
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

ESCOLA DE ENGENHARIA CIVIL 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL 

 

 

 

BRT X VLT 

ANÁLISE ECONÔMICA DA SUBSTITUIÇÃO DO 

SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DO EIXO 

ANHANGUERA DA CIDADE DE GOIÂNIA 

 

 

MARCO BENEDETTI 

Orientador: Prof. Dr. Willer Luciano Carvalho 

Co-orientador: Profª. M.Sc. Juliana Gomes Gularte 

 

 

GOIÂNIA 

2013 



 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1 - Fluxograma da Metodologia .................................................................................. 8 

Figura 2 - Bogotá (Colômbia) BRT ....................................................................................... 15 

Figura 3 - Montpellier (França) VLT ..................................................................................... 15 

Figura 4 - Bucareste (Romênia) Bondes .............................................................................. 16 

Figura 5 – São Paulo (Brasil) Metrô ..................................................................................... 16 

Figura 6 - Osaka (Japão) Monotrilho Elevado ...................................................................... 17 

Figura 7 - Brisbane (Austrália) Trem Suburbano .................................................................. 17 

Figura 8 - London (Reino Unido) PRT .................................................................................. 18 

Figura 9 - Escolha da tecnologia de transporte .................................................................... 20 

Figura 10 – Projeto conceitual do BRT da cidade de Dar es Salaam, Tanzânia ................... 25 

Figura 11 – Estação do sistema de BRT Transmilenio, Bogotá - Colômbia ......................... 27 

Figura 12 – Diferença entre um terminal e estações intermediárias de transferência........... 28 

Figura 13 - Comparação entre serviços tronco-alimentadores e serviços diretos ................. 28 

Figura 14 – Ilustração de modelo de vagão do VLT ............................................................. 33 

Figura 15 – Mapa da RMTC ................................................................................................. 42 

Figura 16 – Concepção Arquitetônica VLT ........................................................................... 45 

Figura 17 – Gabarito de Circulação Dupla com Poste Central ............................................. 48 

Figura 18 – Gabarito de Embarque com Plataforma Central ................................................ 48 

Figura 19 – Contraprestação x Subsídio .............................................................................. 57 

Figura 20 – Fonte de Financiamento da Infraestrutura ......................................................... 58 

  

file:///C:/Users/Marco/Dropbox/10º%20Período/TCC/TTC%20-%20Marco%20Antônio%20Borges%20Benedetti-Final.docx%23_Toc375309705


 

 

LISTA DE TABELAS 

Tabela 1 - Investimento no Setor de Transportes no Brasil .................................................. 13 

Tabela 2 - Aumento da Intermodalidade .............................................................................. 13 

Tabela 3 - Fatores na escolha do tipo de tecnologia de transporte público .......................... 19 

Tabela 4 - Investimentos para diferentes sistemas de transporte de massa ........................ 21 

Tabela 5 - Custos operacionais do transporte público .......................................................... 22 

Tabela 6 - Matriz de decisão de transporte público .............................................................. 23 

Tabela 7 – Largura mínima recomendada por sentido ......................................................... 25 

Tabela 8 – Custos de Implantação de um BRT .................................................................... 31 

Tabela 9 – Características do veículo do VLT urbano .......................................................... 33 

Tabela 10 – Características BRT Eixo Anhanguera ............................................................. 44 

Tabela 11 – Relação de Estações Mantidas e Suprimidas .................................................. 46 

Tabela 12 – Distância entre centro das plataformas ............................................................ 47 

Tabela 13 Características VLT Goiânia ............................................................................... 49 

Tabela 14 – Demanda em Horizonte de Projeto .................................................................. 50 

Tabela 15 – Número de Veículos em Horizonte de Projeto .................................................. 50 

Tabela 16 – Aquisição de Veículos em Horizonte de Projeto ............................................... 50 

Tabela 17 – Operação e Aquisição de Veículos BRT Eixo Anhanguera .............................. 51 

Tabela 18 – Composição de Custos de Manutenção e Operação BRT ............................... 52 

Tabela 19 – Fluxo de Caixa Estimado e TIR (TJLP) BRT .................................................... 54 

Tabela 20 – Fluxo de Caixa Estimado e TIR (10%) BRT ..................................................... 55 

Tabela 21 – Fluxo de Caixa VLT - a ..................................................................................... 59 

file:///C:/Users/Marco/Dropbox/10º%20Período/TCC/TTC%20-%20Marco%20Antônio%20Borges%20Benedetti-Final.docx%23_Toc375298273


 

 

Tabela 22 – Fluxo de Caixa VLT - b ..................................................................................... 60 

Tabela 23 – Fluxo de Caixa VLT – TJLP.............................................................................. 62 

Tabela 24 – Fluxo de Caixa VLT – 10% a.a. ........................................................................ 63 

Tabela 25 – Fluxo de Caixa VLT – 0% ................................................................................. 64 

Tabela 26 – Tempo de Parada em Estação (Biarticulado) ................................................... 68 

Tabela 27 – Impacto das Modificações do VLT no sistema BRT ......................................... 69 

  

file:///C:/Users/Marco/Dropbox/10º%20Período/TCC/TTC%20-%20Marco%20Antônio%20Borges%20Benedetti-Final.docx%23_Toc375298274


 

 

LISTA DE ABREVIATURAS 

BRT – Bus Rapid Transit 

CCO – Central de Controle Operacional 

CDTC-RMG – Câmara Deliberativa de Transportes Coletivos da Região Metropolitana de 

Goiânia 

Cootego – Cooperativa de Transportes do Estado de Goiás 

CBTU – Companhia Brasileira de Trens Urbanos 

CMTC – Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo 

CTM – Consórcio de Transporte Metropolitano do Recife 

DART – Dallas Area Rapid Transit 

IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados 

LACMTA – Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority 

LRT – Light Rail Transit 

MCIDADES – Ministério das Cidades 

NTU – Associação Nacional das Empresas de Transporte Urbano 

RMG – Rede Metropolitana de Goiânia 

RMTC – Rede Metropolitana de Transportes Coletivos SETRANSP: Sindicato das Empresas 

de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros de Goiânia  

SIM – Serviço de Informação Metropolitano 

SITEUR – Sistema de Tren Eléctrico Urbano 

SITPASS – Sistema Inteligente de Tarifação de Passagens 

SIT-RMTC – Sistema Integrado de Transporte da Rede Metropolitana de Transporte Coletivo 



 

 

TPC – Transporte Público Coletivo 

TCU – Tribunal de Contas da União 

TMA – Taxa Mínima de Atratividade 

VLT – Veículo Leve sobre Trilhos 

VLP – Veículo Leve sobre Pneus 

 



Análise de Viabilidade Econômica da Substituição do Sistema de Transporte...                     1 

Benedetti, Marco 

SUMÁRIO 

1 INTRODUÇÃO.......................................................................................................................... 3 

1.1 PROBLEMA .......................................................................................................................... 6 

1.2 HIPÓTESE ............................................................................................................................. 6 

1.3 OBJETIVO ............................................................................................................................. 7 

1.4 METODOLOGIA .................................................................................................................... 8 

1.4.1 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA ................................................................................................................... 8 

1.4.2 DEFINIÇÃO DOS MÉTODOS DE ANÁLISE DE PROJETO .............................................................................. 9 

1.4.3 ESTUDO DE CASO (EIXO ANHANGUERA) ............................................................................................ 10 

1.4.4 COLETA DE DADOS ......................................................................................................................... 10 

1.4.5 TRATAMENTO DOS DADOS .............................................................................................................. 10 

1.4.6 APLICAÇÃO DOS DADOS (CÁLCULO) .................................................................................................. 10 

1.4.7 ANÁLISE DOS RESULTADOS .............................................................................................................. 11 

1.4.8 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES .................................................................................................... 11 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA ....................................................................................................... 11 

2.1 MOBILIDADE URBANA ............................................................................................................. 11 

2.1.1 INTERMODALIDADE ........................................................................................................................ 12 

2.1.2 TECNOLOGIAS DE TRANSPORTE ........................................................................................................ 14 

2.2 BRT .................................................................................................................................... 23 

2.2.1 PROJETO FÍSICO ............................................................................................................................. 24 

2.2.2 PROJETO OPERACIONAL .................................................................................................................. 28 

2.2.3 CUSTO DE IMPLANTAÇÃO DE UM BRT ............................................................................................... 30 

2.3 VLT .................................................................................................................................... 31 

2.3.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E OPERACIONAIS ..................................................................................... 32 

2.4 BRT X VLT ............................................................................................................................ 34 

2.4.1 VLT VANTAGENS ........................................................................................................................... 34 

2.4.2 DESVANTAGENS VLT ...................................................................................................................... 35 

2.4.3 VANTAGENS BRT ........................................................................................................................... 35 

2.4.4 DESVANTAGENS BRT ..................................................................................................................... 36 

2.4.5 CASOS DE SUBSTITUIÇÕES DE MODAIS: BRT PARA VLT ........................................................................ 37 

2.5 ANÁLISE ECONÔMICA .............................................................................................................. 38 



Análise de Viabilidade Econômica da Substituição do Sistema de Transporte...                     2 

Benedetti, Marco 

2.5.1 TAXA MÍNIMA DE ATRATIVIDADE (TMA) ........................................................................................... 38 

2.5.2 TAXA INTERNA DE RETORNO (TIR).................................................................................................... 39 

3 ESTUDO DE CASO .................................................................................................................. 40 

3.1 GOIÂNIA .............................................................................................................................. 40 

3.2 TRANSPORTE COLETIVO ............................................................................................................ 40 

3.3 EIXO ANHANGUERA – BRT ........................................................................................................ 43 

3.4 VLT .................................................................................................................................... 45 

3.5 VIABILIDADE ECONÔMICA ........................................................................................................ 49 

3.5.1 CUSTOS BRT ................................................................................................................................. 49 

3.5.2 CUSTOS VLT ................................................................................................................................. 56 

3.5.3 ANÁLISE ECONÔMICA VLT .............................................................................................................. 61 

3.5.4 SÍNTESE DOS BENEFÍCIOS (INVESTIMENTOS) ....................................................................................... 65 

3.6 ARGUMENTAÇÃO ............................................................................................................... 66 

4 CONCLUSÃO ......................................................................................................................... 69 

4.1 DIFICULDADES ....................................................................................................................... 71 

4.2 RECOMENDAÇÕES .................................................................................................................. 71 

5 REFERÊNCIA .......................................................................................................................... 73 

  



Análise de Viabilidade Econômica da Substituição do Sistema de Transporte...                     3 

Benedetti, Marco 

1 INTRODUÇÃO 

O processo histórico de urbanização no Brasil, principalmente nos últimos 

cinquenta anos, seguiu um padrão horizontal. A concentração da migração para os grandes 

centros metropolitanos, as políticas de crédito e a descentralização urbana foram apenas 

alguns dos fatores que levaram ao desenvolvimento urbano sem planejamento. A facilidade 

de acesso ao crédito possibilitou à classe média a fuga dos centros históricos e a constituição 

de novos bairros horizontais. Os novos conjuntos habitacionais populares foram naturalmente 

direcionados para áreas afastadas pela especulação imobiliária. Além disso, o 

desalinhamento das políticas de desenvolvimento urbano com a especulação imobiliária 

moldou cidades com grandes vazios e distâncias a percorrer. Deste modo, pode-se perceber 

os fortes impactos na mobilidade urbana no aumento dos custos para vencer essas distâncias 

(MCIDADES, 2006). 

