo 
Global para o Meio Ambiente (GEF) está entre 
os maiores do mundo de doações para proje-
tos, aliviando problemas ambientais globais. 
Os recursos do GEF de mais de 20 bilhões de 
dólares são destinados a catalisar iniciativas de 
demonstração que finalmente levarão a replica-
ções globais. Entretanto, o setor de transporte 
foi um dos últimos setores que o programa de 
mudança climática do GEF tratou. Além disso, 
a estratégia operacional do GEF para transporte 
foi amplamente preparada por interesses espe-
ciais da indústria da célula combustível, e assim 
focou muito os investimentos iniciais na direção 
de soluções de sistemas de propulsão e combus-
tíveis (GEF, 2001).
Até fevereiro de 2005, dos 566 projetos registra-
dos no GEF relacionados à mudança do clima, 
apenas 13 eram no setor de transportes. Seis 
desses projetos são focalizados na tecnologia de 
célula combustível. As iniciativas de ônibus de 
célula combustível, em desenvolvimento, envol-
vem um investimento de 60 milhões de dólares 
pelo PNUD para financiar 46 desses coletivos 
em cidades como Beijing, Cairo, Cidade do 
México, São Paulo e Xangai. O custo do projeto 
é de realmente 120 milhões, com a inclusão de 
fundos do setor privado e empresas de veículos e 
combustível. Assim, o resultado final é a produ-
ção de 46 ônibus a custo individual aproximado 
de 2,6 milhões. Entretanto, dado que em nações 
como a China, o hidrogênio para os ônibus de 
célula combustível será provavelmente derivado 
de eletricidade produzido a base de carvão, as 
emissões gerais de gases estufa serão, na verdade, 
mais altas que as produzidas por um veículo 
diesel padrão. Se, em vez disso, o investimento 
de 60 milhões do GEF fosse aplicado em solu-
ções de BRT, então algo entre 20 e 30 cidades 
poderiam receber fundos para planejar com-
pletamente seus sistemas de BRT. Em resposta, 
o GEF se moveria em direção a iniciativas de 
transporte com abordagens mais sistêmicas. O 
Banco Mundial está atualmente conduzindo 
projetos financiados pelo GEF em Lima, Cidade 
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do México, Santiago e Hanói, com projetos adi-
cionais sendo planejados para cidades na China, 
Colômbia, México, Brasil e Argentina.

19.3.3.5  Reduções de Emissões do 
TransMilenio

O sistema TransMilenio de Bogotá é a primeira 
iniciativa de transporte encaminhada para 
consideração de créditos internacionais de emis-
sões. Sob o registro do projeto TransMilenio 
junto a CQNUMC, as Fases de II até IV são 
elegíveis para créditos de emissões. O primeiro 
período de crédito conta 7 anos a partir de 1 de 
janeiro de 2006. O sistema TransMilenio e seus 
parceiros têm projeção de redução de aproxi-
madamente 247.000 toneladas de CO2 por ano 
sob a aplicação da CQNUMC para créditos de 
emissões. Por sua vez, as receitas geradas pela 
venda de “Reduções Certificadas de Emissões” 
podem ser aplicadas para expandir mais o sis-
tema TransMilenio.
Como uma abordagem sistêmica do transporte 
público, o sistema TransMilenio é capaz de 
tratar virtualmente todos os possíveis compo-
nentes de um esforço de redução de emissões, 
como já se observou na Figura 19.21.
O sistema TransMilenio, especificamente, con-
segue a redução de emissões através dos seguin-
tes mecanismos:

Aumentando a parcela do número de viagens ��
no transporte público ao melhorar drastica-
mente a qualidade do serviço (em termos de 
tempo de viagem, conforto, segurança, lim-
peza etc.);
Trocando 4 ou 5 ônibus menores por um ��
veículo articulado maior;
Exigindo a destruição de 4 a 8 veículos velhos ��
para cada novo veículo articulado introduzido 
no sistema;
Gerenciando a frota controlada por GPS, ��
permitindo a otimização da oferta durante 
horários de pico e fora dele.;
Encorajando o desenvolvimento orientado do ��
transporte público próximo das estações e ao 
longo dos corredores.;
Exigindo um padrão mínimo de nível de emis-��
sões Euro 2 com uma programação futura de 
atendimento dos padrões Euro 3 e Euro 4.

Bogotá é uma das poucas cidades no mundo que 
está conseguindo um crescimento significante 
no número de viagens por transporte público. 
Aproximadamente 20% das viagens no sistema 
de BRT de Bogotá são de pessoas que anterior-
mente conduziam um veículo privado para o 
trabalho. A qualidade do TransMilenio é tal que 
mesmo viajantes de rendas médias e mais eleva-
das utilizam o sistema. Os velhos microônibus 
que dominavam Bogotá antes do TransMilenio 
não eram uma opção razoável para usuários 
discricionários de transportes públicos. (Figu-
ras 19.25 e 19.26)
Antes do TransMilenio, até 35.000 veículos de 
transportes públicos de várias formas e tama-
nhos aravam as ruas de Bogotá. De forma a 

Figura 19.25
A transformação do sistema de transporte 
público de Bogotá a partir disso…
Foto por Lloyd Wright

Figura 19.26
… isso resultou em 

significantes reduções 
de emissões.

Foto por cortesia da  
Fundación Ciudad Humana
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racionalizar o sistema, companhias concorrendo 
para participar do TransMilenio foram obri-
gadas a sucatear veículos velhos de transporte. 
Durante a primeira fase do TransMilenio, as 
ofertas vencedoras concordaram em demolir 
aproximadamente quatro veículos velhos para 
cada veículo articulado que fosse introduzido. 
Na segunda fase, as ofertas vencedoras se com-
prometeram a destruir entre 7 e 8,9 veículos 
para cada novo articulado. A destruição de 
veículos mais velhos preveniu um “vazamento” 
para outras cidades.

Outras cidades foram, desde então, influen-
ciadas pelo programa de sucateamento de veí-
culos de Bogotá. Por exemplo, o Metrovía de 
Guayaquil exige que qualquer operador privado 
desejando entrar no sistema, sucateie um certo 
número de veículos (Figura 19.27).

Cada veículo articulado em TransMilenio tem 
uma capacidade de 160 passageiros, que corres-
ponde atualmente a um fator de ocupação de 
80% a 90%. Os veículos antigos de transporte 
público de Bogotá, variavam em tamanhos 

Figura 19.27
Como Bogotá, 

Guayaquil também 
realizou a exigência 

de sucateamento 
de veículos para 

operadores privados 
que queriam participar 

do sistema.
Foto por Lloyd Wright

Tabela 19.4: Características de veículos de Transporte Público em Bogotá

Tipo de veículo
Capacidade 

de 
passageiros

Consumo de 
combustível 
(km / litro)

Passageiros/ 
quilômetro-veículo 

viajado (IPK)

ÔnibusTransMilenio articulado, a diesel, Euro 2 160 1,56 5,20

Ônibus convencional, a diesel 70 – 80 2,14 1,00 – 2,27

Ônibus convencional, a gasolina 70 – 80 1,53 1,00 – 2,27

Ônibus de tamanho médio, a diesel,  
modelos de 1995–2004

27 – 45 5,02 0,90 – 2,24

Ônibus de tamanho médio, a diesel,  
modelos 1980–1994

27 – 45 3,96 0,90 – 2,24

Ônibus de tamanho médio, a diesel,  
modelos 1980–1994

27 – 45 2,64 0,90 – 2,24

Microônibus, diesel 13 – 15 5,54 0,60 – 1,44

Microônibus, gasolina 13 – 15 3,43 0,60 – 1,44

Fonte: Martinez, 2004
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e formas, desde vans até ônibus de volume 
padrão. A Tabela 19.4 resume dados recolhidos 
sobre as características dos veículos de trans-
porte público em Bogotá.
As diferenças em “passageiros/quilômetros e veí-
culo viajados” são bastante reveladoras. A rela-
tiva eficiência de operar um sistema coordenado 
em transportes maiores, traduz-se em vantagens 
econômicas para os operadores. Ao controlar 
de perto a oferta de veículos durante e após os 
horários de pico, TransMilenio evita viagens 
desnecessárias.

19.3.4  Ruídos

Os veículos mais antigos existentes na maioria 
das cidades em desenvolvimento, produzem 
altos níveis de emissão de contaminações e 
considerável poluição sonora. As tecnologias 
de veículos ineficientes com dispositivos ruins 
de redução de ruídos podem exceder os níveis 
seguros de barulho.
 Além disso, o exagero de veículos menores no 
transporte público significa que os sistemas exis-
tentes têm um grande número de microônibus 
produtores de ruídos. O BRT ajuda a reduzir 
ruídos ao:

Substituir entre 4 e 5 microônibus por um ��
veículo maior de transporte público;
Usar tecnologias de motores mais silenciosas;��
Gerenciar o sistema para produzir operações ��
de veículos mais suaves;
Empregar dispositivos redutores de ruídos;��
Encorajar a migração modal de veículos pri-��
vados para transportes públicos.

A projeção da redução potencial de ruídos pode 
ser complicada, uma vez que inexiste uma base 
de referência desses níveis registrada para a 
cidade. Assim a medida de uma linha de base 
pode ser parte recomendada na pré-avaliação 
do ambiente. Os níveis projetados de ruídos 
externos dos novos veículos são tipicamente 
especificados por seus fabricantes. Essa informa-
ção em conjunto com o nível médio de ruído de 
um veículo de transporte público, pode produzir 
uma estimativa inicial dos benefícios projetados.

19.3.5  Resíduos sólidos e líquidos

As operações de transporte também geram uma 
variedade de produtos residuais sólidos e líqui-
dos. Óleo usado, outros lubrificantes e solventes 

industriais devem ser reciclados ou excluídos de 
maneira adequada. Resíduos líquidos que não 
são tratados corretamente podem colocar supri-
mentos de água em perigo, principalmente aos 
residentes próximos a garagens e outras insta-
lações de reparos. Resíduos sólidos como pneus 
usados e componentes defeituosos também 
devem ser jogados fora de maneira segura.
Um sistema de transporte formal, como o sis-
tema de BRT, ajuda a reduzir e controlar esses 
lançamentos, ao oferecer procedimentos padrão 
e um ambiente mais controlado. Enquanto ope-
radores informais podem dispor de resíduos de 
uma forma descontrolada, os concessionários de 
BRT devem seguir procedimentos estipulados 
nos acordos contratuais. As garagens do Trans-
Milenio em Bogotá incluem infra-estrutura para 
promover a reciclagem e o tratamento adequado 
de resíduos (Figura 19.28).

Figura 19.28
Uma instalação de 

reciclagem de resíduos 
na garagem Usme 
de TransMilenio.

Foto por Lloyd Wright
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19.4  Impactos sociais
“Humanos sempre tiveram um relacionamento 
complexo com a tecnologia. Automóveis, por 
exemplo, mudaram a natureza da vida na 
América, onde vivemos, como trabalhamos e 
o que fazemos com o nosso momento de lazer. 
Mas também nos trouxeram engarrafamentos 
e contribuíram para o aquecimento global. O 
impacto da tecnologia da informação pode ser 
igualmente profundo. Essas são questões sobre 
as quais devemos pensar e estudar.”

—Michael Quinn, historiador, 1944–

Como se passa com os outros indicadores, os 
impactos sociais de BRT dependerão de como o 
sistema é projetado e das avaliações específicas, 
geralmente necessárias, para cada projeto. Algu-
mas instituições de desenvolvimento exigem uma 
avaliação de impacto social para grandes projetos 
como BRTs, seja como parte de um EIA ou como 
parte de uma avaliação de alívio da pobreza.

19.4.1  Tipos de impactos sociais

19.4.1.1  Desapropriações e deslocamento de 
propriedades

Usualmente, a maior preocupação na avaliação 
social de projetos de infra-estrutura é com a 
desapropriação de propriedades e o re-assen-
tamento involuntário. Normalmente, projetos 
de BRT serão projetados de forma a minimizar 
o deslocamento involuntário, e sistemas de 
BRT realmente, muitas vezes, tornam possível 
para as municipalidades adiarem ou deterem 

os projetos de novas vias que causariam níveis 
muito mais altos de deslocamentos involuntá-
rios. Assim mesmo, alguns sistemas de BRT 
podem exigir alguns re-assentamentos involun-
tários, e nessas circunstâncias, as orientações 
sobre esse assunto esboçadas por instituições 
como o Banco Mundial devem ser seguidas. 
O Capítulo 11 (Infra-estrutura) discute proce-
dimentos de boas práticas para tratar assuntos 
relativos a desapropriações.

19.4.1.2  Dispensa de trabalhadores do setor 
de transportes alternativo

Uma preocupação muito mais séria dos pro-
jetos de BRT trata do que acontecerá com os 
antigos trabalhadores do setor informal de 
transportes e as famílias que dependem deles 
para obter sua renda. Na maioria dos sistemas, 
as negociações com os operadores existentes de 
transporte foram tensas. Nos melhores casos, 
como Bogotá, Guayaquil e Jacarta, grandes 
levantes sociais foram evitados com a negocia-
ção e comprometimento que assegurou que ao 
menos alguns operadores existentes aproveitas-
sem os benefícios do novo sistema, ainda que 
concomitantemente não sequestrassem os inte-
resses públicos em nome de interesses privados 
(Figura 19.29). No pior caso, como em Quito, 
uma paralisação geral pelos antigos sindicatos de 
ônibus fecharam o sistema de trânsito por cinco 
dias e os militares foram chamados para evitar 
maior violência (Figura 19.30).
Certamente, se todas as linhas mais lucrativas 
de uma cidade grande fossem tiradas das mãos 
dos operadores locais de transportes alternativos, 
donos de seus próprios veículos, e passadas para 
uma corporação multinacional estrangeira que 
traz trabalhadores substitutos de um país ainda 
mais pobre, e retira os lucros do país; o impacto 
social de um sistema de BRT poderia ser bas-
tante negativo. Os antigos operadores de trans-
portes alternativos, que aplicaram todas as suas 
economias em um microônibus, deteriam um 
recurso inútil. Essa decisão levaria, sem dúvida, 
a significativos levantes sociais.
Por essa razão, a maioria dos sistemas de BRT 
não entrega as operações de ônibus particula-
res para uma concorrência internacional, mas 
estruturam os termos da concorrência de forma 
a assegurar que um número significativo de 
operadores existentes no corredor afetado seja 

Figura 19.29
Em Guayaquil, um 
processo negociado de 
concessão significou 
que os proprietários 
e motoristas 
existentes adotaram 
o novo sistema.
Foto por Lloyd Wright
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reincorporado no novo sistema. Como isso é 
feito de forma específica, varia de acordo com a 
estrutura da indústria de transporte existente.

Em Bogotá, por exemplo, as companhias que 
concorriam para operarem o novo sistema de 
BRT, ganhavam pontos extras pela “experiên-
cia de operação de ônibus no corredor”. Além 
disso, cada ofertante destruiria diversos ônibus 
velhos dos operadores existentes para cada novo 
veículo que eles adquirissem. Esse requerimento 
forçou os novos empreendedores a comprarem 
os ônibus velhos dos pequenos proprietários, 
de forma que eles pudessem recuperar o valor 
de seu único investimento. Alguns deles acei-
taram dinheiro e outros participações na nova 
companhia.

19.4.1.3  Alívio da pobreza
Para certas fontes de financiamento internacional, 
incluindo ostensivamente todos os financiamen-
tos do Banco Mundial, o projeto deve demons-
trar algum tipo de impacto no alívio da pobreza, 
enquanto outros (Garantias de Empréstimos 
Habitacionais da Agência de Assistência Interna-
cional dos EUA, US AID, por exemplo) exigem 
que os principais beneficiários do projeto estejam 
abaixo dos níveis médios de renda. No passado, 
alguns membros da equipe do Banco Mundial 
questionaram a viabilidade de investimentos em 
transportes urbanos de massa pela falta de evi-
dência clara de que beneficiassem os pobres.

