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A Copa de 2014 está exigindo que se adote um leque de alternativas de transporte para 
atender à demanda prevista. Entre essas opções, surge o Bus Rapid Transit (BRT), espécie de 
corredor de ônibus com embarque em nível e cobrança prévia, que promete ser mais rápido no 
trânsito e econômico na implantação do sistema, o que deve animar a indústria de fabricantes 
de ônibus.  
 
Algumas oportunidades são iminentes, como o projeto de Belo Horizonte (MG), avaliado em 
mais de R$ 900 milhões e cuja intenção é a de unir cinco corredores de BRT, somando mais de 
60 quilômetros de vias. Já em Pernambuco, a ideia é implantar cerca de 40 quilômetros desse 
sistema, ligando o eixo norte e sul da região metropolitana de Recife. Por enquanto, a 
proposta é gastar R$ 300 milhões.  
 
Os BRTs podem disputar a mercado com outros modais de transporte de passageiros, que 
podem se adequar a situações geográficas parecidas, em alguns casos, como com o veículo 
automático leve (VAL) da Siemens e o veículo leves sobre trilhos (VLT), da Alstom, ambos de 
superfície. Especialistas, porém, explicam a competitividade econômica do sistema: "O tempo 
de implantação e os custos são inferiores ao gasto para construir um VLT, e bem inferiores a 
um metrô, por exemplo", disse Marcos Bicalho, diretor superintendente da Associação Nacional 
das Empresas de Transportes Urbanos (NTU).  
 
A implantação de um corredor de 10 quilômetros para atender a 150 mil passageiros por dia 
custaria, em média, R$ 11 milhões no caso dos BRTs. Porém, o valor seria de R$ 40 milhões a 
serem consumidos nos VLTs.  
 
No caso da construção de um metrô, o valor subiria para R$ 200 milhões na mesma extensão. 
Vale lembrar que os valores variam de acordo com demanda, número de estações e itinerário 
do trecho. 
 
"O trânsito se tornou uma calamidade e os custos são crescentes, causando forte impacto 
negativo na estrutura econômica da cidade", colocou Luiz Fernando Bandeira de Mello, 
presidente do Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado de 
Pernambuco (Setrans-PE). A entidade contratou o escritório Jaime Lerner para desenvolver o 
projeto do Eixo Norte-Sul, em parceria com governo, Prefeitura do Recife e demais prefeituras. 
 
Dentro dos planos apresentados, o eixo norte-sul terá 43 quilômetros e 80 estações para 
atender 300 mil passageiros por dia. Ao todo são estimados 150 veículos articulados que 
passarão por seis municípios da região metropolitana local, contemplando o percurso, os 
principais pontos de ligação das cidades e o entorno do estádio que abrigará as partidas da 
Copa de 2014.  
 
No projeto pernambucano, a intenção é de que R$ 190 milhões venham de contrapartida do 
poder público, na parte de infraestrutura do projeto, enquanto os R$ 110 milhões restantes, 
ficariam por conta das empresas, principalmente na frota.  
 
No Brasil, existem sistemas de BRT em atividade em Curitiba e em São Paulo, mas fora do País 
engenheiros brasileiros têm desenvolvido projetos ao logo dos anos. Um conhecido projeto que 
serve como exemplo é o sistema implantado em Bogotá, em 2000, que foi realizado por 
brasileiros e onde foram usados equipamentos das marcas Volvo e Mercedez-Benz, com 
carrocerias Marcopolo e Caio.  
 
Até o próximo ano podem surgir no Brasil outros projetos do tipo. O BRT é um sistema rápido 
sobre pneus, com estações de cobrança antecipada e embarque em nível, o que faz os veículos 
terem um menor tempo de parada e maior velocidade, além de custarem menos que outros 
modais de transporte de passageiros. Para a atender a demanda de turistas da Copa de 2010, 
na África do Sul, das 9 cidades-sede do evento, 7 delas implantarão sistemas de BRT, e usarão 
projetos e veículos brasileiros na empreitada.  



 
Verba 
 
Para Marcos Bicalho, da NTU, fora a competitividade das empresas pelos projetos, o que 
solucionará os problemas de mobilidade urbana nas cidades-sede de 2014 é a integração 
desses modais, cada um para atender uma demanda específica. Mas o executivo colocou ainda 
que os BRTs permitem parcerias público-privadas mais ágeis do que as feitas para desenvolver 
sistemas sobre trilhos.  
 
"Uma forma seria o poder público construir as vias e as estações e a iniciativa privada investir 
nos veículos e nos sistemas operacionais", disse o diretor da NTU. Ele crê que no segundo 
semestre devem surgir novos projetos nesse sentido, em outras cidades.  
 
Tanto o projeto pernambucano quanto o mineiro desejam contar com verbas do Plano de 
Aceleração do Crescimento (PAC), pelo já chamado de PAC da Mobilidade, anunciado pelo 
Ministério das Cidades. (Veja box) 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 6 ago. 2009, Primeiro Caderno, p. A9. 