O crescimento das cidades se traduz em crescimento do número de viagens. 

Viagens essas que são geradas pela oferta e procura de serviços e bens ou pela simples 

necessidade humana de se deslocar. Porém, na maioria das cidades brasileiras, as redes de 

transporte não conseguiram acompanhar esse crescimento. O modelo de circulação 

automobilística adotado e o urbanismo a ele associado empenham recursos com o objetivo 

de melhorar o fluxo de veículos. Isso concretiza-se imediatamente em estímulo à maior 

utilização do automóvel particular (MCIDADES, 2006). 

Nesse contexto, a presença forte do Estado na garantia de políticas públicas 

eficientes em prol do transporte público é inevitável. O investimento na melhoria do transporte 

público tem efeitos positivos no ganho de tempo de viagem dos passageiros e no 

desenvolvimento urbano. O estudo sobre a implantação do Bus Rapid Transit - BRT 

(Transporte Rápido por Ônibus) de Beijing, apresentado por Deng e Nelson (2010), concluiu 

que a implantação do novo sistema de transporte foi responsável pela integração espacial de 

áreas extremas da capital chinesa, além de garantir a acessibilidade e o conforto do usuário 

com as obras de reabilitação urbana do corredor preferencial. Outro ponto importante a ser 

ressaltado é a valorização imobiliária e o desenvolvimento do comércio na região. 

No entanto, a realidade do transporte público brasileiro enfrenta entraves culturais 

para a implementação de políticas públicas de transporte, o que pode ser explicado pelo 

Public Transport Vicious Spiral, Ciclo Vicioso do Transporte Público, na tradução livre, como 

retratado por Willumsen e Lillo (2005). Trata-se da fuga de usuários do transporte público para 

automóveis particulares, ocasionando oneração do sistema público, a superlotação da vias e 
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dificuldade de renovação das frotas. Consequentemente, temos o aumento dos preços das 

passagens, a diminuição das frequências e o comprometimento da qualidade. Por fim, a má 

qualidade, a ineficiência e os altos preços das passagens fecham o ciclo (WILLUMSEN; 

LILLO, 2005). 

Segundo o Ministério das Cidades (2005), cidades que implementam políticas 

sustentáveis de mobilidade oferecem um maior dinamismo das funções urbanas, numa maior 

e melhor circulação de pessoas, bens e mercadorias. Nesse sentido, a mobilidade tem um 

caráter democrático no qual requer que seja possibilitada a todos a satisfação individual e 

coletiva de atingir os destinos desejados, as necessidades e os prazeres cotidianos. Porém, 

apesar do foco na satisfação do indivíduo, a promoção da mobilidade urbana requer a ênfase 

no transporte público e não no transporte individual, assegurando a inclusão social, a 

racionalidade dos investimentos públicos e a redução de congestionamentos, poluição e 

acidentes. O conjunto urbano de equipamentos, infraestruturas de transporte, de circulação e 

de distribuição acabam por ser elementos fundamentais e estratégicos no desenvolvimento 

social e econômico das cidades. 

Nas políticas urbanas, o Plano Diretor tem um papel de direcionar as prioridades 

de ação e aplicação dos recursos. Como objetivos fundamentais o Plano Diretor existe para 

dar a “garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra urbana, à 

moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços 

públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações” (Estatuto da Cidade, 

art.2º, inciso I). 

No cumprimento das propostas presentes no Estatuto da Cidade, o conceito de 

mobilidade consegue satisfazer e influenciar grande parte dos direitos contidos na lei. E nesse 

sentido as políticas públicas de transporte público vem a contribuir para o êxito do 

desenvolvimento urbano. No caso da cidade de Goiânia, em que os processos de implantação 

do Plano Diretor tentam cumprir as audiências públicas na expectativa da participação da 

população, a questão da mobilidade está ainda mais presente no cotidiano da capital goiana 

que, com vias historicamente estreitas, vê o nível de serviço de seus corredores de 

escoamento chegar ao limite da boa convivência e da humanização do trânsito. 

Uma vez vencida a etapa da consolidação e aprovação do Plano Diretor, decisões 

ainda mais complexas quanto à estruturação do sistema de transporte vão surgindo e o debate 

volta à tona quando recursos públicos de cifras milionárias e interesses políticos de todos os 

lados polemizam a questão. O histórico dos sistemas de transporte público de sucesso como 

o BRT de Curitiba nos mostra que a presença de líderes políticos carismáticos, tais como os 
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ex-prefeitos Jaime Lerner de Curitiba e Enrique Peñalosa de Bogotá, é crucial na tarefa de 

transformar uma visão em um projeto factível. Mas independentemente do posicionamento de 

governantes e populares, as tecnologias a serem adotadas podem exigir compatibilizações, 

desapropriações e aquisições que inviabilizariam o projeto. E em Goiânia não foi diferente. A 

repaginação urbana de uma das principais avenidas da capital, Avenida Anhanguera, para a 

criação de um corredor exclusivo para o transporte coletivo passou por concepções que 

assemelham o projeto em grande parte ao “BRT completo”, porém características técnicas 

adotadas tornaram o sistema uma versão ineficiente, com vias exclusivas em sistema aberto, 

inúmeras paradas e com impossibilidade de ultrapassagem de veículos apenas fora dos 

terminais (MCIDADES, 2008). 

Contudo, o BRT não é a única opção de transporte de massa disponível para uma 

cidade. Tecnologias como o Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), o Veículo Leve sobre Pneus 

(VLP), o Metrô ferroviário, o Monotrilho e o sistema padrão de ônibus são apenas algumas 

das tecnologias que podem trazer soluções para a questão do transporte coletivo. Cada 

sistema tem especificações técnicas, custos de implantação e operação e impactos sociais e 

ambientais diferentes entre si, não havendo uma solução certa ou errada, visto que tudo 

depende da circunstância local (MCIDADES, 2008). Vale ressaltar que cada tipo de viagem e 

a finalidade a qual ela se destina influenciam diretamente no tipo de transporte a ser adotado 

pelo cidadão, e a capacidade de uma cidade de integrar os diversos modos de transporte, a 

intermodalidade, é um diferencial que pode significar o sucesso ou o fracasso do transporte 

coletivo (MCIDADES, 2006). 

Na cidade de Goiânia, o BRT, mesmo com toda a descaracterização citada 

anteriormente, foi um empreendimento de sucesso. Atualmente, o BRT não consegue 

beneficiar a imagem de uma cidade como o VLT faz. O VLT promove uma imagem positiva, 

dinâmica e moderna, além de atrair usuários dos carros para o transporte coletivo de maneira 

mais efetiva que o BRT (MOBILIZE, 2013). No ano de 2012 estudos foram realizados quanto 

à substituição do considerado BRT pelo VLT, e no que tange o projeto de substituição, a 

capital goiana sai na frente pelo fato de a infraestrutura viária necessária ser semelhante. 

Basicamente ambos necessitam de vias exclusivas, passagem preferencial, pagamento 

antecipado e poucos cruzamentos para garantir a fluidez. A diferença crucial entre eles está 

no custo de implantação, na característica do veículo, ônibus à diesel para o BRT e vagão 

elétrico para o VLT, na plataforma, elevada para o BRT e em nível de passeio para o VLT, e 

na flexibilidade na qual o BRT supera seu concorrente pela capacidade de frenagem, manobra 

e vencimento de trechos mais íngremes (MCIDADES, 2008). 
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Desenvolvendo a análise dos sistemas de transporte objetos de estudo deste 

trabalho, BRT e VLT, percebe-se na apresentação de resultados de projetos já implantados 

ao redor do mundo que ambos são caracterizados como modos de capacidade intermediária, 

apesar de características físicas e tecnológicas interferirem diretamente na operação e efetivo 

transporte de passageiros. Então para se chegar a uma conclusão de qual modo adotar e qual 

melhor se adapta à realidade da cidade que o receberá, critérios como custo, emissão de 

poluentes, impacto ambiental, desapropriações, a própria capacidade de passageiros, a 

integração intermodal e a imagem (requalificação urbana) são importantes de serem 

abordados na tomada de decisão (MOBILIZE, 2013). É nesse contexto que este trabalho trata 

da avaliação da proposta economicamente mais viável entre o considerado BRT da cidade de 

Goiânia e o VLT proposto como solução de transporte coletivo para o eixo Anhanguera, 

ressaltando a viabilidade financeira e comparando algumas das características importantes 

de cada um quanto aos benefícios que podem trazer à população. 

1.1 PROBLEMA 

No ano de 2012 estudos a respeito da substituição do sistema BRT da cidade de 

Goiânia por um VLT foram realizados e uma mobilização política em torno do projeto foi 

montada para a efetivação do empreendimento. Nessa contextualização o problema estudado 

é: qual o impacto econômico da implantação do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), 

proposto para a cidade de Goiânia quando comparado com o Bus Rapid Transit (BRT) 

já instalado na Avenida Anhanguera? 

1.2 HIPÓTESE 

Dada a contextualização do problema, a questão social envolvida e os interesses 

públicos, confirma-se a importância da discussão do tema. E já conhecendo as características 

do VLT e a predominância de suas diferenças quando comparado ao BRT, estabelece-se uma 

hipótese que norteará a execução da metodologia. Nesse trabalho parte-se da hipótese de 

que o VLT, proposto para a cidade de Goiânia, é viável economicamente quando comparado 

ao corredor exclusivo de ônibus existente atualmente no denominado Eixo Anhanguera. 
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1.3 OBJETIVO 

Quando se trata da substituição de um sistema de transporte público já 

consolidado por outro sistema novo, não é possível fugir das comparações que surgem no 

desenvolvimento da discussão em torno do tema. Toma-se como base comparativa a atual 

situação urbanística da Av. Anhanguera e todos os impactos socioambientais gerados pela 

implantação e manutenção do BRT na última década como uma espécie de grupo de controle 

para a proposição de medidas que impactariam positivamente o corredor leste-oeste da 

capital goiana. 

No ano de 2013, as discussões em volta da mobilidade, as manifestações e os 

jogos políticos que antecedem as vésperas da eleição de 2014 tiram o foco da decisão 

imparcial e racional quanto à implantação de uma nova tecnologia para o transporte público. 

Por tanto, o tema aqui desenvolvido tem como objetivo geral a análise de viabilidade 

econômica da substituição do sistema de transporte público do Eixo Anhanguera, da cidade 

de Goiânia. 

Os objetivos específicos deste trabalho são: 

 Caracterização do sistema de transporte que opera o corredor do Eixo 

Anhanguera de Goiânia; 

 Identificação das variáveis de análise econômica do BRT e do projeto VLT 

previsto para o corredor; 

 Coleta e tratamento dos dados segundo critérios econômicos e análise de 

viabilidade; 

 Análise qualitativa das impactos positivos do VLT e compará-las com 

possível implementação no sistema BRT já existente. 
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1.4 METODOLOGIA 

Esta seção tratará do processo metodológico a ser adotado nesta pesquisa 

(Figura 1). 

TRANSPORTE 
COLETIVO

BRT VLT
BRT

X
VLT

ANÁLISE 
ECONÔMICA DE 

PROJETO

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Análise Econômica de Projeto (AEP)

ESTUDO DE CASO (EIXO ANHANGUERA - 
GOIÂNIA)

COLETA DOS DADOS

TRATAMENTO DOS DADOS

APLICAÇÃO DOS DADOS (CÁLCULO)

ANÁLISE DOS RESULTADOS

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

 

Figura 1 - Fluxograma da Metodologia 

1.4.1 Revisão Bibliográfica 

A revisão bibliográfica será utilizada para o nivelamento do conhecimento em 

torno do tema, para adoção da especificação dos métodos de cálculo e da análise de projeto 

adequadas para o estudo de caso.  
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1.4.1.1 Transporte Coletivo 

Dentro do tema deste trabalho, o estudo sobre o Transporte Coletivo se faz 

necessário para o pleno entendimento das políticas públicas de mobilidade, das carências do 

transporte coletivo brasileiro e dos desafios que a administração pública brasileira enfrenta na 

implantação de projetos de transporte público. 