Certamente, essa crítica é válida para muitos 
dos novos sistemas de metrô em países em 

desenvolvimento; onde o custo desse novo ser-
viço tende a ser diversas vezes mais caro do que 
os serviços de ônibus tradicionais. Já nos mais 
ricos tende a ser desproporcionalmente represen-
tado entre os beneficiários.
O mesmo não pode ser dito da maioria dos siste-
mas de BRT, pois estes têm conseguido manter 
as tarifas alinhadas com os serviços de ônibus 
normais enquanto melhoram drasticamente 
sua qualidade e velocidade. Menores custos 
operacionais permitem o autofinanciamento aos 

Figura 19.30
Em contraste, 
os operadores 
privados de Quito 
estacionaram seus 
veículos e bloquearam 
o novo sistema Trolé, 
impedindo o início 
de suas operações.
Foto por cortesia de El Comercio

Figura 19.31
No planejamento 
de novos sistemas 
de BRT em cidades 
sul-africanas como 
Johanesburgo e 
Tshwane (Pretória), 
a ênfase está em 
trazer transporte 
público de qualidade 
para comunidades, 
anteriormente, em 
desvantagens.
Foto por Lloyd Wright
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Figura 19.32
Níveis de renda 
e a utilização do 
BRT em Bogotá.
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Cobertura de TransMilenio e de Bogotá

sistemas de BRT, com níveis de tarifas muito 
menores, tornando possível manter o sistema 
nas mãos de particulares enquanto oferece servi-
ços acessíveis para os pobres.

Além disso, muitos sistemas novos têm cen-
trado a seleção de seus corredores iniciais nas 
vizinhanças de menores rendas. Essa ênfase 
assegura que o novo sistema terá importância na 
melhoria do acesso a empregos e serviços públi-
cos (Figura 19.31).

A Colômbia divide a sua população em seis 
grupos de renda. As categorias um e dois são 
consideradas “pobres” pela lei colombiana. De 
todos os passageiros de TransMilenio, 37% 
são dessas duas categorias de renda mais baixa, 
47% da categoria três (que representa 66% da 

população total), 13% da categoria quatro e 3% 
das categorias cinco e seis (Figura 19.32). Em 
média, os passageiros de TransMilenio econo-
mizam aproximadamente 134 dólares por ano 
em custos de viagem e 325 horas em economia 
de tempo. Em uma pesquisa independente, 
TransMilenio descobriu que muito do tempo 
economizado, significou maiores momentos 
passados com crianças e outros membros da 
família.
Dados similares foram coletados para o sistema 
TransJakarta. Uma amostra baseada nos indi-
cadores mandatários, feita com 350 usuários do 
sistema, descobriu que aproximadamente 40% 
deles, eram definidos como “baixa renda”. Cerca 
de 87% dos entrevistados disse que seu tempo 
de viagem foi reduzido, enquanto 2% relata-
ram um aumento nessa duração. Em termos de 
custos, 47% disseram que o custo da viagem era 
ligeiramente menor, 29% que era o mesmo, e 
21% afirmaram que seu custo diminuíra.

19.4.1.4  Sociabilidade do sistema
Sistemas de transporte público também podem 
ser um dos poucos lugares em uma cidade onde 
todos os grupos sociais são capazes de se encon-
trar e interagir. Um sistema de preço acessível e 
de alta qualidade pode atrair usuários dos seto-
res de baixa, média e alta renda (Figura 19.33). 
Esse papel de bem público comum pode ser 
bastante saudável na promoção da compreensão 
e diminuição da tensão entre grupos sociais.
O novo sistema também significa que pessoas 
anteriormente sem opções de viagem, pode-
rão então visitar a cidade inteira. Em Bogotá, 
aproximadamente 9.000 viagens por dia no 
TransMilenio são feitas por pessoas que têm 
alguma forma de deficiência física impedindo-
as de utilizar o sistema de transporte público 
anterior. No novo sistema, rampas de acesso e a 
plataforma de embarque nivelada significam que 
a totalidade de um novo mundo se abriu para 
esses indivíduos.

19.4.1.5  Redução da criminalidade
Algumas evidências sugerem que avanços no 
transporte público também podem reduzir os 
crimes. Melhorias na iluminação das estações 
e caminhos próximos, bem como a presença 
de câmeras e pessoal de segurança, contribuem 

Figura 19.33
A capacidade de um 
sistema de transporte 
público de reunir 
pessoas de todos 
os estilos de vida 
ajuda a aumentar 
a compreensão 
entre classes sociais 
diferentes.
Foto por Lloyd Wright



771

Manual de BRT

Parte VI – Avaliação e Implementação

Figura 19.34
Melhorias de 

iluminação ao 
longo dos corredores 

do Metrovía de 
Guayaquil ajudam 

a criar um ambiente 
urbano mais seguro.

Foto por Lloyd Wright

muito para criar um ambiente urbano diferen-
ciado. (Figura 19.34)
O desenvolvimento do sistema de BRT de 
Bogotá contribuiu para um ambiente que expe-
rimentou reduções dramáticas de crimes. Em 
1999, ano anterior a introdução do TransMile-
nio, 2.058 roubos foram registrados na cidade. 
Em 2002, esse número caiu para 1.370, redução 
de 33%. A cidade também experimentou, no 
mesmo período, redução de 32% em assaltos 
a pessoas e 15% em homicídios. Essas impres-
sionantes reduções foram alcançadas com uma 
combinação de diferentes medidas inovadoras, 
das quais o sistema de BRT e a melhoria do 
espaço público foram apenas um componente. 
Assim, o crédito não pode ser diretamente dado 
ao sistema de BRT, mas provavelmente esse 
contribuiu para a criação de um ambiente mais 
seguro e agradável na cidade.

19.4.1.6  Segurança de trânsito
A separação dos veículos de transporte público 
do tráfego misto e as melhorias nas travessias 
de pedestre e na sinalização são medidas tipi-
camente empregadas para fazer um novo sis-
tema de transporte público funcionar de forma 
mais eficiente. Essas mesmas medidas também 
tendem a gerar significativos benefícios de segu-
rança de trânsito. Assim, reduções de acidentes 
de veículos e acidentes de pedestres geralmente 
acompanham a implementação de um novo 
sistema de BRT.
A Figura 19.35 resume as melhorias de segu-
rança derivadas da implementação do sistema 
TransMilenio de Bogotá.

19.4.1.7  Estimativa dos impactos sociais
A previsão dos prováveis beneficiários de um 
sistema de BRT é geralmente bastante simples. 
Como se pode assumir seguramente que a maio-
ria dos passageiros do BRT será retirada dos 
serviços existentes de ônibus e transportes infor-
mais usando o mesmo corredor, pesquisas sobre 
as características de renda desses passageiros 

oferecem uma estimativa bem próxima dos 
beneficiários do sistema final. Se o sistema serve 
primariamente a vizinhanças de maior renda, 
há chances de que seus beneficiários estejam 
similarmente dentro dos mesmos grupos de 
maior renda, mas se ele atende primariamente 
vizinhanças de menor renda, o sistema tenderá a 
atender esses grupos.
A estimativa bruta do impacto do novo sistema 
de BRT sobre os grupos de menores rendas pode 
ser geralmente calculada assumindo que esses 
grupos terão o mesmo nível de representação, 
entre os usuários do sistema de BRT, que têm 
entre os dos serviços existentes de ônibus e 
transportes informais nos mesmos corredores. 
O resultado tem sido sustentado por pesquisas 

Figura 19.35
Mudanças nas estatísticas estratégicas 

de segurança e proteção antes e 
depois da implementação do sistema 

TransMilenio de Bogotá.
Gráfico por cortesia da TransMilenio S.A.
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empíricas. O cálculo de benefícios líquidos seria, 
então, aplicado a essa parcela da população 
para calcular seus benefícios. Uma análise mais 
detalhada pode ser feita com um modelo de trá-
fego, dando maior atenção ao impacto do novo 
sistema sobre os pares de origem destino entre as 
zonas de menor renda da cidade.
A localização dos desfavorecidos na área urbana, 
tende a igualar as diferentes estruturas tarifá-
rias. Na maioria das mega-cidades de países em 
desenvolvimento, os menos favorecidos tendem 
a viver na periferia da cidade. Nessas circuns-
tâncias, uma estrutura de tarifa fixa, como a 
utilizada em Guayaquil, Quito e Bogotá, ofere-
cerá subsídios cruzados para as viagens de longa 

distância. Por outro lado, há algumas exceções, 
onde os menos favorecidos estão aleatoriamente 
distribuídos pela maior área metropolitana, ou 
ocupam a cidade central. Nesses casos raros, 
uma estrutura tarifária baseada na distância 
pode ser mais igualitária.
Todos os diversos indicadores sociais, ao regis-
trarem os dados dos indicadores críticos antes 
da implementação, ajudarão a definir uma linha 
de referência base pela qual o sistema poderá 
mais tarde ser avaliado. Assim, assegurar que 
informações sobre indicadores como segurança 
e criminalidade sejam medidos ao longo dos 
corredores planejados, oferecerá condições de 
uma futura comparação.
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Figura 19.36
O desenvolvimento 
vertical em Curitiba se 
passa apenas ao longo 
dos corredores de BRT.
Foto por cortesia do  
Município de Curitiba

densidades bem maiores de desenvolvimento 
quando comparadas com o permitido ao longo 
das arteriais de tráfego misto. Essa política asse-
gurou que, o crescimento da cidade se desse de 
maneira relativamente compacta ao longo dos 
corredores de BRT. (Figura 19.36).
Em Bogotá, mesmo existindo mínima ligação 
entre o TransMilenio e mudanças de zonea-
mento, áreas habitacionais de baixa renda foram 
localizadas perto desses terminais e conectadas 
a eles por benfeitorias exclusivas para pedestres 
e caminhadas. Dessa forma, a cidade está cres-
cendo em torno de melhorias de baixo custo 
para andar a pé e de bicicleta, ligadas de perto 
ao TransMilenio (Figura 19.37).
De fato, o progresso de vias de ônibus e centros 
de desenvolvimento é mutuamente benéfico. O 
posicionamento estratégico de estações de BRT 
melhora o acesso do usuário ao local de traba-
lho, compras e serviços; enquanto os centros 
de alta-densidade asseguram tráfego de passa-
geiros suficiente para manter as operações da 
via de ônibus com eficiência de custo. Curitiba 
também coordenou novas construções residen-
ciais em torno das vias arteriais de ônibus.
O resultado final é que a municipalidade pode 
realizar infra-estrutura básica, de água, esgoto 
e eletricidade com economia significativa para 
áreas onde o desenvolvimento é concentrado. 
Mesmo que o planejamento de uso misto de 

19.5  Impactos urbanos
“Porque eu acredito que um monte de pessoas 
compartilha meu sentimento sobre o trágico 
cenário de faixas de rodovias, estacionamentos, 
casas empilhadas em várzeas, shopping centers 
gigantescos, cidades imundas e campos devasta-
dos; compõem o ambiente do cotidiano onde a 
maioria das pessoas vive e trabalha. Uma terra 
cheia de lugares com a qual não vale a pena se 
importar, será em breve uma nação e um estilo 
de vida que não vale a pena defender.”

—James Howard Kunstler, autor e crítico social, 
1948–

19.5.1  Tipos de impactos urbanos

O relacionamento entre o BRT e o uso do solo 
pode ter impactos duradouros sobre a forma 
da cidade. Vias de ônibus podem ter um papel 
importante na concentração de novos desenvol-
vimentos em locais estratégicos que minimizem 
os custos a longo prazo na provisão de serviços 
de transporte público e outros serviços urbanos 
para essas empresas e residências.
Por exemplo, as estações de BRT em Curitiba 
são pontos centrais de desenvolvimento, que 
agem para atrair progresso tanto comerciais 
quanto residenciais, capazes de reduzir a neces-
sidade de quilômetros veículo viajados entre 
essas localizações. O sistema de zoneamento de 
Curitiba foi proximamente ligado com o desen-
volvimento do sistema de BRT, permitindo 
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Figura 19.37
Benfeitorias para 

bicicletas e pedestres 
de alta qualidade 

conectam comunidades 
de baixa renda com o 
sistema TransMilenio 

em Bogotá.
Foto por Lloyd Wright

altas densidades não garanta sempre o ambiente 
urbano sustentável, o planejamento de esforços 
integrados entre o uso do solo e o transporte, 
pode oferecer uma situação vantajosa para todos 
os lados: autoridades municipais, desenvolvedo-
res comerciais e residentes.

19.5.2  Prevendo mudanças na forma 
urbana

A projeção de mudanças induzidas por um novo 
sistema de BRT na forma urbana é complicada. 
Alguns modelos de transporte e uso do solo têm 
sido desenvolvidos, mas esses modelos não são 
muito robustos além de muito pouco calibra-
dos para o uso em países em desenvolvimento. 
É provavelmente mais fácil adotar premissas 
bem simples, plausíveis e incluí-las na base do 
modelo de tráfego de 20 anos. É comum entre 
os promotores de projetos de metrô assumir 
premissas bastante heróicas sobre os possíveis 
desenvolvimentos de terrenos no corredor como 
forma de justificar um investimento maciço, 
mas é provavelmente mais sábio adotar proposi-
ções mais modestas sobre seu desenvolvimento 
futuro. Afinal, se o sistema é mal projetado, 
operado ou mantido (muito do que é difícil 
determinar nos primeiros estágios do planeja-
mento), pode ser que haja fuga de investimentos 
em vez de aplicações no corredor.

19.6  Plano de monitoramento e 
avaliação

“Não acredite em alguma coisa simplesmente 
porque você ouviu dizer. Não acredite sim-
plesmente porque foi passada adiante por 
muitas gerações. Não acredite em alguma coisa 
simplesmente porque foi dita e cochichada por 
muitos… Não acredite em alguma coisa mera-
mente pela autoridade de professores, decanos 
ou homens sábios. Somente acredite depois 
de observações cuidadosas e análises, quando 
achar que ela concorda com a razão, levando 
ao bem e ao benefício de um e de todos, então 
aceite-a e viva pela prática dela”.

—Buda, líder espiritual, 560–480 a.C.

19.6.1  Fundamentos do monitoramento e 
avaliação

Em muitos aspectos, o sucesso ou o fracasso de 
um sistema pode ser visível a partir da reação 
pública a ele. A opinião do usuário seja, talvez, 
a única medida mais importante. Entretanto, 
para obter uma indicação quantitativa e objetiva 
do desempenho global do sistema, um plano 
definido de monitoramento e avaliação é fun-
damental. O retorno desse plano pode ajudar a 
identificar as qualidades, bem como os defeitos 
do sistema, que exigem ações corretivas.
A identificação de um conjunto de metas e indi-
cadores do sistema é o primeiro passo básico no 
desenvolvimento de um plano de monitoramento 
e avaliação. Um valor de base de referência deve 
ser criado para os indicadores relevantes. Assim o 
trabalho de avaliação começará antes do desen-
volvimento do sistema. Ao registrar fatores como 
velocidade média dos veículos, tempo de viagens 
e uso do transporte público antes do desenvol-
vimento do projeto, será possível quantificar os 
benefícios ganhos no novo sistema. A maioria 
dos indicadores será de natureza quantitativa, 
mas avaliações qualificativas também podem ser 
acomodadas no trabalho de levantamento.
Uma programação estrita de monitoramento 
e avaliação deve ser estabelecida. Muitos dos 
indicadores de desempenho do sistema, como 
o número de passageiros, serão coletados auto-
maticamente pelo sistema de controle gerencial 
e de cobrança de tarifas. Outros indicadores 
exigirão medidas diretas periódicas. O período 
inicial de operação do sistema provavelmente 
será um período de medidas mais frequentes, 
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uma vez que haverá grande interesse em avaliar 
o projeto inicial e suas premissas operacionais. 
O retorno do monitoramento inicial deverá 
conformar o projeto e os ajustes operacionais 
que frequentemente ocorrem no primeiro ano de 
operação. Depois dos meses iniciais, no entanto, 
um padrão regular de coleta de dados deve ser 
estabelecido.
Dados de referência também precisam ser levan-
tados em diversos pontos do tempo. Alguns 
desses fatores provavelmente variarão ao longo 
do horário do dia, dia da semana e meses do ano. 
Avaliar as projeções do processo de modelagem 
da demanda também será útil na determinação 
da precisão do modelo para aplicações futuras.