1.4.1.2 BRT 

Relativo ao estudo de caso, substituição do considerado BRT da cidade de 

Goiânia por um VLT, a análise comparativa dos modos de transporte público se fará a partir 

do reconhecimento das características técnicas de cada um, contrapondo-as. O estudo das 

características do BRT, suas funcionalidades, impactos socioambientais e econômicos, por 

exemplo, serão fundamentais na comparação deste com o VLT. 

1.4.1.3 VLT 

Sob a mesma óptica da revisão bibliográfica relativa ao BRT, o estudo e 

reconhecimento das características técnicas do VLT serão indispensáveis para a análise 

comparativa das tecnologias de transporte coletivo. 

1.4.1.4 BRT x VLT 

Acerca da análise comparativa desses modos de transporte coletivo, é necessário 

o reconhecimento dos estudos e análises que já foram elaboradas sobre o tema. Conhecer 

os procedimentos utilizados nas análises comparativas anteriores orientará a análise 

comparativa deste trabalho com a apresentação de metodologias que obtiveram êxito. Evita-

se então os erros e auxilia na proposição de trabalhos futuros para a continuidade de produção 

de conhecimento do tema. 

1.4.1.5 Análise Econômica de Projeto 

A Análise Econômica de Projeto (AEP) tratará da análise quantitativa e norteará 

comparações entre dois sistemas de transporte quanto à questão monetária envolvida. 

1.4.2 Definição dos Métodos de Análise de Projeto 

Este projeto irá abordar aspectos econômicos e socioambientais com a utilização 

da análise econômica de projetos e a análise multicritério, respectivamente. Dentro da AEP 
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existem diversos critérios que podem ser adotados. Esses critérios são utilizados para 

mensuração e análise dos recursos empregados em um projeto. Este trabalho utilizará a AEP 

como forma de comparar diretamente os custos das soluções propostas para o estudo de 

caso, o corredor exclusivo de ônibus, Eixo Anhanguera, da cidade de Goiânia. Nesta etapa 

serão definidos os critérios para aplicação da AEP. 

1.4.3 Estudo de Caso (Eixo Anhanguera) 

O estudo de caso deste trabalho tratará do corredor exclusivo de ônibus leste-

oeste da cidade de Goiânia, Eixo Anhanguera, e a possível substituição da solução de 

transporte coletivo BRT, já existente, para o VLT. Dentro do estudo de caso, é necessário 

reconhecer as características técnicas da Av. Anhanguera e as possibilidades de 

compatibilização desta para com a implantação do VLT. É necessário também conhecer o 

impacto socioambiental e econômico do BRT na região para a previsão de possíveis melhorias 

quanto à repaginação urbana causada pela implantação de outra tecnologia de transporte. 

1.4.4 Coleta de Dados 

A coleta de dados, após a definição dos métodos de análise econômica e 

multicritério, objetivará a alimentação dos métodos com dados necessários para as análises. 

Será realizada a partir de dados secundários e aplicação de formulário. 

1.4.5 Tratamento dos Dados 

Após a coleta dos dados, deverá ser feito um tratamento estatístico dos dados 

para registro e eliminação de incoerências. 

1.4.6 Aplicação dos Dados (Cálculo) 

Ao término do tratamento, a aplicação dos dados com o cálculo previsto para o 

método adotado trará os resultados que serão utilizados na análise dos resultados. Durante 

a aplicação dos dados será possível observar a aplicabilidade e a relevância deste para a 

análise comparativa proposta. 
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1.4.7 Análise dos Resultados 

A análise dos resultados comporá a reflexão acerca da aplicação dos dados de 

acordo com cada método de análise (econômica e multicritério) utilizado. As reflexões aqui 

contidas comporão as conclusões e recomendações. 

1.4.8 Conclusões e Recomendações 

As conclusões e recomendações trarão a análise dos resultados de maneira 

objetiva, apresentando as informações obtidas a partir da reflexão da análise. As informações 

nortearão a proposição de novos trabalhos e poderão ser utilizadas como embasamento na 

tomada de decisão quanto à escolha de qual tecnologia adotar como solução de transporte 

para o Eixo Anhanguera. 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Este capítulo tem por síntese apresentar a revisão bibliográfica que subsidiará a 

elaboração do projeto de pesquisa aqui proposto. Seguem abaixo as informações necessárias 

para a discussão e análise do tema. 

2.1 MOBILIDADE URBANA 

Padrões de mobilidade tem o foco em políticas públicas que visem o bem estar 

coletivo, garantindo o direito de ir e vir. Os problemas gerados pelo uso e ocupação 

desordenado do solo, com a inexistência ou aplicação ineficaz dos planos diretores, podem 

ser superados com ações que visem melhorar a interação transportes-uso do solo 

(MCIDADES, 2006).  

Genericamente podem ser adotados três grandes tipos de medidas sobre as 

interações transporte-uso do solo que influenciam diretamente os padrões de mobilidade 

urbana (MCIDADES, 2006): 

 Promoção do Transporte Coletivo: consiste na aplicação de medidas que 

visam potenciar a utilização do transporte coletivo como forma de escolha 

da população. Para tal podem ser adotadas medidas de melhoria da oferta 

de transporte coletivo em áreas urbanas consolidadas, de alocar as áreas 

de expansão urbana próximas a pontos estratégicos do sistema de 
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transporte coletivo e de renovação e/ou revitalização de terminais de 

transporte coletivo e respectiva paginação urbana do entorno; 

 Promoção de Modos Alternativos de Transporte: trata-se de medidas que 

potencializem a utilização de modos alternativos com infraestruturas 

urbanas compactas e multifuncionais e revitalização e adaptação de 

espaços urbanos. Esses modos alternativos seriam modos de transporte 

individual não motorizados, inibindo a utilização do veículo particular; 

 Restrição à Utilização do Transporte por Automóvel: são medidas de 

limitação do tráfego de veículos. O foco dessas medidas é o aumento da 

segurança para a circulação de pedestres e bicicletas. Essencialmente é 

o condicionamento da circulação de automóveis particulares, o controle e 

oferta de estacionamentos e a readequação urbana privilegiando a 

circulação de bicicletas e pedestres. 

O panorama brasileiro consiste na maioria das pessoas usuárias de transporte 

coletivo e não de transporte individual. Então, repensar a circulação de veículos, partindo-se 

das medidas citadas culmina na priorização do meios de transporte não motorizados e do 

transporte coletivo (MCIDADES, 2007).  

Uma vez na escolha de qual sistema de transporte coletivo melhor de enquadraria 

à realidade local, características como intermodalidade, emissão de poluentes e as 

tecnologias transporte devem analisadas durante a etapa de tomada de decisão. Seguem nos 

subitens abaixo algumas dessas características que se destacam na escolha de uma 

tecnologia como solução do transporte coletivo. 

2.1.1 Intermodalidade 

Quando trata-se do assunto intermodalidade para transporte de passageiros, é 

necessário que tenhamos um conceito para definirmos o estudo. Então: 

Característica de um sistema de transportes que proporciona complementaridade e 

soluções em cadeia que permitem a conexão entre diferentes modos e meios de 

transporte tendo em vista satisfazer determinada deslocação/viagem entre uma 

origem e um destino pré-definidos (IMTT, 2011). 

Em quesitos gerais de investimento no transporte, o Brasil está aquém do 

percentual do PIB investido no setor. Geralmente, países desenvolvidos apresentam 

investimentos da ordem de 2% do PIB no setor de transportes. Já o Brasil vem apresentando 
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ao longo das últimas 4 décadas redução dos investimentos no setor, como podemos observar 

na Tabela 1 abaixo (TCU, 2007): 

Tabela 1 - Investimento no Setor de Transportes no Brasil 

Investimentos do Governo Federal no Setor de 

Transportes em Relação ao Pib 

Década de 1970 3% 

Década de 1980 2% 

Década de 1990 1% 

Anos 2001 a 2004 0,2% 

Fonte: TCU, 2007 

Dentro dessa realidade de disponibilidade de recursos, a intermodalidade oferece 

soluções de transporte à demanda, tanto nos quadros urbanos, quanto rurais. As vantagens 

da intermodalidade vão desde à redução dos custos logísticos até a redução do tempo de 

viagem. A redução do tempo e a oferta logística de soluções de transporte mais adequadas 

para cada finalidade, oferecem no geral a redução dos custos de transporte, tanto de carga 

como de passageiros (TCU, 2007). 

Existem diversas alternativas para melhoria da intermodalidade, estas 

experimentadas em diversos lugares do mundo. E para que seja possível essa 

intermodalidade a existência de interfaces entre modalidades são fundamentais, sendo estas 

os portos, aeroportos, terminais rodo-ferroviários e os terminais multimodais em geral. Porém 

em face dos desafios que a intermodalidade apresenta existem outras medidas capazes de 

melhorar a eficiência e reduzir os custos nas interfaces, como mostrado na Tabela 2 a seguir 

(TCU, 2007): 

Tabela 2 - Aumento da Intermodalidade 

Como aumentar a Intermodalidade: 

Melhorar a eficiência e reduzir custos nas interfaces 

 Modernizando equipamentos 

 Melhorando acessos 

 Melhorando e barateando armazenagem 

 Funcionando initerruptamente 

 Simplificando os procedimentos burocráticos 

 Atualizando legislação e normas referentes ao 
trabalho nos terminais 

Fonte: TCU, 2007 
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Medidas que visam a melhoria e eficiência da transferência de modo confortável 

e fácil, dos serviços alimentadores para o troncais, é um dos fatores principais na atratividade 

geral do sistema. O insucesso dessas interfaces intermodais geralmente são acompanhados 

de um dos fatores a seguir (MCIDADES, 2008): 

 Longa distância física a ser percorrida no processo de transferência 

entre modos; 

 Inexistência de infraestrutura que oferece abrigo e proteção contra 

intempéries e condições climáticas externas; 

 Transferência sem sincronia, exigindo longos tempos de espera; 

 Bilhetagem não integrada. Passageiro deve pagar duas viagens 

para realizar a mudança de linha. 

2.1.2 Tecnologias de Transporte 

Naturalmente, o processo de escolha do modo de transporte público passa por 

vezes por discussões polêmicas. Isso dado a existência de inúmeros contratos com o setor 

privado, os interesses políticos e a grande quantidade de recursos empregados. Porém, tomar 

a decisão dentro de uma estrutura de trabalho racional é o único modo de se garantir que o 

usuário do transporte coletivo seja beneficiado. A tomada de decisão deve então seguir alguns 

passo sequenciais (MCIDADES, 2008). 

2.1.2.1 Introdução a tecnologias de transporte público 

Reconhecimento das tecnologias de transporte disponíveis como solução. Trata-

se de uma análise da tipologia, observando características gerais que são cabíveis de 

comparação prévia entre os modos. Abaixo são listadas algumas tecnologias com descrição 

breve de seus aspectos de operação (MCIDADES, 2008): 

 Bus Rapid Transit (BRT): baseia-se em ônibus operando em faixa 

exclusivas, com prioridade de passagem, embarque em nível e priorização 

em interseção, seja por parada ou obra de arte (Figura 2). 
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Figura 2 - Bogotá (Colômbia) BRT 

 

Fonte: ROSENTHAL, 2009 

 Light Rail Transit (LRT – VLT): baseada em veículos único, ou composição 

curta, com faixa exclusiva sobre trilho, passagem em nível e com 

prioridade e conexões elétrico ao longo de toda a extensão das linhas 

(Figura 3). 

Figura 3 - Montpellier (França) VLT 

 

Fonte: VLT Brasil, 2013 

 Bondes: podendo se confundir com o VLT, sobre trilhos e movidos à 

energia elétrica, utilizam carrocerias menores e podem dividir o espaço 

com outros tipos de tráfego (Figura 4). 
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Figura 4 - Bucareste (Romênia) Bondes 

 

Fonte: WRIGHT, 2013 

 Metrô Enterrado: sistema de transporte público ferroviário, pesado, 

operando sobre trilho com separação de nível, enterrados (Figura 5). 

Figura 5 – São Paulo (Brasil) Metrô  

 

Fonte: DIÁRIO DOS CAMPOS, 2013 

 Linhas de Trilhos Elevadas (Elevated rail transit): linhas ferroviárias 

operando sobre trilhos em estruturas aéreas. Podem ser considerados 

uma forma de metrô (figura 6). 
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Figura 6 - Osaka (Japão) Monotrilho Elevado 

 

Fonte: MOBILIZE, 2013 

 Trens Suburbanos: com carrocerias mais longas e mais pesadas, 

percorrem usualmente distâncias maiores, entre áreas urbanas e 

suburbanas, à céu aberto mas com separação física (Figura 7). 

Figura 7 - Brisbane (Austrália) Trem Suburbano 

 

Fonte: WRIGHT, 2013 

 Personal Rapid Transit (PRT – Linha Pessoal Rápida): operam em faixas 

exclusivas com direito de passagem e separação de nível. Sobre pneus ou 

trilhos, carregam passageiros em pequenos Veículos Guiados 

Automaticamente (Automatic Guided Vehicles, AGV) (Figura 8). 
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Figura 8 - London (Reino Unido) PRT 

 

Fonte: PRT CONSULTING, 2013 

2.1.2.2 Critérios de seleção de tecnologia 

Os critérios de seleção da tecnologia são listados por Loyd Wright (2013) e este 

cita os custos, desenho e implementação, desempenho e impactos. Os custos são os recursos 

relativos a implantação, manutenção e operação. Desenho e implementação mostram a área 

de abrangência. A implementação passa pelo planejamento de curso, as tecnologias 

empregadas e juntamente com o desenho reflete nos custos de desapropriação. O 

desempenho diz respeito às tecnologias empregadas e a capacidade de transporte de 

passageiros. Os impactos são os efeitos adversos que o modo de transporte exerce sobre o 

meio, seja positivo (aumento do número de passageiros transportados, integração, 

mobilidade, acessibilidade, etc.) ou negativo (ambientais, segregação espacial, etc.). Na 

Tabela 3 são explicitados os critérios de tomada de decisão conforme Loyd Wright (2013): 
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Tabela 3 - Fatores na escolha do tipo de tecnologia de transporte público 

Categoria Fator 

Custo 

 Investimentos (custo de 
propriedade e infraestrutura); 

 Custo de operação; 

 Custo de planejamento. 
Planejamento e 

Gerenciamento 
 Prazos de planejamento e 

implementação; 

 Gerenciamento e administração. 

Projeto 
 Possibilidade de expansão; 

 Flexibilidade; 

 Diversidade versus 
homogeneidade. 

Desempenho 

 Capacidade; 

 Tempos de viagem/velocidade; 

 Frequências de serviço; 

 Confiabilidade/regularidade; 

 Conforto; 

 Segurança viária; 

 Serviços ao usuário; 

 Imagem e Percepção. 

Impactos 
 Econômicos; 

 Sociais; 

 Ambientais; 

 Urbanos. 

Fonte: MCIDADES, 2008 

Sobre todos os aspectos que devem ser analisados na escolha de uma tecnologia 

de transporte deve-se ter um planejamento de implantação e operação, observando sempre 

as metas e objetivos da cidades. A Figura 9 demonstra de maneira simplificada os passos que 

precedem a tomada de decisão (MCIDADES, 2008): 
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Figura 9 - Escolha da tecnologia de transporte 

 

Fonte: MCIDADES, 2008 

Dentre os aspectos de análise e planejamento o custo entra como fator de grande 

relevância, se não primordial para a escolha de uma tecnologia em detrimento de outra. 

Dentro do custo existem diversas variáveis que interferem diretamente no montante final a ser 

empregado. O exato investimento em um sistema só é obtido após levantamento e aplicação 

de muitos fatores locais, entre eles (MCIDADES, 2008): 

 Custos trabalhistas; 

 Competitividade da indústria de construção; 

 Capacidade organizacional e gerencial; 

 Condições físicas locais (topologia, tipo de solo, lençol freático, etc.); 

 Requerimento de segurança e de projeto (físico); 

 Custo de financiamento; 

 Utilização de tecnologia nacional (versus tecnologia importada); 

 Exigência de aposentadoria da frota existente; 

 Necessidades de importação; 

 Preços das propriedades e quantidade necessária de desapropriação; 

 Nível de competitividade e abertura do processo de licitação. 

Na Tabela 4 segue um exemplo de como os custos de implantação de um projeto 

podem variar (MCIDADES, 2008): 
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Tabela 4 - Investimentos para diferentes sistemas de transporte de massa 

 

Fonte: MCIDADES, 2008 

Os custos de implantação ainda são seguidos de custos de operação e 

manutenção. Esses custos adicionais seguem o mesmo raciocínio da variação de custos 

apresentada pelos fatores condicionantes do custo de implantação. A Tabela 5 apresenta 

alguns fatores que influenciam diretamente nesses custos (MCIDADES, 2008): 
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Tabela 5 - Custos operacionais do transporte público 

 

Fonte: MCIDADES, 2008 

2.1.2.3 Decisão sobre escolhas tecnológicas 

A decisão sobre qual tecnologia será adotada como solução deve passar por uma 

análise de vantagens e desvantagens e tentar focar as metas e objetivos da implantação com 

os interesses da sociedade em questão. Assim, é muito comum que se faça quadros 

comparativos entre alternativas de transporte público coletivo para se ter uma ideia mais 

abrangente das características mais interessante para cada sociedade. Um exemplo de 

quadro comparativo entre tecnologias para solução de transporte coletivo está na Tabela 6 

(MCIDADES, 2008): 
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Tabela 6 - Matriz de decisão de transporte público 

 

Fonte: MCIDADES, 2008 

2.2 BRT 

O sistema de transporte público coletivo (TPC) Bus Rapid Transit (BRT) é uma 

forma de transporte de massa que consegue combinar a velocidade e a confiabilidade de 

modos de TPC sobre trilhos e a flexibilidade operacional e os baixos custos do ônibus 

convencional. A identificação visual é basicamente vias segregadas, abrigando ônibus novos 

e modernos, com sistema de bilhetagem e pagamento antecipado, prioridade de passagem e 
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embarque/desembarque no nível do veículo (DENG; NELSON, 2010). Segue-se nesta seção 

a descrição detalhada das principais características do BRT. 

2.2.1 Projeto Físico 

O projeto físico é constituído por um projeto conceitual e um projeto de engenharia. 

O projeto conceitual comumente passa por avaliação política e é o passo inicial quanto à 

concepção de operação e implantação do sistema de BRT. Nesta seção, serão apresentadas 

algumas características do projeto físico que constitui o BRT (MCIDADES, 2008). 

2.2.1.1 Vias 

As vias que abrigam um sistema de BRT devem estabelecer condições mínimas 

de tráfego misto, serem segregadas e oferecerem conforto e segurança para pedestres e 

ciclistas, melhorando os serviços e acessos. Em condições ideais temos, por sentido, seção 

destinada aos transeuntes, ciclovias, uma ou duas faixas de tráfego misto e serviço, canteiro 

separador, duas faixas exclusivas para os ônibus (prevendo locais de ultrapassagem) e 

plataforma de embarque. A tabela 7 traz as larguras ideais e a caixa ideal da via que receberá 

o sistema BRT (MCIDADES, 2008).  

Na cidade de Dar es Salaam, na Tanzânia, pode-se observar na prática um projeto 

de BRT que consegue atender aos aparelhos recomendados para um sistema de BRT com 

largura da caixa da via de 49 metros. A Figura 10 ilustra a utilização da largura da via e todos 

aparelhos instalados (MCIDADES, 2008). 
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Figura 10 – Projeto conceitual do BRT da cidade de Dar es Salaam, Tanzânia 

 

Fonte: MCIDADES, 2008 

Tabela 7 – Largura mínima recomendada por sentido 

Tipo de Faixa 

Largura mínima 

recomendada por 

sentido (m) 

Calçada para pedestre 3,0 

Ciclovia 2,5 

Corredor de ônibus na 

estação 
3,0 

Corredor de ônibus 

fora da estação 
3,5 

Canteiro separador do 

corredor 
0,5 

Tráfego misto, ao lado 

da calçada 
3,5 

Tráfego misto, outras 

posições 
3,0 

Largura da estação 3,0 

Largura mínima 

recomendada por 

sentido 

22,0 

Fonte: MCIDADES, 2008 
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2.2.1.2 Estações 

As estações geralmente representam o maior gargalo no sucesso de um sistema 

BRT. Elas são a interface física entre os usuários e o BRT, devendo ter uma identificação 

visual, estar integrada com o meio urbano o qual está inserida e oferecer ao usuário embarque 

acessível em nível. Além destes aspectos, proteger os usuários contra as intempéries, permitir 

a integração com outros modos de transporte e oferecer segurança de acesso e travessia de 

pedestres são características capazes de agregar valor e potencializar a adesão de usuários 

ao sistema. A correta concepção, dimensionamento e espaçamento das plataformas impedem 

a formação de filas de ônibus, oferece ao sistema grande eficiência no embarque, satisfação 

do usuário e pode-se chegar a altas capacidades (LOGIT, 2010). 

O projeto das estações de um BRT está diretamente ligado ao nível de serviço o 

qual está estação está submetida. A área total de espera deve permitir que o usuário aguarde 

o embarque com conforto mínimo (em pé com lotação da ordem de 3 passageiros/m²). O 

comprimento total da estação deve permitir a parada do veículo, embarque e desembarque. 

Se no projeto estiverem contempladas faixas de ultrapassagem na estação, é interessante 

que haja comprimento total que permita embarque de múltiplos veículos, com distância de 

ultrapassagem e baias de espera adequadas. A largura útil deve permitir que os passageiros 

percorram os trechos entre áreas de embarque/desembarque, bilhetagem e saída sem 

tumulto ao superlotação da plataforma, além de oferecer ao operador infraestrutura para 

operação do sistema (MCIDADES, 2008). 