19.6.2  Indicadores de desempenho do 
sistema

Os potenciais indicadores para avaliação do 
sistema incluem:

Divisão modal (transporte público, veículos ��
particulares, a pé, bicicleta, táxis, motocicle-
tas etc.);
Tempo médio de viagem;��
Velocidade média de veículos de transporte ��
público;
Velocidade média de veículos particulares;��
Capacidade de passageiros das vias;��
Capacidade de pico do sistema de transporte ��
público;
Número de viagens real no pico (passageiros ��
por hora por sentido);
Tempo médio de espera para comprar bilhe-��
tes e de espera na plataforma;
Níveis de aglomeração de passageiros nas ��
estações e nos veículos em horários de pico e 
fora dele (passageiros por metro quadrado);
Porcentagem de passageiros sentados e por-��
centagem de passageiros em pé durante horá-
rios de pico e fora de pico;
Número médio de transferências necessárias ��
por viagem;
Frequência de limpeza dos veículos e das ��
estações;
Custo operacional por passageiro quilômetro ��
transportado;
Preços das tarifas;��
Níveis de subsídio do transporte público;��
Número de reportagens positivas e negativas ��
do sistema na mídia;
Satisfação do usuário (Figura 19.38).��

Figura 19.38
A satisfação do usuário, 

talvez seja,, o mais 
importante indicador 
do sucesso ou fracasso 

de um sistema.
Foto por cortesia de TransMilenio S.A.

19.6.3  Indicadores econômicos

Os potenciais indicadores para a avaliação dos 
impactos econômicos incluem:

Empregos criados durante a fase de ��
construção;
Empregos criados na fase operacional;��
Valor econômico da redução no tempo das ��
viagens;
Valor econômico da redução de ��
congestionamentos;
Valor das propriedades próximas às estações e ��
ao corredor;
Vendas de lojas próximas às estações e ao ��
corredor;
Proporção de propriedades vagas perto das ��
estações e ao corredor;
Criação de empresas privadas para a produção ��
de tecnologias para BRTs (e.g., veículos, tec-
nologia de cobrança de tarifas)
Empregos gerados a partir da produção local ��
de tecnologias para BRTs.

19.6.4  Indicadores ambientais

“Nem tudo que conta pode ser contado, e nem 
tudo que pode ser contado, conta.”

—Albert Einstein, físico, 1879–1955

Os potenciais indicadores para a avaliação do 
impacto ambiental do sistema incluem:

Níveis de poluentes locais do ar (CO, NO�� X, 
SOX, MP, tóxicos, O3);
Emissão de gases de efeito estufa (CO�� 2, CH4, 
N2O);
Níveis de ruídos;��
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Admissões hospitalares por problemas ��
respiratórios;
Índices de asma na cidade;��
Número de ônibus mais velhos retirados de ��
circulação.

19.6.5  Indicadores sociais

Os potenciais indicadores sociais para avaliação 
do sistema incluem:

Porcentagem de passageiros de transporte ��
público de cada extrato sócio-econômico;
Porcentagem da renda familiar consumida ��
com transportes;
Níveis de criminalidade ao longo do corredor;��
Níveis de criminalidade dentro dos veículos ��
de transporte público;
Acidentes de veículos dentro do corredor;��
Acidentes, ferimentos e fatalidades envol-��
vendo pedestres.

19.6.6  Indicadores urbanos

Os potenciais indicadores urbanos para avalia-
ção de impactos sobre a forma urbana incluem:

Número de novos desenvolvimentos de pro-��
priedade ao longo do corredor;
Pesquisas de opinião sobre a qualidade do ��
espaço público ao longo do corredor.

19.6.7  Indicadores políticos

Os potenciais indicadores urbanos para avalia-
ção de impactos sobre a forma urbana incluem:

Mudança no número de autoridades políticas ��
apoiando o projeto ao longo do tempo;
Taxas de sucesso de reeleição de autoridades ��
que apoiem o sistema.

Figura 19.39
Indicadores de saúde 
podem dizer muito a 
cerca da verdadeira 
efetividade do sistema 
de transporte público.
Foto por cortesia de Swisscontact e 
do GTZ SUTP Photo CD
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eficiência da entidade de vida longa. Em última 
instância, o sucesso ou fracasso da organização 
provavelmente se depositará sobre o tipo de pes-
soas recrutadas. Portanto, o processo de contra-
tação deve ser conduzido de maneira a atrair os 
melhores profissionais possíveis.
Uma vez que o corpo do projeto operacional, 
projeto físico e plano de negócios estão com-
pletos, um comprometimento político será 
necessário para se mover em direção à completa 
construção e implementação. A designação de 
uma agência para supervisionar a implementa-
ção deve ser feita com bastante antecedência em 
relação ao término do planejamento. Muitos 
acordos contratuais serão necessários de forma a 
liberar legalmente o trabalho de implementação. 
Esses contratos cobrirão áreas como construção, 
manutenção e operações.
Se o processo de construção em si resulta em 
sérios congestionamentos e no caos espalhado 
pela cidade, o novo sistema pode adquirir uma 
imagem pública negativa antes mesmo de abrir. 
Assim, a própria construção exige um crono-
grama bem definido e um plano operacional 
para minimizar as interrupções.
Finalmente, o sistema exigirá algumas ativi-
dades de conservação e manutenção desde o 
começo. Um plano de manutenção preventivo 
bem articulado pode ajudar a assegurar que o 
sistema pareça “novo” por tanto tempo quanto 
possível.
Os tópicos discutidos nesse capítulo incluem:

20. Implementação do sistema

“Planos são apenas boas intenções a não ser que 
degenerem imediatamente em trabalho duro.”

—Peter Drucker, consultor empresarial e escritor, 
1909–2005

A produção de um documento de planejamento 
não é o objetivo final desse processo. Sem imple-
mentação, o processo de planejamento é um 
exercício sem significado. Ainda assim, muitas 
vezes encontram-se esforços e despesas munici-
pais em planos que acabam em relatórios inúteis 
forrando paredes de escritórios, que pouco mais 
apresentam em relação ao investimento.
O processo de planejamento deveria oferecer 
impulso na confiança dos líderes assegurando 
que suficientes considerações foram feitas para 
garantir o sucesso da implementação. Assim, 
essa fase final do planejamento do BRT é um 
ponto crítico para assegurar que a forma e o 
espírito dos planos possam ser trazidos para a 
realidade de maneira eficiente e econômica.
Durante o processo de planejamento, a equipe 
de planejadores, engenheiros e profissionais de 
negócios provavelmente funcionou em uma 
estrutura operacional que foi talhada para rea-
lizar um plano de alta qualidade. À medida que 
o projeto se vira para a implementação, a nova 
organização de supervisão (e.g., uma agência 
do BRT) assumirá diferentes papéis e respon-
sabilidades. Assim, uma estrutura organiza-
cional deve ser desenvolvida para maximizar a 

20.1 Agência de implementação

20.2 Contratos de operação

20.3 Construção

20.4 Manutenção

20.1  Agência de implementação
“A implementação é o que tem que ser feito em 
seguida e algumas vezes uma visão descansada 
é necessária para isso. Eu vejo esse como um 
bom momento para me retirar.”

—Helen Krause, ativista pelos direitos dos animais, 
1904–1999

Todo o planejamento pode estar completo, e 
ainda assim não esclarecer quem é responsável 

pela implementação do projeto. Normalmente, 
a instituição responsável pelo planejamento do 
sistema se tornará a agência responsável pelo 
gerenciamento dos contratos operacionais, ainda 
que essa evolução não ocorra sempre. O planeja-
mento pode ser feito por consultores particulares, 
sob um contrato para um escritório de gerencia-
mento de projetos dentro de um governo muni-
cipal ou uma agência nacional governamental.



778

Manual de BRT

Parte VI – Avaliação e Implementação

20.1.1  Designação da agência de 
implementação

“Homens muitas vezes se opõem a alguma coisa 
meramente porque não tiveram nenhuma 
atuação (agência) em planejá-la ou porque foi 
planejada por aqueles que eles desgostam.”

—Alexander Hamilton, estadista, 1755–1804

O primeiro passo crítico na implementação é, 
portanto, que o prefeito ou governador decida 
sobre qual agência ou agências governamentais 
a implementação do projeto recairá, e se houver 
múltiplas agências, como elas se relacionarão 
entre si. Se for decidido que uma nova agên-
cia será formada para implementar o projeto, 
essa agência precisa de estar estabelecida no 
momento que a implementação começar, porque 
precisará deter poderes legais para emitir contra-
tos. Caso deva ser montada uma nova agência, o 
trabalho deve começar bem antes, visto que esse 
processo pode ser legalmente complexo.
A responsabilidade pela implementação é geral-
mente dividida entre os aspectos de construção 
e os aspectos operacionais do projeto. A respon-
sabilidade pela construção está geralmente sobre 
o departamento do governo responsável por 
grandes obras urbanas. Essa responsabilidade 
normalmente está sobre o departamento muni-
cipal de obras públicas, ou mesmo um departa-
mento provincial ou nacional de vias urbanas. A 
responsabilidade pelos aspectos operacionais do 
sistema de BRT está geralmente sobre uma nova 
autoridade de BRT, uma autoridade de trans-
porte público pré-existente ou um departamento 
de transportes. A responsabilidade pela coor-
denação deve estar com uma pessoa que tenha 

acesso direto ao principal tomador de decisões, 
seja o prefeito ou o governador, o ministro nacio-
nal ou provincial relevante (Figuras 20.1 e 20.2).
A decisão em relação a qual agência deva ser 
responsável pela implementação precisa ser base-
ada em critérios tanto técnicos quanto políticos. 
O mais importante é escolher a agência com 
a maior competência em projetos de similar 
tamanho e escopo, além do poder regulamenta-
dor para implementar o projeto sem complexas 
aprovações intra-governamentais. Os contratos 
maiores geralmente se passam na casa das deze-
nas de milhões de dólares, em vez de centenas 
de milhões, e os menores contratos na casa dos 
milhões, assim a agência selecionada deve ter 
experiência em gerenciar contratos desse porte.
Algumas vezes, entretanto, a agência com a 
maior experiência apresenta conflito de inte-
resses. Uma questão típica, por exemplo, é que 
a agência responsável pela regulamentação do 
serviço existente de transporte público - muitas 
vezes um departamento de transportes - pode 
levantar receitas consideráveis (tanto lícitas 
quanto ilícitas) da estrutura de regulamentos 
existente, mostrando-se altamente resistente a 
mudanças. Em outros casos, uma companhia 
pública de ônibus mal administrada pode exis-
tir, não sendo desejável incumbir o novo sistema 
ao gerenciamento ruim do antigo sistema. Pode 
ser politicamente mais expediente nessa situa-
ção, a criação de uma nova autoridade de BRT 
em vez de reformar uma entidade intrincada. 
Em outros casos, um novo projeto de BRT pode 
prover o ímpeto para a criação de uma nova 
autoridade de transporte com poderes mais 

Figuras 20.1 e 20.2
Em última instância, 
o impulso do projeto 
dependerá da direção 
da liderança superior, 
como o prefeito 
Myung-Bak Lee de 
Seul (foto esquerda) 
ou o governador 
Sutiyoso de Jacarta.
Foto esquerda por Erik Möller

Foto direita por Michael Replogle
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amplos. A questão importante é que, qualquer 
que seja a agência responsável, esta deve focar 
sua atenção primária sobre a implementação 
visando o sucesso do projeto de BRT, caso con-
trário o projeto corre risco de fracassar.

20.1.2  Estudo de casos

“Aqueles que não podem lembrar o passado 
estão condenados a repetí-lo.”

—George Santayana, poeta, 1863–1952

20.1.2.1  Bogotá
No caso de Bogotá, decidiu-se cedo pela cria-
ção de uma autoridade especial para o BRT, 
chamada TransMilenio, para o gerenciamento 
das operações dos ônibus. Decidiu-se que o 
projeto não seria colocado sob a administração 
da Secretária de Trânsito e Transportes (STT), 
regulamentador do transporte público existente. 
Essa divisão foi feita baseada no desejo de que a 
equipe pudesse trabalhar em tempo integral no 
projeto de BRT, não se incumbindo de outras 
tarefas. Percebia-se também, que o regulamen-
tador dos transportes públicos existente era 
uma burocracia intrincada com um interesse 
assumido nas receitas da emissão de licenças das 
linhas de ônibus (Figura 20.3).
O TransMilenio começou em janeiro de 1998 
apenas como um escritório de projetos no gabi-
nete do prefeito, com três jovens engenheiros. 
Em agosto do mesmo ano, um homem de 
negócios experiente foi contratado para ser o 
chefe do novo escritório e a equipe cresceu para 
cinco. Eles prepararam uma lei para o prefeito 
submeter à câmara da cidade, que autorizaria 
o prefeito Peñalosa a estabelecer a agência do 
BRT, TransMilenio. Essa lei não foi, na verdade, 
aprovada pela câmara até fevereiro de 1999 e a 
TransMilenio não foi realmente criada até outu-
bro daquele ano.
Antes do estabelecimento de TransMilenio, o 
projeto foi tocado de uma agência de BRT “vir-
tual” sob a liderança de experiente homem de 
negócios, em um escritório diretamente ligado 
ao prefeito. A partir do momento que TransMi-
lenio, tornou-se uma entidade legal, um novo 
Diretor Administrativo foi contratado. Todos os 
antigos membros da equipe da agência “virtual” 
se tornaram empregados da TransMilenio. O 
antigo diretor desta agência se tornou o represen-
tante do prefeito Peñalosa para o projeto.

Uma vez que a TransMilenio não tinha ainda 
sido criada como entidade legal no começo do 
planejamento, os contratos para projeto concei-
tual e planejamento não foram feitos com Trans-
Milenio. Os consultores de projeto, os bancos de 
investimento e os advogados foram contratados 
pela Secretaria de Trânsito e Transportes (STT), 
mas na prática a supervisão desses contratos era 
feita pelo diretor temporário da agência virtual. 
O contrato com consultores empresariais foi 
feito diretamente com o gabinete do prefeito e 
supervisionado pela agência virtual.
Ao consolidar o controle de supervisão de todos 
os contratos relevantes sob a sua autoridade, 
o prefeito essencialmente criou uma agência 
governamental composta de novas contratações 
com todos os consultores relevantes. O Instituto 
de Desenvolvimento Urbano (IDU) era essen-
cialmente o Departamento de Obras Públicas 
para Bogotá. Mesmo que o IDU eventualmente 
assumisse a responsabilidade pela construção, 
não estava diretamente envolvido nesse primeiro 
momento. As empresas de consultoria trabalha-
ram independentemente do departamento de 
obras públicas (IDU) e do regulamentador do 
transporte público existente (STT), mas ambas 
as agências foram instruídas para cooperar com-
pletamente com as equipes de consultoria, essa 
instrução clara do prefeito e a supervisão direta 

Figura 20.3
Sentiu-se que o 

regulador do transporte 
público em Bogotá 

tinha muitos interesses 
entrincheirados com os 

operadores de ônibus 
existentes, assim 

uma nova agência foi 
criada para o novo 

sistema de BRT.
Foto por Karl Fjellstrom, 

cortesia do GTZ SUTP Photo CD
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por seu representante asseguraram a total coope-
ração, tanto do departamento de obras públicas 
quanto do coordenador de transportes públicos.
No momento que Bogotá estava pronta para 
implementar o TransMilenio, a TransMilenio 
já estava criada como agência, tornando-se a 
principal responsável pelo lado operacional do 
TransMilenio bem como pelo desenvolvimento, 
execução e oferta dos contratos de operação.
O projeto conceitual detalhado para a infra-
estrutura foi projetado pelos consultores de pla-
nejamento originais (Figura 20.4). No estágio 
de implementação, esses projetos se tornaram a 
base dos contratos feitos pelo departamento de 
obras públicas de forma que um novo conjunto 

de empresas pudesse realizar a engenharia deta-
lhada e a construção real. O departamento de 
obras públicas, então, gerenciou o real processo 
de concorrência e assinou o contrato com os 
ofertantes vitoriosos.
A estrutura dos vários departamentos foi tal que 
os problemas de coordenação foram evitados 
com sucesso. Primeiro, o diretor de TransMile-
nio, o representante do prefeito para o projeto e 
o prefeito em pessoa, eram membros do Quadro 
de Diretores do departamento de obras públicas, 
que se encontrava a cada duas semanas para 
discutir o progresso da construção do projeto de 
BRT e de outras obras relacionadas. Segundo, 
havia uma reunião semanal entre TransMilenio 
e o departamento de obras públicas, para acom-
panhar projetos físicos detalhados e assegurar 
que os detalhes do projeto permanecessem fiéis 
ao conceitual. Essa reunião era atendida pelo 
representante do prefeito e pelo vice-diretor do 
departamento de obras públicas. Finalmente, 
uma reunião semanal acontecia entre o prefeito, 
seu representante para o projeto e o diretor de 
TransMilenio as, a fim de discutir quaisquer 
problemas. Nessa reunião, o prefeito Peñalosa 
traria pessoas relevantes de outras agências 
para o caso de acontecerem problemas de 
coordenação.

20.1.2.2  Jacarta
No caso do TransJakarta, o governador da 
província colocou a responsabilidade pela infra-
estrutura nas mãos do Departamento de Trans-
portes (DisHub), que tinha uma unidade deste 
tipo. O planejamento tornou-se nominalmente 
responsabilidade de uma força tarefa entre 
agências chefiadas por um assessor sênior do 
governador.
Na prática, como todo o orçamento do projeto, 
tanto para operadores quanto para infra-estru-
tura, passou inteiramente pelo Departamento 
de Transportes, era controlado firmemente por 
este departamento, e a influência da força tarefa 
era nominal, no melhor dos casos. O líder dessa 
força tarefa mais tarde se tornou o chefe da 
TransJakarta, a autoridade de operação; mas essa 

Figura 20.4
O trabalho de 
projeto detalhado 
desempenhado pelos 
consultores se tornou 
a base para os esforços 
subsequentes do 
departamento de 
obras públicas.
Imagem por cortesia de 
TransMilenio S.A.

Figura 20.5
Em Jacarta, o próprio governador 
chefiou a força tarefa entre agências.
Foto por Michael Replogle
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20.1.2.5  Ahmedabad
No caso de Ahmedabad, as operações prova-
velmente serão gerenciadas pela corporação de 
transportes públicos que já contrata amplamente 
a operação de ônibus do setor privado. Os con-
tratos de construção poderão ser emitidos pelo 
departamento de engenharia da Corporação 
Municipal de Ahmedabad; mas mais tarde, um 
contrato de gerenciamento separado para uma 
empresa privada deve ser feito. O projeto deta-
lhado vem sendo feito pelos planejadores do sis-
tema, CEPT, com alguns detalhes de engenha-
ria realizados através de contratos com empresas 
de consultoria. O empreiteiro é responsável 
pelos desvios de tráfego durante a construção.

20.1.3  Coordenação de operações e infra-
estrutura física

Deve-se sempre tomar cuidado para assegurar 
que não existam problemas de coordenação entre 
o projeto operacional e o projeto de construção. 
Normalmente é melhor ter um gerente geral de 
projeto respondendo diretamente ao prefeito 
ou governador com responsabilidade real para 
garantir que essas duas atividades sejam feitas de 
maneira complementar e coordenada.
O plano operacional de implementação e o 
plano de aplicação da construção devem ser 
feitos simultaneamente. É um problema comum 
que as municipalidades, mais confortáveis com 
projetos de construção do que com decisões 
complicadas de gerenciamento, avancem com a 
construção antes da implementação das opera-
ções. Esse ato parcial resultou em mais de um 

autoridade de operações tinha poderes muito 
mais fracos do que TransMilenio e a maioria das 
decisões estratégicas permaneceu com o Depar-
tamento de Transportes. Dessa forma, o projeto 
conseguiu atingir certo nível de coordenação 
dentro do Departamento de Transportes.

20.1.2.3  Dar es Salaam
No caso de Dar es Salaam, o projeto é planejado 
por uma equipe de consultores internacionais 
respondendo à Unidade de Gerenciamento 
de Projeto sob o Conselho da Cidade de Dar 
es Salaam, que responde ao prefeito., O pla-
nejamento durante a Fase I, não como Trans-
Milenio, trará o plano até o ponto do projeto 
de engenharia detalhado. Apesar de não estar 
ainda completamente decidido, é provável que 
a agência de implementação para os contratos 
operacionais deva ser uma nova agência gover-
namental sob o Ministério Nacional de Gover-
nos Locais, provavelmente incorporando muitos 
membros da unidade de gerenciamento de 
projeto. A infra-estrutura será responsabilidade 
de uma agência nacional de rodovias, chamada 
TanRoads, ou de um ramo avançado de nível 
provincial de TanRoads chamado Dar Roads. A 
decisão final exigirá um documento de gabinete 
identificando os poderes da nova agência.

20.1.2.4  Délhi
No caso de Délhi, os projetos foram feitos por 
um consórcio sob o contrato da Comissão de 
Transportes. Não há mudanças operacionais 
planejadas nos primeiros estágios, assim as ope-
rações continuarão divididas entre a autoridade 
pública de ônibus existente, a Délhi Transport 
Corporation e pequenos operadores privados.
O gerenciamento do trabalho de construção 
pode ser dividido entre agências, dependendo 
da responsabilidade de jurisdição de cada uma, 
pela via em particular. Na primeira fase, a Délhi 
Municipal Corporation gerenciará o trabalho 
de construção em virtude de já controlar as vias 
nessa fase. Entretanto, corredores posteriores 
provavelmente cairão sob o controle da Délhi 
Development Authority. Tais divisões de res-
ponsabilidade sobre o trabalho de construção 
podem gerar problemas com a coordenação do 
empreendimento e compatibilidades de projeto, 
se não forem cuidadosamente gerenciadas.

Figura 20.6
Modelo de pequena 

escala do sistema 
proposto em Délhi.

Imagem por cortesia do 
Instituto Indiano de Tecnologia – Délhi 

(IIT-Délhi)
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caso de infra-estrutura de BRT terminada muito 
antes da existência de ônibus para operar no sis-
tema ou quaisquer companhias para executá-los. 
Em Cali (Colômbia), por exemplo, o novo sis-
tema de BRT até o momento dessa publicação, 
continuava a espera de ônibus, depois de anos de 
sua implementação. (Figuras 20.7 e 20.8).
Da mesma forma, Ciudad Juarez, no México, 
construiu um corredor de 3,5 quilômetros, mas 
por várias razões este ainda não opera, já trans-
corrido um ano do término da infra-estrutura 

Figura 20.7 e 20.8
O sistema de Cali 
(Colômbia) é um 

exemplo de infra-
estrutura desenvolvida 
muito antes do modelo 

de negócios. Sem um 
modelo de negócios no 
lugar, nenhum veículo 

pode ser adquirido 
pelos operadores, 

assim, a dispendiosa 
infra-estrutura 

continua sem uso.
Fotos por cortesia de Metrocali

Figura 20.9
Apesar de possuir 
veículos e infra-
estrutura, o sistema 
de Ciudad Juarez 
não está operando.
Foto por Oscar Diaz

(Figura 20.9). Sem um comitê de coordenação 
chefiado diretamente pelo prefeito ou governa-
dor para garantir que os contratos de operação e 
construção sejam cuidadosamente coordenados, 
projetos podem ser terrivelmente atrasados.
Assegurar que a construção seja terminada e que 
os sistemas de operação de veículos e tarifas este-
jam prontos simultaneamente, não é tarefa fácil. 
No caso do TransMilenio, um representante do 
prefeito tinha informações detalhadas do anda-
mento dos contratos de construção. Os contra-
tos prescreviam duras penalidades para o caso 
de atraso no término das obras. O diretor de 
TransMilenio tinha informações bastante atua-
lizadas sobre o progresso da operação de veícu-
los e do sistema de tarifas, além desses contratos 
exigirem o início das operações sob cobrança 
de penalidades. As empresas contratadas enca-
ravam, na pior hipótese, o cancelamento do 
acordo, responsabilizando-se por pagar mais 
de 1 milhão de dólares em multas e serem 
impedidas de assinar contratos com o estado 
da Colômbia por cinco anos. De fato, os prazos 
foram realmente aliviados, mas não até o último 
minuto, e todas as partes foram intimidadas e 
ameaçadas com as devidas penalidades. O repre-
sentante do prefeito controlou firmemente toda 
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essa informação, informando às empresas de 
construção que os operadores estavam prontos 
e aos operadores que as companhias de constru-
ção estavam quase terminando.

20.1.4  Contratação da equipe da agência

“Ao final, todas as operações de negócios podem 
ser reduzidas a três palavras: pessoas, produtos e 
lucro. A menos que você tenha uma boa equipe, 
não pode fazer muito com os outros dois.”

—Lee Iacocca, ex-presidente da Chrysler, 1924–

A medida que o projeto se aproxima da imple-
mentação, o completo estabelecimento de for-
mação da equipe da autoridade de BRT será 
necessário. Ainda que uma equipe de três a dez 
pessoas seja suficiente para a fase de planeja-
mento, na fase de desenvolvimento uma estru-
turação de gerenciamento completa, com maior 
número de posições e habilidades será neces-
sária. A construção da equipe provavelmente 
acontecerá de uma maneira escalonada, com 
certas posições estratégicas sendo preenchidas 
inicialmente.
O estabelecimento formal de uma autoridade de 
BRT deverá seguir a partir das estruturas deta-
lhadas no Capítulo 15 (Estrutura institucional 
e de negócios). Essa estrutura tem diretamente 
a autoridade do prefeito ou governador, ou um 
representante no quadro de diretores. Como 
observado acima, o processo legal para a forma-
ção da entidade de gerenciamento deve ser com-
pletado bem antes da inauguração do sistema.
A estrutura organizacional da entidade de geren-
ciamento promove linhas claras de responsabili-
dade e provê sub-unidades lógicas pertinentes às 
principais funções da organização. Essas unida-
des devem incluir administração, controle finan-
ceiro, assuntos legais, operações e planejamento. 
A Figura 20.10 delineia a estrutura organizacio-
nal interna utilizada pela TransMilenio.
A posição de gerente geral tem a responsabilidade 
global pelo desenvolvimento e implementação da 
estratégia da organização, reportando-se direta-
mente ao Conselho de Diretores, sendo a princi-
pal interface da organização com outras agências 
governamentais e com entidades privadas. O 
gerente geral assistente gerencia diretamente as 
atividades do dia-a-dia das quatro divisões de 
TransMilenio: Administração, Planejamento, 
Operações e Finanças. O executivo de controle 

Conselho de
 Diretores

Gerente Geral

Escritório de
Assuntos Legais

Escritório de 
Controle Interno

Vice-Gerente
Geral

Divisão
Administativa

Divisão de 
Planejamento

de Transportes

Divisão de 
Operações

Divisão
Financeira

Figura 20.10
Estrutura 

organizacional de 
TransMilenio S.A.

Divisão de
Planejamento

Recursos
Humanos

Orçamento e
Contabilidade

Serviços
Gerais

Figura 20.11
Divisão de 

Planejamento da 
TransMilenio S.A.

interno assegura que as operações financeiras 
internas do TransMilenio sejam conduzidas de 
maneira apropriada de acordo com as regula-
mentações estabelecidas pelo Conselho de Dire-
tores e a municipalidade. Essa posição também 
supervisiona o preenchimento da auditoria 
financeira interna. O executivo de assuntos legais 
assegura que documentos e contratos estejam de 
acordo com todas as leis locais e nacionais.
A Divisão de Planejamento da TransMilenio é 
focada nas atividades exigidas para a expansão 
do sistema. A Divisão de Planejamento assume a 
liderança sobre os projetos dos novos corredores. 
A Figura 20.11 indica a estrutura da Divisão de 
Planejamento.

A Divisão de Operações da TransMilenio asse-
gura que o sistema funcione de maneira eficiente. 
O time de Operações monitora o desempenho 
dos operadores privados de ônibus, o funciona-
mento do centro de controle e a qualidade global 
do serviço no sistema. A Figura 20.12 traz a 
estrutura da Divisão de Operações.
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Durante a Fase I, TransMilenio conseguiu cum-
prir o seu mandato com uma equipe de aproxi-
madamente 80 pessoas. A simplicidade dos siste-
mas de BRT junto à crescente proeminência da 
tecnologia da informação permitiu que grandes 
sistemas de transporte público fossem adminis-
trados por agências de gerenciamento relativa-
mente enxutas. A Tabela 20.1 lista o número de 
membros da equipe por área funcional durante a 
primeira fase da operação do sistema.

Tabela 20.1: Empregados por área funcional 
durante a Fase I do TransMilenio

Área funcional
Número de 

empregados

Escritório do Gerente Geral 5

Escritório do Gerente Assistente 5

Escritório de Assuntos Legais 5

Escritório de Controle Interno 3

Divisão Administrativa 17

Divisão de Planejamento 11

Divisão de Operações 27

Divisão Financeira 7

Total 80

Fonte: TransMilenio S.A.

Cada posição deve ser anunciada publicamente 
e processada formalmente através de entrevistas 
competitivas. O sucesso de longo termo do sis-
tema dependerá muito das habilidades e da cria-
tividade da equipe da agência de gerenciamento.

Divisão
Financeira

Tesouraria
Cobrança e 

Distribuição de
Receitas

Administração

Figura 20.13
Divisão Financeira da 
TransMilenio S.A.

Figura 20.14
Divisão Administrativa 
da TransMilenio S.A.

Divisão
Administrativa

Recursos
Humanos

Orçamento e
Contabilidade

Serviços
Gerais

Divisão de
Operações

Garantia de
Qualidade

Infra-estrutura
de veículos

Programação
Controle 

Operacional

Figura 20.12
Divisão de Operações 
da TransMilenio S.A.

A Divisão Financeira da TransMilenio monitora 
a estrutura de custos do sistema para assegu-
rar os níveis apropriados de tarifas técnicas e 
ao usuário. Essa divisão também supervisiona 
o operador privado com a concessão para a 
cobrança de tarifas. A Figura 20.13 oferece a 
estrutura da Divisão Financeira.

A Divisão Administrativa oferece serviços de 
apoio para a TransMilenio em termos de recur-
sos humanos, orçamentos e serviços em geral. A 
estrutura da Divisão Administrativa é apresen-
tada na Figura 20.14.
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20.2  Contratos de operação
“Nós pensamos em generalidades, mas nós 
vivemos nos detalhes.”

—Alfred North Whitehead, matemático e filósofo, 
1861–1947

Os contratos com os operadores de veículos e 
de cobrança devem ser terminados e registrados 
oficialmente bem antes do sistema ser lançado. 
Obviamente, os operadores não podem adquirir 
equipamentos (e.g., veículos) até que contratos 
assinados estejam em suas mãos. Uma vez que o 
tempo de entrega dos veículos pode exigir até 12 
meses, tais contratos devem ser finalizados até 
um ano antes da inauguração do sistema. Esse 
tempo é crítico para uma inauguração de sucesso.