As plataformas de embarque e desembarque, estações, podem utilizar diversas 

tecnologias que facilitam a utilização do sistema pelo usuário. Essas tecnologias agregam 

ainda mais valor ao sistema, possuem maior capacidade de atrair novos usuários ao sistema 

de transporte público e oferecer ainda mais segurança. Exemplo dessas características são 

totens interativos com informações para os usuários, rampa de embarque para portadores de 

deficiência de mobilidade, climatização, sala de espera, porta nas plataformas, assentos entre 

outros. A Figura 11 mostra uma plataforma do sistema de BRT Transmilenio de Bogotá, 

Colômbia (MCIDADES, 2008). 
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Figura 11 – Estação do sistema de BRT Transmilenio, Bogotá - Colômbia 

 

Fonte: MCIDADES, 2008 

2.2.1.3 Estações de Transferência, Terminais e Garagens 

Dentro de um sistema de BRT encontram-se linhas troncais alimentando sistemas 

de transporte mais flexíveis e capilares. No entanto as interfaces que integram os pontos de 

confluência de linhas tronco-alimentadoras necessitam de infraestrutura mínima para garantir 

o acesso seguro e atrativo ao usuário. Estas interfaces que são responsáveis pela eficácia e 

a eficiência do sistema de transporte público são (MCIDADES, 2008): 

 Estação Intermediária de transferência: Instalação que permite 

transferências entre linhas alimentadores e linhas troncais ao longo de 

toda a extensão das linhas troncais; 

 Estações de intercâmbio: permite a comunicação e a transferência de 

passageiros entre linhas troncais; 

 Terminais: grandes infraestruturas geralmente localizadas nos estremos 

da linhas troncais e permitem transferências entre múltiplos serviços 

alimentadores; 

 Garagens: instalações que oferecem múltiplos serviços quanto à 

manutenção e operação dos veículos, incluindo estacionamento, 

reabastecimento, lavagem, manutenção, reparo, serviço aos empregados 

e apoio administrativo; 
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 Estacionamentos intermediários: são instalações que permitem que os 

operadores loquem seus veículos estrategicamente ao longo do corredor 

troncal, possibilitando maior flexibilidade e rapidez na oferta do serviço. 

Dentre esses conceitos, as estações intermediárias e os terminais apresentam 

funções semelhantes e são muitas vezes confundidos. Nesse sentido tem-se que os terminais 

são estruturas mais robustas que as estações intermediárias de transferência e localizam-se 

nos extremos dos corredores. A figura 12 ilustra um esquema das infraestruturas de 

transferência presentes em um corredor BRT (MCIDADES, 2008): 

Figura 12 – Diferença entre um terminal e estações intermediárias de transferência 

 

Fonte: MCIDADES, 2008 

2.2.2 Projeto Operacional 

2.2.2.1 Projeto de Rede e Linhas 

O sistema de um corredor de transporte público coletivo pode ser caracterizado 

como aberto ou fechado. O sistema fechado guarda exclusivamente as vias para a circulação 

dos veículos do TPC, como evidenciado em Bogotá, Colômbia, e Curitiba, Brasil. Sistemas 

abertos permitem a utilização dos corredores segregados por outros serviços públicos, como 

serviços de saúde, segurança, coleta de lixo e até mesmo linhas de ônibus alimentadoras não 

integradas ao sistema troncal. A figura 11 ilustra a comparação básica entre serviços diretos 

e serviços tronco alimentadores (MCIDADES, 2008). 

Figura 13 - Comparação entre serviços tronco-alimentadores e serviços diretos 
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Fonte: MCIDADES, 2008 

A utilização das vias segregadas por outros serviços públicos, como translado de 

figuras políticas, saúde, segurança, coleta de lixo, entre outros, acaba por diminuir a eficiência 

do sistema em prol da não interrupção do tráfego misto. A segregação espacial, aliada com 

aparelhos urbanos que garantam a integração dos sistema de transporte coletivo e veículos 

maiores e melhor estruturados, garantem a melhoria das condições de tráfego local. Sessa 

congestionamentos nas vias destinadas ao TPC, mas por outro lado oferece pressão aos 

usuários de automóveis particulares. Essa disparidade de níveis de serviço entre as vias 

exclusivas e as de tráfego misto já mostrou-se ser inibidora do diálogo político e podendo 

causar entraves à implementação de outros corredores de serviço tronco alimentadores 

(MCIDADES, 2008). 

Apesar de o serviço tronco alimentador apresentar maior rapidez no deslocamento 

em eixos e proporcionar embarque e desembarque racional e orientado, o sistema exige maior 

investimento em infraestrutura. Faz-se necessária a implantação de plataformas em nível de 

embarque e estações e terminais que garantam a manutenção da intermodalidade e a troca 

eficiente de condução para que o passageiro consigo chegar ao destino com tempo aceitável. 

Sistemas diretos conseguem oferecer transições mais rápidas entre trechos troncais e 

alimentadores com maior versatilidade (MCIDADES, 2008).  
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2.2.2.2 Capacidade e Velocidade 

Um sistema de BRT de sucesso, que consiga competir com os automóveis 

particulares, deve manejar confortavelmente altas demandas de passageiros de forma rápida, 

evitando as esperas de usuários em estações e terminais. São três as características que 

diferem o BRT de um sistema convencional de ônibus: capacidade, velocidade e frequência 

(MCIDADES, 2008). 

A capacidade do sistema deve ser suficiente para manejar a demanda de 

passageiros esperada, no horizonte de projeto almejado. Por exemplo, cidades em que o 

desenvolvimento urbano é pulsante, o crescimento populacional deve ser considerado nos 

anos que se seguiram a operação do sistema, necessitando a previsão da expansão para o 

atendimento da demanda. A velocidade de serviço é o fator que minimiza o tempo de viagem 

e se torna fator crucial na atratividade do sistema enquanto compete com os automóveis 

particulares. A frequência de serviço minimiza a espera dos usuários para a utilização de 

serviço, sendo também fator atrativo (MCIDADES, 2008). 

A capacidade e velocidade de um sistema BRT depende de algumas 

características operacionais cruciais para a definição do nível de serviço esperado para o 

corredor. Dentre estas, temos a prioridade de passagem, possibilidade de ultrapassagem, 

trânsito exclusivo de serviços de transporte público e o espaçamento entre as estações. Uma 

simulação aplicada pelo EMBARQ BRT Simulator de um sistema de BRT implantado em um 

corredor exclusivo de TPC em Porto Alegre, substituiu os ônibus convencionais do corredor 

exclusivo por veículos e operação BRT. A quantidade de passageiros transportados era de 

8.950 passageiros/h/sentido, dando um volume no trecho crítico de 75 BRT/h/sentido. O 

simulador aferiu uma velocidade de operação de 23 km/h, considerando o espaçamento 

médio de 750m entre estações (LOGIT, 2010). 

2.2.3 Custo de Implantação de um BRT 

Para se ter referência na estimativa do custo de implantação de um BRT, faz-se a 

comparação com outros sistemas já implantados em outros locais do mundo, utilizando a 

média de seus custos de implantação e operação e manutenção. A Tabela 8 apresenta os 

valores médios dos custos de um BRT (GIAVINA, 2011); apesar de aspectos de projeto e as 

condições de recebimento do projeto, como a caixa da via, custos administrativos e de diesel 

variarem quando comparados sistemas de BRT de diferentes localidades. 
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Tabela 8 – Custos de Implantação de um BRT 

Item de Custo (Valor Médio em 

Dólar) 

Custo US$ 
Custo R$ (Cotação 29 de 

Dezembro de 2013 – 2,34) 

Infraestrutura 9,72 (US$ mi/km) 22,55 (BRL mi/km) 

Operação e Manutenção 2,84 (US$/passageiro) 2,59 (BRL/passageiro) 

Veículo Médio (163 passageiros) 
603.000,00 (US$/veículo.[7,5 

anos]) 

1.398.960,00 (BRL/veículo.[7,5 

anos]) 

Fonte: GIAVINA, 2011 

Para a determinar a capacidade do sistema para o dimensionamento do número 

de veículo estabelece-se que o fator de ocupação médio em hora de pico é de 0,9 e que a 

frequência de serviço é obtida a partir de headway de 1 minuto e 30 segundos por baia de 

parada (MCIDADES, 2008). 

2.3 VLT 

O Veículo Leve sobre Trilho (VLT, ou no inglês LRT, Light Rail Transit) é um 

sistema de TPC geralmente movido à energia elétrica e com capacidade média de transporte 

de passageiros. Possui ainda bilhetagem anterior ao embarque, embarque/desembarque em 

nível de passeio e prioridade de passagem. Somada a força motriz de origem elétrica, o VLT 

promove a revitalização urbana por ser um sistema não poluidor e se mostra mais eficiente 

em atrair novos usuários para o TPC (LERNER, 2009). 

Existem em diversos lugares do mundo concepções de VLT que aliam diferentes 

infraestruturas às necessidades locais. É um sistema que pode ser encontrado com linhas 

aéreas, subterrâneas ou mesmo sobre as ruas. Independente das infraestruturas de 

integração e passagem que compõe o sistema de VLT, diferentes autores concluem que este 

se trata de um modo de TPC com linhas exclusivas e que proporciona embarque e 

desembarque no nível de passeio, oferecendo acessibilidade e integração com os demais 

modos de transportes (BOORSE, 2007). 

Chegando à uma definição, a Transportation Research Board, órgão norte 

americano que reune e publica estudos técnicos sobre o tema transporte, define o VLT como 

sendo um “sistema metroviário metropolitano de força motriz elétrica caracterizado pela sua 

capacidade de operar carros únicos ou pequenos trens ao longo de linhas exclusivas sobre a 

superfície, estruturas aéreas, subterrâneas ou, ocasionalmente, nas ruas e que possibilitam o 
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embarque e desembarque de passageiros no nível de passeio com no nível dos veículos” 

(BOORSE, 2007). 

2.3.1 Características Técnicas e Operacionais 

Os veículos de um VLT, por terem dimensões específicas, necessitam de 

adequações de projeto conforme a necessidade a qual forem solicitados. Especialmente os 

veículo capazes de oferecer manobras de embarque/desembarque em nível de passeio 

possuem excentricidades que exigem do projeto urbano raios mínimos e infraestruturas de 

embarque e segregação que garantam segurança e comodidade ao passageiro. O desafio de 

oferecer veículos seguros e de qualidade parte do órgão regulamentador em alinhar os 

aparelhos urbanos ao projeto do sistema de TPC sobre trilhos (FRASER; LEARY, 2003). 

No Brasil a instituição responsável pela regulamentação dos veículos a serem 

adquiridos que comporão sistemas de transporte VLT é a CBTU. Os veículos devem atender 

às especificações de segurança e operação, como os raios de concordância vertical e as 

bitolas dos trilhos brasileiras. A Tabela 9 apresenta as características de um veículo de VLT 

(CBTU, 2011). A Figura 14 ilustra o modelo: 
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Tabela 9 – Características do veículo do VLT urbano 

Característica VLT 
Valores aproximados 

Tipo Bidirecional e articulado com carros acoplados 

Configuração 2 carros motorizados e até 2 trailers 

Bitola 1600 mm 

Rampa máxima  4% 

Raio de curva mínimo 30 m 

Raio mínimo de concordância vertical 400 m 

Distância entre faces acopladoras 16000 mm 

Largura externa máxima 3000 mm 

Altura externa máxima 4000 mm 

Altura do piso de embarque 350~600 mm 

Largura da porta de embarque 1300~1600 mm 

Passageiros por carro 170 

Peso do carro motor em tara 28,5 ton 

Peso do carro carregado 40 ton 

Velocidade máxima 80 km/h 

Aceleração máxima 0,90 m/s² 

Desaceleração máxima de serviço 1,20 m/s² 

Desaceleração máxima de emergência 1,50 m/s² 

Fonte: CBTU, 2011 

Figura 14 – Ilustração de modelo de vagão do VLT 

 

Fonte: CBTU, 2011 

Maior atenção dá-se às bitolas dos trilhos. Estas podem ser de 1000mm, bitola 

métrica, ou 1600mm, bitola larga, sendo essa diferença causada pelas diferentes medidas 

utilizadas no Brasil, sobretudo pela inexistência de regulamentação e padronização dos 
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sistemas nacionais de transporte sobre trilhos. Comumente a Companhia Brasileira de Trens 

Urbanos indica a bitola de 1600mm como especificação técnicas de trens interurbanos como 

visto no arquivo CBTU. Para aquisição de trens de sistema VLT a CBTU indica a bitola de 

1000mm (CBTU, 2011). 