20.2.1  Contratos de operação de Bogotá

O esboço dos documentos de concorrência e a 
negociação dos contratos de operação podem 
despender grande quantidade de tempo e ener-
gia. No caso do TransMilenio, passaram - se oito 
meses entre discussões e pesquisas antes que o 
primeiro esboço de contrato para operação das 
linhas troncais, linhas alimentadoras ou sistema 
de cobrança; fosse produzido e liberado para dis-
cussão. Com a publicação dessa sinopse oficial os 
operadores de ônibus e vendedores de sistemas de 
tarifa tiveram, pela primeira vez, a idéia do que 
esperar do sistema operacional do TransMilenio.
A cidade de Bogotá não tem seu próprio depar-
tamento legal, assim fez-se necessária a contra-
tação de experts legais habilidosos para esboçar 
os verdadeiros documentos para a licitação. 
Esses documentos também exigiram uma forte 
liderança de TransMilenio, porque os advogados 
precisavam entender claramente os objetivos da 
agência operacional. Na Fase II, esse processo 
levou menos tempo, apenas um mês, porque já 
tinham resolvido a estrutura básica do sistema 
e contratos modelo que necessitavam somente 
de modificações. Um perfil de um contrato da 
Fase II para as operações troncais do TransMile-
nio é apresentado no Anexo 5.
Uma vez que os documentos da concorrência 
foram publicados, as companhias tiveram três 
meses para preparar suas ofertas. As empresas 
ofertantes potenciais precisam de um tempo 
adequado para se organizarem. Corporações de 
ônibus privadas existentes podem não se ajustar 
às exigências do edital sobre as orientações de 

Figura 20.15
Sem oferecer 
contratos efetivos 
com antecedência, 
a implementação 
do sistema poderá 
estar em risco.
Foto por cortesia de iStockphotos

Tabela 20.2: Tempos necessários para a contratação operacional

Atividade Tempo necessário

Processo de contratação de pessoal para esboçar 
os contratos de operação

4 meses

Preparação dos esboços de contratos 8 meses

Finalização dos contratos formais de concorrência 6 meses

Preparação das ofertas de concorrência 3 meses

Premiação dos contratos vencedores 1,5 mês

Identificação de financiamento para a aquisição 
de veículos

2 - 3 meses

Fabricação e envio dos veículos 8 – 10 meses

Total 32,5 – 35,5 meses

contratação e provavelmente precisarão formar 
novas entidades legais. Os operadores privados 
de ônibus podem ter experiência limitada na 
operação de uma empresa de ônibus moderna, 
competindo em um processo de contratação. 
Essas companhias podem ser pouco mais do que 
uma operação de aluguel, sem experiência na 
programação; manutenção de veículos, gerencia-
mento de mão de obra ou treinamento de moto-
ristas. Consultorias empresariais são geralmente 
exigidas para ajudar nesse processo. A autori-
dade de BRT pode desejar oferecer assistência 
de treinamento para pequenas firmas de forma a 
prepará-las para o processo de concorrência.
Uma vez que os vencedores das ofertas foram 
anunciados, passaram-se mais 38 dias para 
premiar o contrato. Os documentos de concor-
rência eram quase idênticos ao contrato, mas 
não completamente idênticos. O contrato final 
precisou ser escrito, mas o conteúdo já estava 
travado pelo processo de concorrência, não 
sendo mais sujeito à negociações, por isso o pro-
cesso foi breve. Entretanto, levou 38 dias para 
instaurar os documentos através dos trâmites 
internos de contratação do governo e fazer uma 
cerimônia oficial de premiação.
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Depois que já detinham os contratos, levou dois 
meses para a obtenção do financiamento para os 
veículos. Esse financiamento se tornou mais fácil 
em fases posteriores, mas em qualquer primeira 
fase de projeto, esse processo pode ser muito 
complicado e consumir bastante tempo. Em 
Bogotá, os operadores não puderam assegurar 
o financiamento até que tivessem das mãos do 
governo, seus contratos de operação uma vez 
que essa é a base da receita para a nova compa-
nhia (Figura 20.16). Esse financiamento não 
aconteceu automaticamente e era um assunto 
de constante preocupação para o prefeito. O 
prefeito não queria oferecer garantias munici-
pais em virtude de manter o risco na mão dos 
operadores. O gabinete do prefeito despendeu 
esforço e tempo localizando fontes possíveis de 
financiamento para a compra de veículos que 

não exigiam garantias do governo municipal e 
finalmente obtiveram sucesso. A aquisição dos 
veículos pelos operadores privados era muito 
importante para certificar que a companhia 
que fizesse os lucros também suportasse alguns 
riscos da falha do projeto.

Uma vez que os operadores privados assegura-
ram o financiamento, levou mais seis meses para 
fabricar e entregar os veículos. Esse processo 
pode levar mais tempo se os veículos não forem 
padronizados, estiverem vindo de um fabricante 
de pequena escala ou enviados para um local 
mais distante.

Em resumo, desde o momento que o Trans-
Milenio começou a preparar os contratos de 
operação até que os veículos estivessem rodando 
na rua, totalizou-se 20 meses e meio. No caso 
do TransMilenio, esse processo foi relativamente 
acelerado, pois nenhuma despesa foi poupada 
em termos de honorários legais e consultores 
empresariais.

Ainda que possa ser feito muito mais rápido, 
os atalhos podem levar a significativos proble-
mas operacionais ou políticos. Muitos sistemas 
encaminhados hoje em dia, se movem rapida-
mente sobre a infra-estrutura física, enquanto a 
contratação operacional está sendo deixada para 
o último minuto. Um total de 29 meses deve 
ser considerado como a quantidade mínima de 
tempo necessária para definir um sistema de 
BRT de operações privadas bem geridas. Isso 
pode despender menos tempo, caso a estrutura 
do sistema existente seja relativamente copiada 
ou se for feita uma aquisição pública dos veículos.

O momento exato dependerá das regras de con-
corrência de cada cidade ou país.

20.2.2  Contratação de operação de Jacarta

No caso de Jacarta, os contratos operacionais 
foram esboçados de última hora. O governador 
determinou ser politicamente necessário que o 
sistema estivesse pronto e rodando em uma certa 
data; janeiro de 2004. Sem essa data, ele temia 
que a burocracia continuasse adiando o projeto. 
O projeto foi inicialmente concebido em termos 
de infra-estrutura física, deixando para última 
hora a complicada e embaraçosa negociação dos 
contratos de operação com os operadores de 
ônibus, como tipicamente costumeiro.

Figura 20.16
Até que os operadores 
realmente possuíssem 
os contratos oficiais, 
não eram capazes de 
obter o financiamento 
para os veículos.
Foto por Lloyd Wright
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Com a inauguração do sistema em janeiro de 
2004, TransJakarta ainda não tinha decidido, 
em julho de 2003, se os operadores seriam uma 
única entidade privada, um operador público 
ou múltiplas entidades. Por volta de agosto 
foi finalmente determinado que o operador 
fosse único e privado, em um consórcio amplo 
formado pelos operadores que atualmente con-
trolam as linhas de ônibus ao longo do Corre-
dor I. Essa decisão, típica de Curitiba, Quito e 
da Cidade do México (ainda que um operador 
público tenha 20% das linhas da Cidade do 
México), é geralmente assumida não porque seja 
de interesse dos usuários do sistema, mas porque 
é politicamente conveniente evitar conflitos com 
os operadores de ônibus. A entidade legal que 
esse consórcio se tornou, não foi de fato criada 
até janeiro de 2004, somente alguns dias antes 
do início das operações.
Porque não havia entidade legal capaz de com-
prar os veículos, não houve outra opção disponí-
vel que não fosse o governo adquirir os veículos 
diretamente, nesse caso o Departamento de 
Transportes. Essa aquisição significou que o 
governo municipal teve de incorrer no custo 
total dos veículos utilizando receitas públicas 
(Figura 20.17). Denotou também, que a munici-
palidade permanecesse a proprietária dos veícu-
los e o incentivo dos operadores para mantê-los 
não fosse forte. Tampouco tinha a municipali-
dade o conhecimento técnico pra selecionar os 
veículos ideais, assim esses eram muito potentes 
e pesados, causando consumo de combustível 
desnecessário e danos à via.
Não houve sequer tempo suficiente pra o 
governo comprar os veículos usando as regras 
normais de licitação competitiva. Como resul-
tado, o Departamento de Transportes precisou 
utilizar-se de uma cláusula de lei que permitisse 
ao governador contornar as regras normais 
de licitação competitiva, em “circunstâncias 
excepcionais”, com o propósito de permitir que 
a cidade lide com desastres naturais. Essa ação 
tornou a compra sujeita à suspeitas de impro-
bidade administrativa do governo, submetendo 
a cidade a um procedimento investigativo 
invasivo e a quase um processo legal. Apesar de 
nenhuma improbidade ter sido encontrada, a 
investigação manchou politicamente a reputa-
ção do projeto.

O único contrato que foi assinado com o 
consórcio dos operadores de ônibus existente 
criou um monopólio que tinha uma posição 
muito forte para barganhar com o governo. 
TransJakarta, a agência de operação, também 
foi criada na última hora, e seus poderes eram 
extremamente restritos. Ela concordava em 
pagar às companhias uma taxa bem alta por 
quilômetro veículo para convencer os operado-
res a cooperar. Essa empresa não apresentava 
nenhuma experiência em operar em um sistema 
de BRT, nem mesmo em administrar uma cor-
poração do setor formal. Muitos dos motoristas 
estavam inicialmente operando os veículos em 
contratos claros de trabalho e alguns dos contra-
tados se mostraram incompetente e inconfiáveis. 
Essa situação levou à disputas trabalhistas nos 
primeiros meses, com a equipe saindo do traba-
lho e interrompendo os serviços. Nem os ope-
radores nem a autoridade de operação tinham 
qualquer experiência com a programação de 
serviços de ônibus, de forma que os coletivos 
saíam em horários quase aleatórios, levando a 
agrupamentos simultâneos de veículos na esta-
ção durante alguns períodos e longos ciclos onde 
nenhum deles aparecia.

20.2.3  Contratação do sistema de tarifas

Problemas com a contratação da operação e 
do equipamento do sistema de tarifas também 
podem levar a dificuldades operacionais. No 
caso do TransMilenio, havia um único contrato 

Figura 20.17
Em Jacarta, a 

implementação urgente 
forçou o governo a 

adquirir os veículos.
Foto por Karl Otta, 

cortesia do GTZ SUTP CD-ROM
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de soma total com uma determinada empresa 
para prover todo o equipamento do sistema de 
tarifas e operá-lo por um período de oito anos. 
Esse contrato de soma total para o sistema de 
tarifa assegurou que não haveria problemas 
entre o operador do sistema e o dono do equi-
pamento (uma vez que os dois eram o mesmo). 
Entretanto, isso se tornou uma forma bastante 
dispendiosa para que o TransMilenio adquirisse 
o equipamento e o sistema implementado fosse 

extremamente simples, além de apresentar pro-
blemas operacionais iniciais. (Figura 20.18)
Em Jacarta, o Departamento de Transportes 
obteve o equipamento diretamente do sistema 
de tarifas, assim TransJakarta contratou um 
operador separado que ficou responsável pelo 
sistema. Com pressa para sua implementação, 
Jacarta não tomou muito cuidado na negociação 
desse contrato e o vendedor do equipamento 
do sistema não garantiu a entrega do código 
de programação interna dele para a compa-
nhia, supervisionando as operações tarifárias. 
O sistema não previa penalidades para grandes 
falhas, apresentando todo tipo de erro imaginá-
vel; desde os cartões eletrônicos, passando pelos 
leitores, até problemas no envio de dados para os 
computadores centrais A fraqueza dos contratos 
e a divisão entre duas companhias dificultaram 
a penalização de qualquer uma das companhias 
quando aconteceram problemas maiores.
Apesar de todos os problemas que possam 
ocorrer, e de alguma publicidade negativa resul-
tante, torna-se mais fácil em algumas situações 
políticas, começar a operar o sistema e então 
consertar os problemas à medida que eles se 
tornem aparentes e uma crise aconteça. Mesmo 
assim, o planejamento adequado evita muito 
desses problemas.

Figura 20.18
Bogotá concedeu 
um contrato para 
que a companhia do 
sistema de cobrança 
tanto adquirisse o 
equipamento quanto 
operasse o sistema.
Foto por Klaus Blanse, cortesia do 
GTZ SUTP Photo CD-ROM
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20.3  Construção
“Toda a diferença entre a construção e a cria-
ção é exatamente essa: uma coisa construída só 
pode ser amada depois de construída; mas uma 
coisa criada é amada antes que exista.”

—Charles Dickens, romancista, 1812–1870

20.3.1  Contratos de construção

“A sociedade é de fato um contrato. É uma 
parceria com toda a ciência; uma parceria com 
toda a arte; uma parceria com qualquer vir-
tude, e com toda a perfeição.”

—Edmund Burke, estadista e filósofo, 1729–1797

20.3.1.1  Visão geral
A construção envolve quatro atividades separa-
das e a forma dos contratos para implementá-las 
varia de acordo com este agrupamento:

1. Projeto conceitual detalhado;
2. Projeto de engenharia detalhado;
3. Construção;
4. Manutenção.

Além disso, sistemas de BRT envolvem, não 
apenas vias, mas diversos tipos de construção. 
Não como um projeto de via padrão, um sis-
tema de BRT envolverá tipos de construção bem 
distintos, incluindo:

1. Vias;
2. Estações;
3. Estações de transferência intermediárias, 

terminais, garagens;
4. Centro de controle e prédios 

administrativos;
5. Infra-estrutura para o acesso de pedestres;
6. Infra-estrutura de integração como cal-

çadas, faixas de bicicletas e garagens de 
estacionamento.

A estratégia de contratação pode envolver a 
reunião de elementos diferentes das quatro fases 
de construção, e quase todas as combinações 
são possíveis com diferentes benefícios e riscos. 
Orientação sobre como agrupar melhor essas 
atividades não foi ainda completamente siste-
matizada, mas algumas experiências até hoje são 
apresentadas nessa seção.
A estrutura de contratação deve ser feita de 
maneira que:

Minimize o custo de construção e engenharia ��
para o governo;
Minimize o risco de aumentos inesperados no ��
custo de construção;

Minimize o custo de financiamento;��
Minimize os atrasos de construção e os custos ��
de transação;
Minimize o risco de construção de baixo ��
padrão;
Alcance outros objetivos sociais e políticos.��

Como esses objetivos podem ser melhor alcan-
çados dependerá das circunstâncias locais.

20.3.1.2  Contratos agrupados versus 
contratos separados

O processo de implementação pode envolver 
um único grande contrato com todas as ati-
vidades agrupadas. Nesses casos, um grande 
consórcio de construção provavelmente super-
visionaria o processo inteiro. No outro extremo, 
cada aspecto do processo pode ser dividido em 
muitos contratos diferentes. São também possí-
veis muitas permutações entre essas duas opções. 
Essa seção discute algumas das diferentes consi-
derações na escolha da estrutura dos contratos. 
A Figura 20.20 resume as diferentes questões de 
cada opção.
Minimização dos custos globais de engenharia e 
construção

Se um governo não está inteiramente certo sobre 
o prosseguimento de um projeto de BRT, uma 
maneira de minimizar seu custo seria a sepa-
ração do projeto conceitual do plano de enge-
nharia detalhado. Da mesma forma, a cidade 
pode separar o detalhamento da engenharia, da 

Figura 20.19
Um processo de 

contratação falho no 
sistema de tarifas de 

Jacarta significou 
muitos problemas 

operacionais 
no começo.