2.4 BRT X VLT 

O BRT nasceu de uma concepção brasileira do arquiteto e ex-prefeito de Curitiba 

Jaime Lerner, inspirado na qualidade, segurança e na eficiência do sistema metroviário. O 

VLT, no Brasil, tem sua origem nos antigos bondes que estiveram presentes até a década de 

1960, porém ressurgindo agora mais leves, econômicos e silenciosos. Tanto o BRT quanto o 

VLT são sistemas de TPC que partem da segregação espacial e da média capacidade de 

transporte de passageiros, atendendo demandas de 10 a 30 mil passageiros por hora por 

sentido (CASTRO, 2013). 

Tanto o BRT quanto o VLT são ferramentas poderosas na tratativa do transporte 

urbano, porém, são ferramentas distintas. Apesar de ambas tratarem de um problema em 

comum, transporte público coletivo, existem tarefas que são exequíveis plenamente por uma 

que a outra não consegue competir. Isto depende do contexto o qual o sistema é inserido, e 

a única forma de se entender as diferenças entre os modos é fazendo um comparação entre 

suas vantagens e desvantagens (BOORSE, 2007). 

2.4.1 VLT Vantagens 

Os fatores que favorecem o VLT derivam em torno de duas principais 

características. Elas são (a) alimentação elétrica externa e (b) o uso da tradicional e 

consagrada tecnologia de rodas de aço correndo sobre trilhos de aço (BOORSE, 2007). 

Alimentados externamente por fonte elétrica, os veículos não são fontes 

emissoras de gases poluidores. Podem operar em túneis e dentro estações e plataformas 

sem causar impacto na qualidade do ar. Essa qualidade é sobretudo atestada nos terminais 

de passageiros, onde o funcionamento de motores não emitem gases nem aquecem o 

ambiente, melhorando a qualidade de infraestruturas de integração confinadas. A alimentação 

externa ainda possibilita a reutilização da energia gerada pelo calor dos discos de frenagem, 

fazendo com que o sistema de freios funcione como geradores que ingressarão carga em um 

sistema de retorno (BOORSE, 2007). 
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O motor elétrico pode tomar torque máximo em sua partida, não sendo impactado 

por ciclos de aceleração e frenagem constantes, além de oferecer aos usuários o conforto do 

controle de aceleração. Quando bem projetados e com manutenção periódica, o sistema 

férreo oferece uma qualidade superior de rodagem. Os trilhos possibilitam a acoplagem de 

múltiplos vagões operados por uma única pessoa, melhorando a produtividade e a capacidade 

de transporte de passageiros. Inclui-se ainda o fato de a energia elétrica poder ser gerada por 

fontes independentes do petróleo, não estando suscetíveis às variações de mercado da 

commodity (BOOSER, 2007). 

Os benefícios advindo dos elementos férreos do VLT podem ser ainda os mais 

importantes. Os setores da sociedade investidora privada reconhecem o valor comercial de 

sistemas metroviários e apreciam a promessa de permanência. A construção de um sistema 

metroviário representa um investimento que permanecerá sólido por meio século ou mais. O 

setor privado ainda tem a segurança de que poderá investir em projetos ao longo da linha que 

serão atendidos pelo VLT. Essas são vantagens que emergiram da observação dos impactos 

do VLT em várias localidade, por exemplo nas cidades de Seattle, St. Louis e Los Angeles 

(BOOSER, 2007). 

2.4.2 Desvantagens VLT 

A primeira desvantagem do VLT é o custo de implantação. Veículos sobre trilhos 

não operam além do limites da linha, necessitando a expansão de toda a infraestrutura de 

alimentação e rodagem por todos os trechos que serão atendidos pelo serviço. A outra 

questão é o impacto visual causado pela fiação que alimenta o serviço com energia elétrica. 

Apesar de conceitos de alimentação subterrânea já ser consolidados na Inglaterra há muitos 

anos, essa é uma tecnologia que ainda não se difundiu, tendo projetos experimentais na 

França e outras localidades da Europa. A alimentação subterrânea solicita um planejamento 

mais detalhado que não impacte a rotina da cidade na etapa de construção, mesmo 

oferecendo, à conclusão, um aspecto limpo e atrativo do meio urbano ao usuário (BOOSER, 

2007). 

2.4.3 Vantagens BRT 

O fator que mais favorece o BRT em relação ao VLT é o custo. Devido a sua 

infraestrutura menos elaborada, o BRT tem um custo de implantação por quilômetro inferior à 

qualquer outro sistema sobre trilhos, impondo ao órgão gestor de transporte menos stress 

quanto à necessidade de captação de recursos. Somado à versatilidade do veículo sobre 

rodas, o BRT não necessita que a infraestrutura seja executada por toda a extensão do 
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corredor, sendo a construção mais rápida e que causa menos transtorno à rotina da cidade 

(BOOSER, 2007). 

Os veículos do BRT podem percorrer viagens além dos limites da linha, sem a 

necessidade de intervenções especializadas na paginação do trecho. Não existe um 

incremento significante no custo do BRT quando se utiliza vias pública para trafegar. Essas 

características oferecem aos gestores a possibilidade de atender um grande número de 

usuários com sistema de qualidade com um custo inferior ao do VLT (BOOSER, 2007). 

No Brasil, a implantação de sistema de BRT é vista como sendo uma oportunidade 

de se criar sistemas de TPC confiáveis, eficientes e que se adequem à realidade econômica 

e social local. O BRT é um propulsor para a criação de sistemas integrados e mais 

tecnológicos capaz de promover melhorias significativas na qualidade de vida da população 

(NTU,2012).  

Como geralmente o financiamento de projetos de mobilidade urbana no Brasil é 

de origem pública, deve-se assegurar que os benefícios econômicos superem os custos. 

Porém, as grandes demandas existentes propiciam um ambiente ideal para o BRT, no qual o 

financiamento é traduzido em um sistema viável e que muitas vezes permite a redução tarifária 

para os usuários, demonstrando uma razoável taxa econômica de retorno (MCIDADES, 2008; 

NTU, 2012). 

2.4.4 Desvantagens BRT 

Os fatores desfavoráveis ao BRT estão ligados ao custo de operação. Uma 

parcela significante do custo de operação de ambos os sistemas, BRT e VLT, são os 

trabalhadores. Enquanto o VLT pode se utilizar de um operador para conduzir todas as 

unidades acopladas, o BRT necessita de um motorista para cada veículo; existem ainda 

projetos experimentais em que o VLT é operado em uma central de comando remoto 

(BOOSER, 2007). 

Outro fator desfavorável é a fonte energética do sistema. Alimentado por 

combustíveis de origem fóssil, o custo de operação é afetado diretamente pela variação de 

mercado da commodity petróleo. A queima destes combustíveis ainda gera problemas quanto 

à qualidade do ar e gera a depreciação do ambiente limítrofe à atuação dos ônibus. O calor, 

o barulho e os gases tóxicos emitidos pela combustão e poeira asfáltica desprendida devido 

o atrito pneu/asfalto, geram a insatisfação do usuário e a desvalorização imobiliária dos 

imóveis residenciais imediatamente próximos ao corredor (BOOSER, 2007; IPEA, 2011). 
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O sistema de BRT, com o projeto de viabilidade bem executado e uma vez 

demonstrada a taxa de retorno financeiro dos investimento, conseguem promover uma 

imagem de durabilidade e permanência. Mesmo assim, não consegue se mostrar atrativo para 

a captação de recursos privados como o VLT. A altas taxas de manutenção da infraestrutura 

de rodagem e o não acompanhamento de políticas públicas de manutenção dos aparelhos 

urbanos são entraves para o investimento de setores privados em sistemas de TPC, 

especialmente em países latinos (BOOSER, 2008; MCIDADES, 2006) 

2.4.5 Casos de Substituições de Modais: BRT para VLT 

Existem casos em que o BRT serviu como precursor da subsequente implantação 

do VLT. Essa substituição é observada em duas situações de planejamento em cidades norte 

americanas: quando o projeto inicial objetiva a implantação do VLT porém uma alternativa de 

baixo custo e eficiência semelhante, o BRT, é priorizada até que a demanda e a 

sustentabilidade financeira do VLT seja alcançada, ou; quando da implantação do VLT o 

sistema de BRT é uma opção de modo de transporte que antecederá a construção completa 

do projeto de alimentação elétrica e da caixa da via com os trilhos em pleno funcionamento 

(DOBBS; HENRY, 2003). Muitos casos na América do Norte podem ser considerados como 

um processo em que o BRT foi precursor de um VLT, como nos exemplo que se segue: 

 Guadalajara, México: VLT de Guadalajara (Sistema de Tren Eléctrico 

Urbano, ou SITEUR) aberto ao público em 1989, sendo um sistema de 5,3 

km e 7 estações construído em 1974 e operado por ônibus elétricos até 

1988 (DOBBS; HENRY, 2003); 

 Dallas, Texas: Dallas Area Rapid Transit (DART) foi operado com um BRT 

de serviço expresso na linha North Central Expressway (paralela à linha 

de VLT em construção) que serviu como precursor do VLT de DART, 

aberto em 2002. No início de 2003, um estudo indicou que a capacidade 

do sistema foi triplicada com a implantação do novo sistema sobre trilhos 

(DOBBS; HENRY, 2003); 

 Miami, Flórida: A Miami-Dade Bussway, operando em uma estrada de ferro 

abandonada na costa leste da Flórida, tem servido como precursor de um 

sistema metroviária de TPC. No entanto, existe no local grande dificuldade 

em integrar as novas linhas de VLT e as linhas de BRT existentes. O VLT 

foi concebido em linhas elevadas, dificultando a interrupção do serviço do 

BRT e transferência de modal devido à perda de tempo (DOBBS; HENRY, 

2003); 
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 Seattle, Washington: A Downtown Seattle Transit Tunnel (DSTT) 

funcionava basicamente como um BRT que foi implantado para demontrar 

a necessidade de um sistema sobre trilhos (DOBBS; HENRY, 2003); 

 Los Angeles, California: O BRT da Wilshire Boulevard MetroRapid, 

operado pela Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority 

(LACMTA), demonstrou grande absorção de demanda, além desta se 

apresentar crescente. Isso impulsionou a extensão das linhas férreas da 

LACMTA no corredor (DOBBS; HENRY, 2003). 

Em todos os casos, a infraestrutura específica do sistema BRT em nenhum 

momento ofereceu obstáculo para a implantação do VLT. Muito pelo contrário, só veio à 

contribuir para a implantação subsequente do VLT. O processo de substituição do BRT pelo 

VLT apresenta diversas vantagens agregadas pelo primeiro e aproveitadas no segundo, por 

exemplo (DOBBS; HENRY, 2003): 

 Limitação de paradas e a prioridade de passagem dada ao BRT podem 

ajudar na transição de um modo flexível, como ônibus, para um modo 

sobre trilhos (DOBBS; HENRY, 2003); 

 Importantes elementos da infraestrutura, como a priorização semafórica e 

o sistema de controle e monitoramento, podem reduzir o custo de 

implantação do VLT (DOBBS; HENRY, 2003); 

 O calçamento e a infraestrutura de acessibilidade uma vez implementada 

pelo BRT podem beneficiar a implantação do VLT (DOBBS; HENRY, 

2003); 

 As próprias antigas estações do BRT podem ser utilizadas como 

elementos transitórios para a implementação do VLT durante seu processo 

construtivo (DOBBS; HENRY, 2003). 