Foto por cortesia de Karl Otta, 
cortesia do GTZ SUTP Photo 

CD-ROM
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construção. Um governo pode estar pronto para 
gastar o dinheiro no projeto e na engenharia 
detalhada, mas não ainda na construção. Um 
governo também pode não precisar emprestar 
dinheiro para implementar o projeto se o custo 
total do pacote for mantido abaixo de certo 
custo mínimo. A separação desses passos permi-
tirá ao governo pagar pelo projeto e construção 
de maneira incremental.
Em outras circunstâncias, o governo pode estar 
com pressa para implementar o sistema durante 
um único mandato político do gabinete, dese-
jado juntar o projeto, engenharia e construção, 
em um único contrato para acelerar o processo 
de contratação, mesmo que isso aumente os 
riscos e os custos. Um único contrato também 
pode assegurar que haja comprometimento 
com a implementação total, mesmo se adminis-
trações políticas subsequentes se apresentarem 
menos entusiasmadas com o projeto.
O tamanho das firmas de construção operando 
em um dado país também pode variar, bem 
como sua capacidade de gerenciar grandes pro-
jetos. Qualquer grande tarefa de construção 
exige certos custos fixos, como a contratação 
do pessoal de projeto, além de custos variáveis, 
como os materiais de construção. Quanto maior 
a tarefa, menor serão esses custos fixos, como 
parte dos totais. Se os contratos são quebrados 
em vários projetos pequenos, a perda de econo-
mias de escala pode aumentar significativamente 

os custos administrativos do projeto. Em Délhi, 
a decisão inicial de dividir a construção do 
primeiro corredor em duas fases aumentou 
drasticamente o custo total do projeto, graças à 
necessidade de reter certos custos fixos ao longo 
de um período maior. Se os contratos são muito 
pequenos, o projeto também pode ser incapaz 
de atrair o interesse das maiores companhias de 
construção, que apresentem custos totais meno-
res em razão de ganhos de escala.
Se um projeto é suficientemente grande, pode 
realmente aumentar o custo de materiais de 
construção comprados localmente, ao elevar o 
preço desses materiais no mercado local. Proje-
tos de BRT podem ser avantajados o bastante 
para ter esse impacto. Por essa razão, para proje-
tos de construção muito grandes, concorrências 
internacionais para a construção podem ser 
desejáveis. Firmas internacionais são muitas 
vezes capazes de mobilizar recursos de todo o 
mundo para um único projeto muito rapida-
mente, causando impacto significativamente 
adverso sobre a indústria de construção local.
Por outro lado, a competição também é um 
fator considerável. Governos geralmente gostam 
de ter um grupo razoavelmente grande de 
empreiteiros disponíveis que possam prover-
lhe qualquer serviço como forma de assegurar 
uma competição sólida durante o processo de 
concorrência. Se o tamanho do contrato de 
construção do BRT for muito grande, o número 

Figura 20.20
A implementação de 
contratações pode ser 

agrupada ou separada 
em peças individuais. 
Cada abordagem traz 

consigo vantagens 
e desvantagens 

específicas.

Contrato único para
projeto conceitual,

detalhamento
de engenharia,

construção e
manutenção

Contrato
separado

para projeto
conceitual

Contrato
separado para
detalhamento
de engenharia

Contrato
separado para

construção

Contrato
separado para
manutenção

✔ Economias de escala 
✔ De�nição de responsabilidae
✔ Clareza de co-ordenação e comunicação
✔ Atraente para grandes empresas
 de construção
✔ Menores custos de transação em
 concorrência e contratação
✔ Acelera a implementação

✔ Permite faseamento do processo de
 implementação 
✔ Cada �rma é especializada em uma área
 de conhecimento
✔ Atraente para �rmas locais menores
✔ Custos mais apurados de itens detalhados
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Figura 20.21
Possíveis divisões 

contratuais dentro 
do processo de 

implementação. 
Cidades podem 

agrupar ou separar 
os contratos para 

esses estágios.
Desenho de engenharia por cortesia 

da Cidade de Barranquilla

Fotos por Lloyd Wright

Figura 20.22
O sub-solo de qualquer rua pode ser um 
ambiente complicado, criando incerteza 

sobre os custos totais de construção.
Foto por Lloyd Wright

de empresas capaz de fazer uma oferta será 
limitado. Se muitas atividades são agrupadas, 
as empresas capazes de prover todos esses servi-
ços provavelmente serão limitadas, forçando-as 
a criarem consórcios, podendo ser instáveis e 
imprevisíveis.
A divisão da tarefa em partes diferentes de 
construção para companhias distintas pode criar 
um senso de competição entre empreiteiros. A 
municipalidade será capaz de julgar a execução 
de cada companhia e tomar decisões à cerca do 
melhor para os futuros contratos. Essa análise 
comparativa provavelmente estimula a quali-
dade do desempenho de cada uma das empresas 
participantes.
Minimização do risco de aumentos inesperados 
no custo de construção

Como qualquer outro projeto de infra-estrutura, 
um dos problemas mais complicados enfrenta-
dos pelo governo é como antecipar o custo real 
de construção em face de enormes incertezas. 
Por conta de nenhuma firma estar absoluta-
mente segura do que será descoberto, uma vez 
que o terreno é cavado, certamente todo tipo 
de problema inesperado pode ser descoberto a 
partir do início da construção. Muitas empresas 
tiram vantagem dessas incertezas para sistemati-
camente aumentar sua conta nos contratos com 
o governo.
A previsão dos custos reais de construção antes 
do trabalho começar é complicada até para 
projetos normais de rodovias. Projetos de BRT 
podem ser mais complicados uma vez que os 
elementos de construção podem ser únicos. 
Tanto governos quanto companhias de constru-
ção podem ter experiência limitada com esses 
projetos, assim não serão capazes de estimar. 
Prontamente, o custo com base em projetos 
anteriores. O custo das estações pode variar 
amplamente em função do tipo projetada pelos 
arquitetos, o material utilizado etc. O mobiliá-
rio urbano, as faixas de bicicleta, a iluminação 
decorativa, o paisagismo e outras instalações de 
conforto que geralmente acompanham a recons-
trução de um corredor de BRT, também podem 

Projeto conceitual

Projeto de engenharia 
detalhado

Construção

Operação e manutenção
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variar amplamente em custos. Uma empresa 
padrão de construção de vias pode não ter 
nenhuma idéia do custo de estações, mobiliário 
urbano e similares, mas pode não querer trazer 
uma empresa externa, uma vez que já receberam 
o contrato, de forma a maximizar seus lucros.
Como resultado desses problemas, é bastante 
típico que os custos reais de construção dobrem 
as estimativas originais. No caso da Fase I do 
TransMilenio, os custos de construção foram 
em média 50% maiores que as estimativas origi-
nais. No projeto de BRT de Délhi, por exemplo, 
as empresas responsáveis pelo detalhamento da 
engenharia não tinham nenhuma experiência 
com componentes de infra-estrutura de BRTs. 
No final das contas, as ofertas reais das compa-
nhias de construção vieram cerca de 30% mais 
altas do que os projetistas estimaram, além de 
fundos insuficientes estarem alocados no orça-
mento. Por sua vez, foi necessária a obtenção de 
mais verbas do governo e a repetição do pro-
cesso de concorrência.
Em países em desenvolvimento de menor renda, 
as cidades podem não ter levantamentos topo-
gráficos recentes sobre os quais basear o projeto 

detalhado de engenharia 
e a qualidade do 

levantamento 
topográ-

fico 
pode 

não ser satisfatória. No caso do projeto de BRT 
de Dar es Salaam, o término dos levantamentos 
topográficos adequados levou seis meses mais do 
que o previsto, criando grandes incertezas sobre 
as opções financeiras, pois o projeto conceitual 
detalhado já estava completo em dezembro de 
2005; mas até um ano depois, o plano deta-
lhado de engenharia ainda se encontrava incom-
pleto, assim as estimativas detalhadas de custo 
de construção atrasaram.
Agências governamentais gerenciando contratos 
de obras públicas têm, de forma típica, monito-
rar com cuidado para que tanto as especificações 
sejam atendidas, quanto os acréscimos de custo 
sejam justificados.
O primeiro passo para evitar acréscimos de 
custo de construção não antecipada é quebrar 
os contratos, para que empresas com experiência 
em tipos similares de construção preparem essas 
estimativas. As empresas com experiência na 
construção de estradas podem não ter idéia de 
como estimar os custos de construção de uma 
estação de BRT, uma garagem ou um terminal. 
Agências governamentais com experiência em 
gerenciamento de contratos de rodovias e esti-
mativas de seus preços podem igualmente ser 
incapazes de estimar os razoáveis custos. Assim, 
em alguns casos as cidades escolhem dividir 
esses diferentes componentes de infra-estrutura 
(vias, estações, paisagismo) em contratos 
separados.
Há algumas maneiras básicas de usar os con-
tratos de construção para impor limite sobre a 
exposição total do governo a aumentos de custos 
imprevistos. Uma forma de fazer isso é separar 
o contrato de detalhamento do projeto de enge-
nharia de construção. A empresa que faz o pro-
jeto detalhado de engenharia tem que produzir 
uma estimativa de custo não sendo autorizada 
a participar da concorrência para a construção. 
Será esperado que essa empresa estabeleça limite 
superior total razoável para o custo de constru-
ção, ou um “preço global”.
A partir do estabelecimento desse preço global, 
os contratos reais de construção são amarra-
dos a esse limite de preço superior. Se houver 
permissões para aumentos de custo, estariam 
estritamente limitados a circunstâncias muito 
específicas. O empreiteiro, então, receberia um 
pagamento único. O papel de monitoração do 

Figura 20.23
O contrato de cons-
trução em si pode ser 
mantido como um 
único contrato de 
construção, com res-
ponsabilidades de 
“parede a parede”, ou 
pode ser dividido em 
muitos acordos 
menores, 
especia-
liza-
dos.
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governo nesse contrato será apenas observar cui-
dadosamente que as especificações técnicas sejam 
atendidas, preocupando-se bem menos com 
acréscimos de custo. Nesse caso, se a avaliação da 
própria companhia para acréscimos de custo se 
mostrar muito baixa, ela incorrerá no risco finan-
ceiro. Se superestimar o risco, ela se beneficia.
No caso do projeto de engenharia detalhado ser 
separado do plano de construção e aparecerem 
problemas, fica difícil identificar com clareza qual 
das empresas seria a responsável pelo ocorrido.
A separação de contratos dessa forma exige, 
portanto uma fase de quatro meses, anterior 
à construção. Nesse processo, as empresas de 
construção sabem qual será o limite superior do 
custo do contrato, além de saberem as mínimas 
especificações técnicas. Uma vez que a empresa 
ganhe a concorrência não pode, no entanto 
começar imediatamente a trabalhar. A empresa 
fica autorizada a explorar mais os custos e a 
fazer algumas modificações nas especificações 
de engenharia para atender ao padrão técnico 
mínimo, sendo que essas mudanças dependem 
da aprovação das autoridades. Uma vez que as 
mudanças sejam feitas, a companhia de cons-
trução assume a responsabilidade legal completa 
pelos projetos, sem qualquer questionamento 
sobre sua integral responsabilidade pelos proje-
tos de engenharia final.
Minimização dos custos de financiamento

A estrutura dos contratos também pode ser 
influenciada pelas considerações financeiras. 
Muitos bancos de desenvolvimento e agências de 
empréstimos bi-laterais estão dispostos a ofere-
cer financiamentos de juros baixos para projetos 
de BRT, mas sob a condição de que o governo 
esteja disposto a seguir regras contratuais pro-
postas pela instituição financeira. Agências 
doadoras bilaterais podem oferecer empréstimos 
de juros muito baixos, mas podem restringir a 
concorrência a empresas com parcerias do país 
doador e exigir que os documentos de licitação 
sejam estruturados de forma a favorecerem 
empresas daquela nacionalidade (Figura 20.24).
Bancos de desenvolvimento multilaterais geral-
mente têm exigências de concorrências muito 
detalhadas, sendo em sua maioria internacio-
nais. As regras de contratação de bancos de 
desenvolvimento multilaterais são cuidadosa-
mente negociadas por governos em nome dos 

grandes empreiteiros dos países contribuintes, 
assim algumas vezes as regras de concorrência 
tendem a favorecer grandes companhias interna-
cionais em vez de múltiplos contratos menores. 
No passado, essa tendência frequentemente 
levava ao agrupamento dos vários elementos da 
construção do BRT em um menor número de 
contratos. Em alguns projetos de BRT finan-
ciados pelo Banco Mundial, por exemplo, as 
grandes obras de construção foram ligadas ao 
projeto do BRT e os contratos de construção a 
uma única grande concorrência.
Minimização dos atrasos na construção dos 
custos de transação

Dada a oportunidade, os empreiteiros poderão, 
sob certas circunstâncias, atrasar os contra-
tos de implementação. Um contrato enorme 
poderá exigir que uma empresa aumente muito 
sua equipe, com um pessoal extra que ela não 
acredite que possa manter a médio prazo, por 
exemplo. Por qualquer tipo de razão, empresas 
podem atrasar o término das construções. Dada 
a enorme importância de ter a infra-estrutura 
terminada no prazo, tanto por razões políticas 
quanto para minimizar a interrupção do trá-
fego, contratos de construção de BRT geral-
mente devem incluir penalidades bastante duras 
pela implementação tardia do projeto. No caso 
de atraso no término de um contrato do Trans-
Milenio, a empresa de construção enfrentava 
uma multa de 1 milhão de dólares, a suspensão 
do contrato e era barrada de concorrências por 
contratos governamentais por cinco anos.
Avaliações de custo apuradas são tão importan-
tes quanto evitar atrasos, visto que servem para 
minimizar a exposição do governo a acréscimos 

Figura 20.24
Contribuidores 

bilaterais, como a 
Agência Japonesa 

de Cooperação 
Internacional (JICA), 
algumas vezes desejam 

favorecer empresas 
de consultoria e 

construção de seus 
próprios países. 

(“Viaduto Rama 
IV, pela amizade 
nipo-tailandesa”)

Foto por Lloyd Wright
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de custo. Em Délhi, a subestimação dos custos 
de construção exigiu um novo pedido por verbas 
governamentais, que atrasaram a implementação 
do projeto por seis meses.
Em alguns países, as regras de procedimentos 
para contratação de pacotes de obras são enfa-
donhas e demoradas. Dividir o planejamento 
conceitual minuciosamente, detalhando os 
planos de engenharia, construção e manutenção 
separadamente entre as empresas envolvidas, 
pode causar atrasos significativos, especialmente 
se cada estágio for submetido ao seu próprio 
processo de concorrência.
Cada nova empresa envolvida no processo 
precisa reaprender o projeto desde o começo. 
Cada processo de licitação também incorre em 
custos de transação para advogados e equipe, 
prepararem e gerenciarem o edital. Se o tempo é 
essencial e os custos transacionais um problema, 
pode ser mais fácil agrupar os contratos em um 
número menor e de preço único.

Minimização dos problemas de coordenação

A importância da coordenação também é um 
fator relevante. A divisão dos contratos de 
construção em numerosos contratos pequenos 
pode ser desejável para espalhar seus benefícios 

entre uma grande variedade de participantes, 
mas pode introduzir problemas de coordena-
ção entre as empresas. Se a administração do 
governo é fraca, ela pode oferecer muitos desses 
planos de construção para uma única empresa 
coordenar, proporcionando melhor resultado 
do que se isso fosse feito por uma agência do 
governo sem competência central em algumas 
áreas do projeto.

Minimização do risco de construção de baixo 
padrão

A qualidade da construção e a manutenção, 
a longo prazo, são tão importantes quanto o 
custo da construção. A qualidade da constru-
ção e a manutenção de um sistema de BRT 
são mais importantes do que em vias normais 
porque o conserto da via, frequentemente, exige 
o fechamento de todo o sistema, ou o desvio 
temporário dos ônibus para fora de suas vias 
exclusivas. Esses fechamentos e desvios podem 
resultar em significativas perdas de receitas. Se 
a via de ônibus utiliza trólebus com rede con-
dutora aérea, os problemas de manutenção se 
tornam ainda mais importantes, em razão de 
que a falha de um único veículo pode obstruir 
o sistema inteiro.

Figura 20.25
Os contratos de 

construção devem ser 
organizados de forma 

que as empresas com 
habilidades específicas, 

como construção de 
estações, possam se 
focar somente em 

um componente de 
infra-estrutura.

Foto por Lloyd Wright
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um projeto conceitual detalhado. Esse plano 
proveu especificações técnicas gerais para o sis-
tema. Entretanto, o projeto de engenharia deta-
lhado foi deixado para ser feito como parte do 
contrato de construção. O departamento de obras 
públicas desenhou os documentos de concorrên-
cia para o de engenharia e construção. Contratos 
separados também foram desenhados para:

1. Estações;
2. Vias (por seções);
3. Calçadas e infra-estrutura para pedestres;
4. Projeto urbano e construção do calçadão 

(via só de ônibus) no centro da cidade;
5. Manutenção.

Muitos desses contratos foram divididos em 
seções do corredor. Toda a via foi reconstru-
ída com concreto para lidar com os pesos 
axiais maiores dos veículos articulados do 

Figura 20.26
O corredor da 

Calle 80 em Bogotá.
Foto por cortesia de TransMilenio S.A.

Figura 20.27
O corredor Avenida 
Caracas / Autopista 

Norte em Bogotá.
Foto por Lloyd Wright

Governos podem fazer muito para assegurar 
uma construção de boa qualidade. O primeiro 
passo seria estruturar os contratos de tal maneira 
que as melhores empresas pudessem concorrer 
pelos mais apropriados elementos do sistema de 
BRT. Agrupar todos os contratos de construção 
do BRT pode resultar em empresas com expe-
riência primária em obras viárias, gerenciando 
planos de construção para espaços públicos, 
terminais, estações e outros elementos; para os 
quais lhe faltem experiência e conhecimento.
Governos podem estruturar contratos de forma 
que os elementos que necessitem de conheci-
mento internacional estejam, portanto, dispostos 
a esse tipo de concorrência entre nações e sejam 
agrupados e separados daqueles cuja competên-
cia local seja suficiente.

Uso dos contratos de construção para atingir 
objetivos sociais

Finalmente, considerações políticas são sempre 
relevantes. Normalmente essas considerações 
resumem-se na premiação do patrocínio de 
apoiadores políticos, mas algumas vezes tratam 
de legítimas preocupações sociais.
Em Cartagena, por exemplo, os atuais planos 
cedem cada quilômetro da construção do sis-
tema de BRT TransCaribe para uma empresa 
diferente, de forma a assegurar que organiza-
ções locais menores sejam capazes de concorrer, 
espalhando assim mais amplamente, o patrocí-
nio político entre diferentes grupos de interesse. 
Contratos mais numerosos e menores, podem 
aumentar as chances de empresas cujos pro-
prietários sejam mulheres ou minorias, tenham 
chance para vencer o contrato, ou que os benefí-
cios do plano sejam ampliados espalhados entre 
diversos grupos interessados. Dadas as enormes 
ramificações sociais para acabar com um sis-
tema de BRT mal projetado e/ou construído, 
geralmente não é boa idéia tentar incluir muitos 
objetivos sociais conflitantes em um contrato 
de construção de BRT. Em vez disso, os acor-
dos devem ser dados a empresas que ofereçam a 
construção de melhor qualidade ao menor preço.

20.3.2  Estudo do caso de Bogotá

20.3.2.1  Fase I do TransMilenio
No caso do TransMilenio, o Plano de BRT 
preparado pela principal empresa de consultoria 
(Steer Davies Gleave) e seus subcontratados foi 
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TransMilenio. O uso de concreto também foi 
feito com a esperança de redução dos custos de 
manutenção a longo prazo.
Na Fase I, os contratos de construção viária de 
TransMilenio foram postos nos seguintes pacotes: 
Fase I constituída de quatro seções: 1.) Seção da 
Calle 80 (12 km); 2.) Seção da Autopista Norte 
(10 km); 3.) Seção da Avenida Caracas (23 km); 
e, 4.) Seção do Eje Ambiental (2 km).
Na seção da “Calle 80”, havia dois contratos 
para as linhas troncais e melhorias nas faixas de 
tráfego misto adjacente a via de ônibus. Os con-
tratos eram de aproximadamente dois anos, de 
1998 a 2000. Havia um contrato separado para 
o projeto detalhado de engenharia e construção 
da garagem da Calle 80, um para o terminal 
da Calle 80 e outros quatro para as calçadas e 
passarelas de pedestres.
Na seção da Autopista Norte, havia apenas um 
contrato para repavimentar as vias troncais e as 
faixas de tráfego misto adjacentes. Um contrato 
para a garagem, outro para o terminal e para 
um quilômetro da via que levava ao terminal.
Na “Avenida Caracas” havia quatro contratos 
para faixas troncais e de tráfego misto adjacen-
tes, dois para duas garagens, outros dois para 
dois terminais e doze contratos para calçadas e 
benfeitorias de pedestres.
A seção “Eje Ambiental” representou um seg-
mento curto de dois quilômetros que passava 
pelo centro da cidade. Para essa seção, havia 
um contrato especial de um projeto urbano 

detalhado dado para uma empresa de arquite-
tura e outro para a construção. O elemento de 
projeto urbano nesse particular segmento de via 
era crítico, assim considerou-se que valia a pena 
trazer uma empresa de arquitetura individuali-
zada para um projeto urbano mais detalhado.
O projeto detalhado e a construção das esta-
ções foram feitos por cinco empresas separadas. 
Havia, também, três contratos individuais de 
manutenção das vias por um período de cinco 
anos após o término da construção do sistema.
O contrato do projeto conceitual detalhado em 
um grupo separado dos planos de engenharia 
e de construção evitava qualquer conflito entre 
o projeto e o detalhamento da engenharia. 
Entretanto, a separação desses contratos levou 
a confusão sobre a responsabilidade de cada 
um ao aparecerem problemas. A separação das 
responsabilidades da manutenção e da constru-
ção também criou o risco de que a companhia 
escondesse problemas na construção, torcendo 
para que não aparecessem até mais tarde, com 
necessidade de “manutenção” antes do esperado.
De fato, apenas três meses depois da inaugu-
ração de TransMilenio, já havia problemas de 
rachaduras no pavimento. A companhia de 
construção culpou os projetistas conceituais e os 
projetistas conceituais culparam as companhias 
de construção. A companhia de construção 
também alegou que não tinha nenhuma respon-
sabilidade pela manutenção do contrato.

20.3.2.2  Fase II do TransMilenio
Os problemas experimentados na Fase I do 
TransMilenio convenceram a cidade a alterar a 
estrutura de contratação. Na Fase II do Trans-
Milenio, mudaram a estrutura de contratação 
para um tipo de acordo de “concessão”. Essa 
mudança foi feita para assegurar que a empresa 
responsável pela construção também fosse res-
ponsável pela manutenção durante cinco anos. 
Essa estrutura acrescentou o benefício de usar 
as companhias de construção para financiar a 
infra-estrutura, em vez de pagá-las com uma 
única restituição da soma total.
Na Fase II, a responsabilidade pelo projeto deta-
lhado foi separada da obrigação pela construção. 
Como observado, a construção foi dada para a 
mesma empresa responsável pela manutenção a 
longo prazo (cinco anos). Além disso, os projetos 

Figura 20.28
O corredor do Eje 
Ambiental (Eixo 
Ambiental), em Bogotá.
Foto por Lloyd Wright
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das calçadas e do mobiliário urbanos não esta-
vam mais separados do plano do resto da via. A 
empresa apresentando o projeto detalhado do 
corredor planejou-os de um lado ao outro, não 
se restringindo à via ou calçadas. Similarmente, 
a empresa de construção fez toda a seção da via, 
de um lado ao outro, em vez de ter uma firma 
fazendo as vias e outra as calçadas.
A inclusão dos contratos de construção e manu-
tenção em um pacote foi ligada a Fase II para 
mudança no financiamento. O governo tinha 
menos verbas para financiar as obras públicas. 
Se o financiamento normal de pagamento con-
forme execução usado na Fase I fosse implemen-
tado na Fase II, a construção teria se estendido 
por cinco anos em vez de dois. Os contratos de 
construção da Fase II foram, portanto, escritos 
como concessões. As companhias não coletavam 
receitas de pedágio. No entanto, a companhia de 
construção deveria pagar adiantado pelos custos 
de construção e as vias deveriam estar termina-
das em 18 meses. As companhias de construção 
fizeram empréstimos bancários e o governo 
reembolsou a companhia ao longo de um perí-
odo de cinco anos como parte do contrato de 
manutenção. Essa estrutura de contratação 

aumentou os custos de financiamento, 
mas assegurou a disponibilidade do 
capital para a construção da integrali-
dade da Fase II em apenas dois anos, 
enquanto a utilização exclusiva do 
orçamento tomaria cinco anos graças 
às restrições de endividamento total. 
Essa estrutura de contratos apresen-
tava a vantagem de que, em caso de 
problemas de manutenção, o governo 
poderia reter o pagamento.
Especificamente, a Fase II do Trans-
Milenio tinha quatro seções diferen-
tes: 1.) Calle 13 (4 km); 2.) Américas 
e Avenida Cali (7 km); Norte-Quito-
Sur (21 km); e 4.) Suba (12 km).
Na seção da “Calle 13”, havia um 
contrato para o projeto detalhado 
e um para a construção de muro a 
muro, incluindo sua manutenção por 

cinco anos. Na seção “Américas e Avenida Cali”, 
existia um acordo para o projeto detalhado 
e outro para a construção de muro a muro, 
incluindo a manutenção por cinco anos, bem 
como um contrato para projetar a garagem e 
o terminal e o seguinte para construí-los. Na 
seção “Norte-Quito-Sur”, havia um contrato 
para o projeto detalhado e três para a construção 
de muro a muro, incluindo a manutenção por 
cinco anos; além de outro acordo para construir 
tanto a garagem quanto o terminal. Na seção 
“Suba” encontrava-se um acordo para o projeto 
detalhado e dois para a construção de muro a 
muro, incluindo a manutenção por cinco anos e 
o último para construir tanto a garagem quanto 
o terminal.

Figura 20.29
A construção do corredor 
Américas em Bogotá.
Foto por Lloyd Wright

Tabela 20.3: Tempos para a construção da Fase I do TransMilenio

Atividade Tempo mínimo exigido

Preparação do projeto conceitual - SDG 8 meses

Conclusão do edital de concorrência - IDU 4 meses

Preparação das propostas de oferta 3 meses

Premiação de propostas e contrato assinado 1,5 mês

Detalhamento de Engenharia e construção 12 – 28 meses

Total 28,5 – 44,5 meses
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20.3.3  Tempos necessários para a 
construção

Os tempos para o projeto detalhado de enge-
nharia e para a construção podem variar 
amplamente, dependendo da complexidade dos 
trabalhos de construção que precisam ser assu-
midos, do tamanho das empresas envolvidas 
e dos procedimentos governamentais exigidos 
para qualquer projeto de obras públicas. A única 
dificuldade específica com um projeto de BRT é 
que a relativa complexidade das obras assumidas 
pode dificultar a antecipada estimativa de sua 
conclusão.

A Tabela 20.3 mostra o tempo necessário para 
a construção da primeira fase do TransMilenio. 
Essa linha de tempo indica que 28,5 meses é o 
intervalo mínimo realista para ir de nenhuma 
experiência com BRT até o término de sua 
construção.
No caos do TransMilenio, a construção na 
Fase I foi na realidade dividida em dois compo-
nentes. A Fase I foi definida com base no tama-
nho mínimo do sistema para torná-lo finan-
ceiramente viável. Entretanto, a primeira parte 
da Fase I foi definida com base no que poderia 
ser realmente construído durante o mandato 
do prefeito. O total da Fase I seria um sistema 
de 44 quilômetros. Entretanto a primeira parte 
da Fase I totalizou apenas 18 quilômetros. Na 
tabela acima, 28,5 meses foi o tempo necessário 
para a conclusão da primeira parte da Fase I. 
Sua conclusão completa levou mais 16 meses.
Os tempos para a construção da Fase II do 
TransMilenio são apresentados na Tabela 20.4. 
Na Fase II, o projeto conceitual durou menos, 
porque a Fase II não modificou significati-
vamente o projeto conceitual estabelecido na 
Fase I. A separação do projeto de engenharia 
detalhado da construção levou um pouco mais 
de tempo e exigiu uma fase “pré-construção” de 
quatro meses. Assim, uma vez iniciada, a cons-
trução foi mais rápida e os problemas de baixo 
padrão foram significativamente reduzidos.
Normalmente, os atrasos de construção são 
relacionados a problemas de contratação e orça-
mento. A maioria dos países e das instituições 
financeiras exige que as obras sejam licitadas 
competitivamente segundo procedimentos de 
concorrência específicos. A duração desse pro-
cesso varia de país para país. Normalmente, o 
edital é publicado e os concorrentes recebem um 
prazo fixo para apresentar expressão de interesse. 
Nesse caso uma lista de competidores é feita e 
propostas detalhadas são solicitadas. Esse pro-
cesso pode levar entre três e seis meses mesmo 
sem problemas.

20.3.4  Plano de comunicações para a 
construção

O processo de construção representa um 
grande risco para a imagem e o futuro do novo 
sistema de transporte público. O fechamento 
de vias, o barulho e a poeira, podem dar ao 

Tabela 20.4: Tempos para a construção da Fase II do TransMilenio

Atividade Duração

Preparação do projeto conceitual – 
TransMilenio S.A.

3 meses

Preparação do projeto de engenharia 
detalhado – consultores contratados 
pela IDU

6 meses

Conclusão do edital de 
concorrência – IDU

4 meses depois do projeto estar 
completo (Entretanto, 6 meses 
foram gastos preparando o conceito 
legal e financeiro ao mesmo tempo 
que os engenheiros trabalhavam)

Preparação das propostas de oferta 3 meses

Premiação de propostas e contrato 
assinado

1 mês

Pré-construção 4 meses

Construção 12-18 meses

Manutenção 5 anos

Total 33 – 39 meses (sem manutenção)

Figura 20.30
Alargamento de vias 
no corredor Santa 
Rosa em Santiago.
Foto por Lloyd Wright
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público uma primeira impressão negativa do 
sistema (Figura 20.30).
Um plano de educação pública de comunicação 
também pode ajudar a manter as partes afetadas 
permanentemente bem informadas. Antes da 
construção começar, esse plano deve ser pro-
jetado, incluindo reuniões com associações de 
negócios locais e comunidades residenciais. A 
proposta dessas reuniões é examinar os poten-
ciais impactos negativos e sua duração, de forma 
que os agentes participantes afetados possam 
organizar as medidas necessárias para lidar com 
o processo.
O oferecimento de instruções adequadas 
durante o estágio de implementação do sistema 
facilita a tomada de decisões pelas partes envol-
vidas. Instruções também ajudam a minimizar 
os riscos associados com a construção, mudan-
ças em esquemas de operação e aceitação cultu-
ral do novo sistema. Um programa detalhado 
contendo rotas alternativas e redirecionamento 
de tráfego precisa ser divulgado durante as 
fases de construção do sistema. O programa 
deve incluir os intervalos de datas aplicáveis, 
formas de sinalização e um plano abrangente 
de publicação ao público em geral. A definição 
de mudanças nas linhas dos serviços públicos, 
paradas e programação de ônibus é vital.
Negócios e comunidades em proximidade com 
os locais de construção são geralmente afetados 
por poluição sonora, equipamentos de constru-
ção, interrupções de serviços públicos, além de 
escassa disponibilidade de vias. Em ruas estrei-
tas do centro da cidade, o comércio pode perder 
o aceso de veículos, além de ter o trânsito de 
mercadorias limitado. (Figura 20.31).
Um bom plano de comunicação deve incorpo-
rar mecanismos de retroalimentação de forma 
que queixas, reclamações e outros comentários 
possam ser conhecidos e tratados. Esses meca-
nismos agem como um complemento às instru-
ções ao ajudar as pessoas a avaliarem e lidarem 
com os impactos negativos relacionados ao 
processo de construção. Assim, repetir continu-
amente os benefícios futuros que o projeto trará 
à cidade e às comunidades temporariamente 
afetadas, é essencial. Retroalimentação a partir 
dos usuários pode ser utilizadas para tratar apro-
priadamente suas preocupações e integrá-los ao 
processo de planejamento.