2.5 ANÁLISE ECONÔMICA 

Nesta seção serão apresentados métodos de análise econômica de projeto, bem 

como as técnicas mais usuais para o estudo de viabilidade financeira. 

2.5.1 Taxa Mínima de Atratividade (TMA) 

A taxa identificada como Taxa Mínima de Atratividade (TMA) representa o mínimo 

que se propõe a ganhar ao se fazer um investimento, ou o máximo que um tomador de 

dinheiro se propõe a pagar ao fazer um financiamento. A TMA é composta por três 
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componentes que fazem parte do cenário para tomada de decisão: o custo de oportunidade, 

o risco de negócio e a liquidez do negócio (HUMMEL; PILÃO, 2011). 

2.5.1.1 Custo de Oportunidade 

Representa a remuneração possível pela aplicação do capital em fundos de 

aplicação de risco equivalente, caso não fosse tomada as ações a que o capital seria 

destinado (HUMMEL; PILÃO, 2011). 

2.5.1.2 Risco do Negócio 

Parte-se do pressuposto de que o ganho deve remunerar o risco a que o projeto 

está condicionado. Nos casos de aplicação de investimentos pode-se valer da máxima de 

mercado que diz que “quando maior o risco, maior a remuneração”. Deve-se notar quais 

instituições assumem o riscos para cada finalidade. Dentro de um universo social, é comum 

que instituições públicas assumam os riscos de um investimento. É a mesma situação 

encontrada na caderneta de poupança, onde os riscos dos investimentos particulares são 

assumidos pelo Governo Federal e suas instituições de controle bancário; naturalmente os 

riscos que envolvem essa operação são baixos e consequentemente o lucro também 

(HUMMEL; PILÃO, 2011). 

2.5.1.3 Liquidez do Negócio 

A liquidez é conceituada como a facilidade, a velocidade, com que pode-se flutuar 

sobre diferentes posições de processo produtivo. Reflete na possibilidade de alocação de 

recursos, retirada e remanejamento de aplicação de capital dentro das expectativas de 

retorno. Uma vez não alcançada as metas iniciais do projeto a liquidez representa quais os 

custos estão relacionados com o prejuízo assumido (HUMMEL; PILÃO, 2011). 

2.5.2 Taxa Interna de Retorno (TIR) 

O método de Análise Econômica de Projeto (AEP) da TIR é o que permite 

encontrar a taxa de remuneração percentual de um investimento. A TIR representa a potência 

máxima, o percentual exato de remuneração que o investimento oferece dentro de um espaço 

de tempo determinado (HUMMEL; PILÃO, 2011). 

Basicamente a TIR é o valor da taxa de juros que igual, em determinado tempo, o 

valor presente das entradas (receitas) com o das saídas (despesas) previstas de um fluxo de 
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caixa. A fórmula que se segue apresenta o método de cálculo da TIR (HUMMEL; PILÃO, 

2011). 

0 =  ∑
𝑅𝑡

(1 + 𝑡𝑖𝑟)𝑡

𝑛

0

 

3 ESTUDO DE CASO 

Nesta seção será apresentada a caracterização do atual sistema de transporte 

público que opera no corredor do Eixo Anhanguera da cidade de Goiânia e a análise de 

viabilidade do novo projeto previsto para o corredor. A principal variável abordada por este 

estudo de caso será a viabilidade financeira, estendendo a análise para os benefícios que o 

projeto VLT trará à cidade de Goiânia de forma a justificar a possível viabilidade, 

3.1 GOIÂNIA 

Localizada no centro-sul do Estado de Goiás, Goiânia é uma cidade que foi 

planejada e construída para ser a capital política e administrativa de Goiás. Situada no 

Planalto Central, dista da capital federal, Brasília, 209 quilômetros e possui área de 

aproximadamente 739 km². Sua população é estimada em 1.393.575 habitantes, sendo a 

região metropolitana de Goiânia habitada por população estimada de 2.206.134 habitantes 

(IBGE, 2010). 

3.2 TRANSPORTE COLETIVO 

Concebida em 1999, a Região Metropolitana de Goiânia (RMG) foi criada com o 

propósito de oferecer um trabalho integrado dos serviços públicos aos seus habitantes. A 

mesma lei complementar de 30 de dezembro de 1999 foi responsável pela criação da Câmara 

Deliberativa do Transporte Coletivo, como prerrogativa de espaço exclusivo poderes, diretos 

e obrigações inerentes ao serviço de transporte público. Dentre essas manobras políticas 

pode-se citar a institucionalização da Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo 

(CMTC) e a criação por parte da licitação do tipo Melhor Proposta Técnica, de identificação 

0001/07 CMTC, processo número 33066813, do Sistema Integrado de Transporte da Rede 

Metropolitana de Transporte Coletivo (SIT-RMTC) da RMG, centro de controle responsável 

pela operação do sistema de transporte coletivo de ônibus de 18 cidades (RMTC, 2013). 
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Fica assim definida e defendida pelo plano diretor (Seção II, Art. 26 inciso II) a 

Rede Metropolitana de Transporte Coletivo (RMTC). Institucionalmente a RMTC é organizada 

segundo a composição das entidades apresentadas a seguir (RMTC, 2013): 

 Câmara Deliberativa de Transportes Coletivos da Região Metropolitana de 

Goiânia (CDTC-RMG): órgão que constitui o Poder Concedente, formado 

por representantes do Governo do Estado de Goiás, da Capital do Estado 

(Goiânia) e dos municípios que compõem a RMG. Responsável pelas 

políticas públicas do setor de transporte público; 

 CMTC: empresa pública que ostenta o papel institucional da CDTC-RMG 

como entidade executiva e tem a missão de entidade gestora pública da 

RMTC, cabendo-lhe, as atribuições de gerenciamento, controle e 

fiscalização da operação do e infraestrutura do serviço; 

 Concessionárias: empresas que compõe a equipe prestadora do serviço 

de transporte coletivo. Elas são a Rápido Araguaia Ltda., HP Transportes 

Coletivos Ltda., Viação Reunidas Ltda., Cooperativa de Transportes do 

Estado de Goiás (Cootego) e a estatal Metrobus Transporte Coletivo S.A., 

responsáveis pela produção e execução dos serviços ofertados na RMTC; 

 Consórcio da Rede Metropolitana de Transportes Coletivos: representa a 

atuação conjunta e consorciada das concessionárias privadas para 

operação da Central de Controle Operacional (CCO), na prestação do 

Serviço de Informação Metropolitano (SIM), além das atividades de gestão, 

operação e manutenção dos Terminais de Integração da RMTC; 

 Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros de 

Goiânia (SETRANSP): entidade sindical representativa das 

concessionárias. Responsável pela arrecadação tarifária da RMTC através 

da bilhetagem eletrônica integrada por meio do Sistema Inteligente de 

Tarifação de Passagens (Sitpass). 

A RMTC divide toda a RMG em quatro regiões, sendo estas: 

 Região do Arco Leste composta pelos Terminais Praça da Bíblia, Novo 

Mundo e Senador Canedo; 

 Região do Arco Sul composta pelos Terminais Bandeiras, Garavelo, 

Maranata, Isidória, Cruzeiro, Veiga Jardim, Vila Brasília e Araguaia; 
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 Região do Arco Oeste composta pelos Terminais Recanto do Boque, 

Goianira, Padre Pelágio, Vera Cruz, Trindade, Goiânia Viva e Parque 

Oeste; e 

 Região Central composta pelo terminal praça A e atendida pelos terminais 

de localização mais central, como o Praça da Bíblia, Isidória e Dergo, além 

da Praça Cívica, cuja disposição das vias e em sua localização central 

culminam na confluência de diversas linhas importantes, como os eixos T-

7, 85 e T-9. 

Segue na figura 15 o mapa de linhas da RMTC: 

Figura 15 – Mapa da RMTC 

 

Fonte: RMTC, 2013 

A RMG estrutura seu transporte coletivo por meio do sistema viário que serve de 

base para a operação dos serviços da RMTC. O sistema viário encontra-se totalmente 

revestido de pavimentação asfáltica, suportando o tráfego compartilhado de veículos privados 
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e do transporte coletivo, sendo este último operado com linhas urbanas e intermunicipais 

(semi-urbanas). 

A RMTC é constituída de infraestrutura de embarque e desembarque de 

passageiros composta por mais de 5000 pontos de parada de ônibus e 20 grandes terminais. 

As vias arteriais abrigam os corredores do transporte coletivo, sendo o fluxo destas avenidas 

utilizado como escoamento principal de passageiros. Dentre os corredores podemos destacar 

os das avenidas 85, T-7, T-9, T-63, Universitária, Mutirão, dentre outros, além do Corredor 

Estrutural Norte-Sul, desenvolvido nas avenidas Goiás, 84, 90, 4ª Radial e Rio-Verde, e do 

Corredor Estrutural Leste-Oeste (estudo de caso deste trabalho), desenvolvido na Avenida 

Anhanguera. 

3.3 EIXO ANHANGUERA – BRT 

O corredor exclusivo ônibus de Goiânia da Avenida Anhanguera, conhecido Eixo 

Anhanguera, possui certas características que o diferem de um BRT por definição, 

apresentadas na revisão bibliográfica deste trabalho. Um estudo realizado por Ferreira e 

Colombini e apresentado no material do Ministério das Cidades, “Manual do BRT” (MCidades, 

2008), traz um comparativo entre sistema de transporte do tipo BRT implantados no Brasil e 

suas características principais que o enquadram como tal. Das características do BRT de 

Goiânia a Tabela 10 as define apresentando outras as quais o projeto não conseguiu 

implementar. 

As características que não estão presentes no BRT de Goiânia são as que abrem 

margem para o questionamento sobre o sistema se enquadrar definitivamente na categoria 

de sistema de transporte público BRT. Estas impactam diretamente na qualidade serviço 

oferecido. 