20.3.5  Plano de construção e mitigação de 
impactos

“Visão sem ação é meramente um sonho. Ação 
sem visão apenas passa o tempo. Visão com 
ação pode mudar o mundo!”

—Joel Arthur Barker, autor e consultor empresarial

A organização do trabalho de construção de 
maneira amigável à cidade deve ser conside-
ração primária. Ainda que o planejamento da 
construção da infra-estrutura do BRT não seja 
fundamentalmente diferente do planejamento 
de qualquer outro projeto de obras públicas, há 
algumas singularidades:

A construção do BRT envolve muito mais ��
tipos de construção do que simples projetos 
viários;
A velocidade e a qualidade da construção ��
são mais importantes do que projetos viários 
padrões;
A manutenção a longo prazo da infra-estru-��
tura do BRT é mais importante do que a de 
um projeto viário padrão.

Normalmente, a responsabilidade por um bom 
plano de implementação reside nas mãos das 
companhias de construção, ainda que algumas 
medidas de mitigação de impactos de tráfego 
possam ser preparadas pela empresa ao fazer 
o projeto conceitual. A experiência compro-
vada com o desenvolvimento de um plano de 

Figura 20.31
A construção pode 

ser uma grande 
interrupção para os 

negócios do centro da 
cidade, como mostrado 

aqui durante a 
construção do sistema 
Megabus de Pereira.
Foto por Edgar Enrique Sandoval
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implementação de construção de sucesso deve 
ser um fator na seleção dessas empresas.
Um plano de construção deve ser concomi-
tantemente desenvolvido com as empresas 
contratadas. Cada passo do processo precisa 
ser mapeado para minimizar os impactos 
negativos. A forma do processo de construção 
também deve ser registrada no contrato. A 
estruturação da construção de vias através de 
concessão pode dar maior oportunidade para 
limitar impactos sociais adversos. Também 
é possível incluir incentivos financeiros para 
empresas de construção que minimizem com 

sucesso, os impactos do fechamento de vias, 
barulho e poeira.
Em alguns casos, a construção durante a noite, 
fins de semana e feriados pode ser a melhor 
opção para evitar o fechamento prolongado de 
vias estratégicas de conexão. Além disso pode 
ser mais conveniente trabalhar por segmentos, 
em vez de fechar a extensão total de um deter-
minado corredor. Entretanto, a estratégia especí-
fica dependerá muito das circunstâncias locais.
O gerenciamento do redirecionamento do trá-
fego e seu controle durante a construção devem 
ser coordenados entre a empresa de construção, 
a polícia e a agência de transporte público. Parti-
cular cuidado precisa ser observado no trata-
mento de interseções e na construção de passa-
gens subterrâneas, em virtude dos significativos 
congestionamentos e inconveniências ocorridas 
ao se fechar completamente essas interseções 
(Figura 20.32).
A Fase I do TransMilenio foi bastante popu-
lar, mas recebeu alguma crítica pelos impactos 
adversos resultantes do corte de árvores, da 
interrupção de negócios e da vida residencial 
ao longo do corredor, durante a construção 
(Figura 20.33). Por essa razão, a Fase II apre-
sentou programas muito mais detalhados para 
reduzir impactos sociais adversos e a responsabi-
lidade por essa minimização coube à companhia 
construtora. Uma soma especial, de cerca de 
10% do valor total do contrato, ficou reservada 
para a mitigação dos impactos sociais.

Figura 20.33
A interrupção 

do tráfego e dos 
negócios durante a 
construção da Fase 
I do TransMilenio 

recebeu algumas 
críticas. Maiores 

medidas de mitigação 
foram aplicadas 

subsequentemente 
na Fase II.

Foto por cortesia de TransMilenio S.A.

Figura 20.32
O redirecionamento 
de tráfego em volta 
de interseções sob 
construção pesada pode 
ser particularmente 
desafiador.
Foto por Lloyd Wright
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Figura 20.34
A manutenção dos 

veículos é quase sempre 
responsabilidade das 

companhias operadoras 
do setor privado, com 

algumas provisões para 
inspeção e supervisão 

da autoridade de BRT.
Foto por Lloyd Wright

Figura 20.35
Pichações, como 
mostrado nesse 
exemplo de Quito, 
podem contribuir 
para depreciar a 
imagem do sistema.
Fotos por Lloyd Wright

para algumas catracas. Assim se uma leitora/
catraca falhar, a funcionalidade da estação inteira 
diminui bastante. Por essa razão, deve sempre 
ser estipulado que um certo número de unidades 
e/ou peças de reposição estejam estocadas. É 
importante existir linguagem contratual exigindo 
que uma empresa de manutenção reaja dentro de 
certo intervalo de tempo a qualquer quebra.

20.4  Manutenção
“Uma bela mulher e um barco de madeira são 
muito dispendiosos em manutenção.”

—Provérbio holandês

Problemas de inicialização à parte, a maioria dos 
sistemas operará bem e projetará uma imagem 
altamente positiva ao longo de seus anos ini-
ciais. À medida que o sistema envelhece surge a 
questão sobre a manutenção de sua qualidade e 
desempenho iniciais Sistemas de ônibus são noto-
riamente deixados, a longo prazo, com pouco 
investimento e cuidados cívicos. Assim, o desen-
volvimento de um plano de manutenção e fluxo 
de verbas dedicado à conservação do sistema é 
fundamental para seu duradouro desempenho.

20.4.1  Manutenção de veículos

A manutenção do equipamento do sistema, como 
veículos, tarifas e equipamento de IT dependerá 
da estrutura de propriedade. Em razão dos veícu-
los serem quase sempre possuídos e gerenciados 
pelos operadores privados, a responsabilidade 
pela manutenção desses transportes recairá sobre 
seus operadores particulares (Figura 20.34).
Caberá ainda às autoridades de BRT a responsa-
bilidade de assegurar que a qualidade dos veícu-
los seja mantida. Os padrões de manutenção e 
qualidade devem ser explicitamente declarados 
nos acordos contratuais originais com os ope-
radores. Certos aspectos dos veículos, prova-
velmente, exijam conservação e manutenção 
regulares. As portas pneumáticas são particular-
mente inclinadas à falhas ocasionais. Da mesma 
forma, a qualidade dos assentos pode deteriorar 
com uso e o vandalismo. Janelas que estejam ris-
cadas ou descoloridas podem parecer funcionais, 
mas afetarão a imagem do sistema.
Equipamentos de cobrança e de ITS podem ser 
de propriedade pública ou privada, dependendo 
da natureza da estrutura de negócios do sistema. 
Se forem de propriedade particular, os contratos 
operacionais devem delinear claramente a res-
ponsabilidade e o cronograma sobre qualquer 
assunto de manutenção. Se de propriedade 
pública, a cidade deve escolher o estabeleci-
mento privado a ser contratado para a manuten-
ção desses itens.
Uma vez que as estações de BRT são relativa-
mente estreitas, em razão da largura dos can-
teiros centrais, há, tipicamente, apenas espaços 
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20.4.2  Manutenção da infra-estrutura

A manutenção dos componentes de infra-estru-
tura (vias de ônibus, estações, terminais, gara-
gens e centro de controle) dependerá da natureza 
dos contratos originais de construção. Como 
observado na seção anterior, a manutenção pode 
ou não estar ligada aos contratos de constru-
ção originais. Há trocas entre a separação e a 
ligação dos acordos. Assim, a responsabilidade 
pela manutenção pode ser detida pelas empresas 
privadas de construção ou pela municipalidade.

20.4.2.1  Princípios básicos de manutenção
Práticas de manutenção devem assegurar que 
qualquer problema seja tratado à medida que 
ocorra. Um leito viário danificado não apenas 
criará desconforto aos passageiros, mas aumen-
tará os custos de manutenção para os veículos 
de transporte público. Equipes de manutenção 
devem estar constantemente atentas a pichações 
e outros tipos de vandalismo no sistema. Se 
o vandalismo não é reparado imediatamente, 
pode criar a impressão de que essas atuações são 
toleradas e encorajarão ainda mais atos de van-
dalismo (Figura 20.35).
Em alguns casos, a falha de ação sobre as ques-
tões de manutenção pode resultar em signifi-
cante exposição legal e financeira. Se as vias 
são mantidas inadequadamente e danificam os 
veículos, os operadores privados podem propor 
um processo legal sobre seus custos de reparo. 
Da mesma forma, se equipamentos de emergên-
cia não funcionarem adequadamente, podem 
acontecer sérias propagações. (Figura 20.36).
As superfícies externas das instalações de ter-
minais e estações são sujeitas tanto a poluição 
ambiental quanto às variações climáticas. Chuva, 
vento, calor e contaminações, podem levar à 
deterioração prematura da aparência da estação. 
Muitas vezes uma cobertura de proteção é apli-
cada sobre a estrutura para diminuir os efeitos da 
corrosão e descoloração. Os contratos de manu-
tenção prevêem a necessária reaplicação de mate-
riais de proteção antes de qualquer maior deterio-
ração da aparência (Figuras 20.37 e 20.38).
Da mesma forma, o projeto original de infra-
estrutura deve prever fácil limpeza e conserva-
ção (Figura 20.39). Telhados arqueados e com 
curvas artísticas podem ser agradáveis ao olhar, 
mas desafiadores em relação à manutenção. 

Figura 20.36
Esses telefones 
de emergência 

em um terminal 
de Johanesburgo 

foram arrancados, 
potencialmente 

abandonando os 
usuários a perigos. 

Os operadores do 
sistema podem ter 

uma exposição legal 
substancial por falhas 

na manutenção do 
equipamento.
Foto por Lloyd Wright

Figuras 20.37 e 20.38
Superfícies sem 
tratamento ou 

esquecidas podem 
rapidamente se 

estragar em virtude das 
influências de corrosão, 

como essas imagens 
de Quito mostram. 

Esses problemas 
podem ser prevenidos 
antes de aparecerem 

comprometerem a 
imagem do sistema.

Fotos por Lloyd Wright
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que constrói a via de ônibus ou a estação pode 
ser contratualmente obrigada a mantê-la em 
padrões específicos. Se a empresa tem um 
contrato de manutenção de cinco a dez anos, 
automaticamente a companhia tenderá a cons-
truir uma estrutura durável. Se a construção 
for entregue em condições ruins, a empresa 
terá maiores custos de manutenção ao longo do 
período total contratual.
Ceder a uma empresa de construção a responsa-
bilidade pela manutenção, deve acompanhar a 
mudança da estrutura do acordo para um con-
trato de soma total.
De outra forma, se a empresa tem a possibili-
dade de se voltar continuamente para o governo 
e solicitar fundos adicionais para cobrir custos 
de manutenção imprevistos, o interesse de ligar 

Figura 20.39
O projeto original da 

estação deve incluir um 
plano apropriado para 
tratar de exigências de 
conservação rotineiras.

Foto por Lloyd Wright

O projeto original de infra-estrutura neces-
sita ser avaliado com relação à viabilidade de 
manutenção antes da aprovação dos planos de 
arquitetura.
Se certos componentes de infra-estrutura estão 
exigindo frequentes ações de manutenção, essa 
informação deve ser incorporada em decisões 
para futuras extensões do sistema. Um livro de 
registros deve, assim, ser guardado por todos os 
empreiteiros de manutenção, com cópias sub-
metidas à agência de transportes ou ao depar-
tamento de obras públicas. Análises das ações 
de manutenção e da natureza dos problemas 
podem ajudar na concepção de soluções futuras.
Em certo ponto, cada componente de infra-
estrutura provavelmente demandará um 
recondicionamento mais trabalhoso. A vida 
útil esperada para vias, estações e outras infra-
estruturas dependerão de fatores como padrões 
de uso, topografia e clima. As vias poderão 
exigir reconstrução a cada cinco ou dez anos, 
dependendo dos materiais utilizados na cons-
trução original. Estações, terminais e garagens, 
devem durar várias décadas antes que grandes 
reconstruções sejam necessárias. A estimativa 
da vida útil dos componentes de infra-estrutura 
também permite que planejadores financeiros 
determinem a necessidade de posteriores recapi-
talizações do sistema.

20.4.3  Contratos de manutenção

A maneira como os contratos são estruturados e 
o tipo de incentivos inclusos afetarão fortemente 
a efetividade da manutenção e conservação do 
sistema. Caso as empresas de construção não 
tenham responsabilidade pela manutenção, 
ignorarão futuros problemas de manutenção.
Assim, os empreiteiros estarão incentivados a 
se preocupar apenas com reparos rápidos e de 
baixo custo, não com a funcionalidade e durabi-
lidade do produto durante alguns anos.
O melhor mecanismo para assegurar um pro-
duto mais durável e de maior qualidade é tornar 
a firma construtora também responsável pela 
manutenção durante vários anos. A empresa 

Figura 20.40
Sérias rachaduras e rebaixamento das vias de 

ônibus do TransMilenio na Fase I levaram 
à batalhas legais sobre a responsabilidade.

Foto por Diego Velazquez
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o contrato de construção ao contrato de manu-
tenção será efetivamente prejudicado. A ligação 
dos contratos de construção e manutenção, 
tende a ser feita como parte de uma abordagem 
geral à contratação da construção das vias.

Na Fase I do TransMilenio, as empresas de 
construção não eram responsáveis pela manu-
tenção a longo prazo. Assim, quando sérias 
falhas de construção nas vias ocorreram apenas 
depois de três meses de operação, a cidade tinha 
recursos legais limitados para responsabilizar 
as companhias particulares (Figura 20.40). 
As empresas fizeram seguros contra o caso de 
um problema sério de construção, o que isolou 
parcialmente a companhia do risco total de um 
problema de construção. Com essa lição em 
mente, TransMilenio reestruturou os contratos 
da Fase II de forma a conciliar a construção e a 
manutenção.

A via de ônibus da EMTU no Estado de São 
Paulo também enfrentou problemas de manu-
tenção. Essa via de ônibus tinha linhas de força 

aéreas mantidas pela companhia elétrica e vias 
mantidas pela agência viária do Estado. Quando 
a manutenção foi mal feita, os operadores priva-
dos de ônibus enfrentaram perdas significativas 
em termos de passageiros e danos aos veículos, 
além de recursos limitados. Finalmente, a maio-
ria dos ônibus deixou de usar as linhas de força 
em razão de frequentes problemas de manu-
tenção. Nesse caso a solução foi transferir a 
responsabilidade pela manutenção e leito viário 
para o operador de ônibus. Os operadores de 
ônibus não apresentam competência central em 
manutenção de vias, mas têm poderoso interesse 
em evitar danos a seus veículos, em razão disso 
asseguraram que a contratação de empresas de 
construção fosse bem feita. Essa abordagem 
obteve sucesso razoável. Os custos de manu-
tenção ainda são cobertos pelo governo, mas 
na forma de um pagamento mais alto para os 
operadores de ônibus por quilômetro rodado.
“Quando você quer algo, todo o universo cons-
pira para ajudá-lo a conseguir.”

—Paulo Coelho, romancista, 1947–
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