A inexistência de faixas de ultrapassagem, de prioridade semafórica e de 

gerenciamento remoto com localização automática, dificulta o controle e aumento o tempo de 

viagem do usuário. A consequência é uma velocidade operacional que não ultrapassa 20 

km/h. Estudos recentes da RMTC/Odebrecht, 2012, realizados para a implantação do VLT no 

corredor do Eixo Anhanguera apresentam valores de 17km/h na operação do BRT goianiense. 
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Tabela 10 – Características BRT Eixo Anhanguera 

Características do BRT 

Goiânia 

(METROBUS) 

Vias de ônibus segregadas ou vias só de ônibus Sim 

Existência de um “rede” integrada de linhas e corredores Sim 

Ambiente de estação melhorado (não apenas uma parada coberta) Sim 

Terminais e estações especiais para facilitar a transferência Sim 

Faixas de ultrapassagem nas estações/serviços expressos Não 

Melhorias no espaço público lindeiro Não 

Alta velocidade média comercial (>20 km/h) Não 

Mais de 8.000 passageiros por hora por sentido em hora de pico Sim 

Cobrança e verificação de tarifas antes do embarque Sim 

Embarque e desembarque em nível Sim 

Integração tarifária e física entre linhas e serviços alimentadores Sim 

Entrada no sistema restrita a operadores prescritos em uma estrutura de 

negócios renovada (sistema fechado) 
Sim 

Licitação competitiva e concessões e contratos transparentes Parcial 

Sem necessidade de subsídios operacionais Não 

Operação independente de sistema de cobrança de tarifas Sim 

Controle de qualidade por entidade independente Parcial 

Tecnologia veicular de baixas emissões (Euro 3 ou maior) Não 

Sistema automatizado de cobrança e verificação de tarifas Sim 

Gerenciamento do sistema através de centro de controle automatizado, 

usando localização automática de veículos 
Não 

Prioridade semafórica / separação de superfícies nas interseções Não 

Identidade característica de marketing do sistema Sim 

Informação ao usuário de alta qualidade (mapas claros, sinalização e 

painéis de mensagens em tempo real) 
Sim 

Integração modal nas estações (estacionamento de bicicletas, táxis e 

acesso a outros sistemas de transporte público) 
Não 

Apoiado por restrições a carros (cobrança de uso da via) Não 

Fonte: MCIDADES, 2008 

O espaço urbano no qual o sistema está inserido não passou por processo 

profundo de revitalização e a degradação causada pelo ônibus é notória em várias partes da 

avenida, como as manchas pretas nas barras de proteção do corredor causadas pela fumaça 

do escapamento dos veículos. 

Mesmo assim, o sistema é um sucesso no quesito transporte de passageiros. O 

BRT atende a uma demanda diária atual de aproximadamente 230.000 passageiros e 

demandas de hora de pico que chegam a 22.000 passageiros/hora. A Tabela 11 traz o 

embarque diário de passageiros do Eixo Anhanguera (RMTC; ODEBRECHT, 2012). 
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Tabela 11 – Demanda do Eixo Anhanguera 

Período 
Faixa Hora Embarque Total 

Demanda 

T.P. Pelágio – T.N. 

Mundo 

T.N. Mundo – T.P. 

Pelágio 

Pré pico manhã 5 6.980 3.945 3.035 

Pico manhã 
6 21.058 11.902 9.156 

7 22.651 12.803 9.848 

Entre-pico manhã 

8 12.751 7.207 5.544 

9 10.853 5.628 5.225 

10 11.365 5.893 5.471 

11 11.413 5.918 5.495 

Pico almoço 
12 14.020 7.358 6.662 

13 13.313 6.987 6.327 

Entre-pico tarde 

14 12.022 5.674 6.348 

15 13.271 6.264 7.007 

16 15.481 7.308 8.174 

Pico tarde 
17 21.284 9.436 11.847 

18 22.026 9.765 12.261 

Noite 1 

19 8.568 3.799 4.769 

20 4.397 1.949 2.448 

21 4.286 1.900 2.386 

Noite 2 
22 4.204 2.102 2.102 

23 825 412 412 

Total  230.770 116.253 114.517 

Fonte: RMTC; Odebrecht, 2012 

3.4 VLT 

O sistema VLT proposto para o corredor da Avenida Anhanguera utilizará o 

mesmo espaço do corredor BRT já existente. O 

corredor terá 13,5 km de extensão, com 

operação em nível em quase sua totalidade, 

excetuando 800 metros de via rebaixada e 450 

metros de elevado, ambos os casos devido ao 

desnível observado sob o viaduto do cruzamento 

da Avenida Anhanguera com a BR-153 

(COMISSÃO VLT, 2013[3]). A Figura 16 traz 

uma ilustração da concepção arquitetônica do 

projeto VLT. 

Figura 16 – Concepção Arquitetônica VLT 

Fonte: RMTC; Odebrecht, 2012 
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Ao longo de sua extensão, serão dispostas 12 estações e 5 terminais. Destas 

paradas serão mantidos para o novo projeto os mesmos terminais existentes, sendo 

concebida a desativação de 6 das 18 estações que operam no BRT. A Tabela 12 mostra quais 

das estações existentes serão suprimidas no novo sistema (COMISSÃO VLT, 2013[3]). 

Tabela 12 – Relação de Estações Mantidas e Suprimidas 

Estação Atual 

Situação de 

Implantação 

Terminal Padre Pelágio Mantida 

Iquego Suprimida 

Capuava Mantida 

Anicuns Mantida 

Terminal Dergo Mantida 

Cascavel Suprimida 

José Hermano Mantida 

Campinas Mantida 

Terminal Praça A Mantida 

24 de Outubro Suprimida 

Lago das Rosas Mantida 

HGG Mantida 

Jóquei Clube Mantida 

Bandeirante Leste Mantida 

Bandeirante Oeste Mantida 

Rua 20 Mantida 

Botafogo Suprimida 

Universitária Mantida 

Terminal Praça da Bíblia Mantida 

BR-153 Mantida 

Vila Morais Suprimida 

Palmito Mantida 

Anhanguera Suprimida 

Terminal Novo Mundo Mantida 

Fonte: Comissão VLT, 2013[3] 

A distância entre estações praticada nos sistemas VLT implantados em diversos 

lugares do mundo sugerem o distanciamento entre estações que gira em torno de 600 a 800 

metros. A disposição entre as estações e terminais mantidas demonstra tal aplicação, sendo 

os valores entre estações acima de 1000 metros justificado pela inclinação da via e pelos 

modelos gravitacionais de atração geração de viagem apresenta. A Tabela 13 traz as 

distâncias entre estações (COMISSÃO VLT, 2013[3]). 
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Tabela 13 – Distância entre centro das plataformas 

Segmento 

Distância (m – entre 

centro das plataformas) 

Padre Pelágio – Capuava 677,00 

Capuava – Ancuns 1.281,00 

Anicuns – DERGO 640 

DERGO – José Hermano 1.177,00 

José Hermano – Campinas 656,00 

Campinas – Praça A 766,00 

Praça A – Lago das Rosas 739,00 

Lago das Rosas – HGG 694,00 

HGG – Jockey Clube 545,00 

Jockey Clube – Bandeirante 679,00 

Bandeirante – Rua 20 609,00 

Rua 20 – Universitária 1.074,00 

Universitária – Praça da Bíblia 837,00 

Praça da Bíblia – BR-153 889,00 

BR-153 – Palmito 952,00 

Palmito – Novo Mundo 1.063,00 

Fonte: Comissão VLT, 2013[3] 

Os parâmetros técnicos geométrico e de operação do VLT de Goiânia seguem os 

padrões internacionais de implantação do VLT de acordo com a tecnologia projetada para o 

projeto. A Tabela 14 apresenta esses dados (COMISSÃO VLT, 2013[1;3]). O gabarito do VLT 

apresenta-se com valores próximos ao do BRT já existente, com gabarito de veículo isolado 

de 2,65 m, gabarito de via dupla com poste central de 6,925 e gabarito com plataforma de 

11,49 m. As Figura 16 e 17 ilustram o esquema dos gabaritos de circulação e embarque 

(RMTC; ODEBRECHT, 2012). 

Completando a caracterização do projeto, o estudo apresentado como forma de 

viabilizar o VLT propôs uma Parceria Público Privada (PPP) patrocinada. As PPP são 

contratos de concessão em que o parceiro privado faz investimentos em infraestrutura para 

prestação de um serviço, cuja amortização e remuneração é viabilizada pela cobrança de 

tarifas dos usuários e de subsídio público (PPP patrocinada) ou é integralmente paga pela 

Administração Pública (na modalidade de PPP administrativa) (TCU, 2013). 
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Figura 17 – Gabarito de Circulação Dupla com Poste Central 

 

Fonte: RMTC; Odebrecht, 2012 

Figura 18 – Gabarito de Embarque com Plataforma Central 

 

Fonte: RMTC; Odebrecht, 2012 
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Tabela 14 Características VLT Goiânia 

Característica VLT 
Valores aproximados 

Tipo Bidirecional e articulado com carros acoplados 

Configuração 2 carros motorizados e até 2 trailers 

Bitola 1.435 mm 

Rampa máxima  7,00% 

Rampa máxima para estações 4,00% 

Raio de curva mínimo 1.000 m 

Raio mínimo de concordância vertical 1.000 m 

Largura externa máxima 6.925 mm 

Altura externa máxima 3.750 mm 

Velocidade máxima de projeto 70 km/h 

Velocidade Máxima Operacional 60 km/h 

Velocidade Máxima Área de Pedestres 35 km/h 

Velocidade Máxima Terminais 15 km/h 

Aceleração Instantânea Máxima 1,30 m/s² 

Desaceleração Instantânea Máxima 3,50 m/s² 

Tempo de Deslocamento entre 

Extremos da linha 
34 minutos 

Velocidade Comercial Média 23,5 km/h 

Fonte: Comissão VLT, 2013[1;3] 

3.5 VIABILIDADE ECONÔMICA 

Nesta seção serão apresentados os custos de implantação do VLT e sua 

viabilidade considerando a TIR como parâmetro de análise de econômica de projeto (AEP). 

O mesmo será apresentado para um sistema BRT a ser implantado na mesma via como forma 

de comparação entre os custos e os benefícios de cada sistema. 

3.5.1 Custos BRT 

Utilizando os custos de implantação comparativos apresentados por Giavina 

(2011), determina-se os custos de implantação, operação e manutenção do BRT. 

Para a realização do estudo comparativo e estimativa de custo do BRT 

estabelece-se o levantamento de quantos veículos seriam necessários para atender a 

demanda em hora de pico considerando a capacidade de atendimento do BRT apresentada 

por MCidades (2008). Foi considera a projeção de demanda apresentada no estudo da 
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Comissão VLT (2013[2]), no qual considera-se o fator de ocupação 0,9 e o headway por baia 

de 1 minuto e 30 segundos. A Tabela 14 traz os resultados da pesquisa. 

Tabela 15 – Demanda em Horizonte de Projeto 

Informações 
2010 2020 2030 2040 

Viagens na Hora de Pico 110.103 134.165 156.323 170.381 

Viagens ano (x1000) 205.201 250.046 291.343 317.542 

Fonte: Comissão VLT, 2013-b 

Considera-se o veículo padrão bi-articulado apresentado pelo Estado de Goiás, 

2011-a, com capacidade de 250 passageiros por veículo e o fator de ocupação de 0,9. 

Considera-se também a demanda igualmente espaçada pelas 12 estações (média de 

escoamento) e que com velocidade média de 17 km/h um veículo realize um percurso total 

com tempo de 48 min. Temos que o número de veículos necessários para o suprimento dessa 

demanda é de (segue na Tabela 15): 

Tabela 16 – Número de Veículos em Horizonte de Projeto 

Informações 
2013 2020 2030 2040 

Número de Veículos 43 50 58 63 

Projeta-se então a aquisição de veículos para a manutenção e operação do 

sistema BRT, considerando a vida útil do veículo de 7,5 anos, conforme Giavina (2011). A 

Tabela 16 traz o esquema de aquisição em horizonte de projeto. 

Tabela 17 – Aquisição de Veículos em Horizonte de Projeto 

Informações 
2013 2020 2027 2030 2034 2037 2040 2041 2045 

Aquisição de 

Veículos 
43 50 56 2 58 2 3 58 3 

Os custos de investimento, considerando o ano de 2013 como ano de implantação 

e a projeção de compra de veículos da Tabela 17 para atender a demanda apresentada por 

Comissão VLT (2013-b), é apresentado na Tabela 18, juntamente com os custos de operação 

considerando custo por passageiro e a demanda de viagens anuais. Os custos dos veículos 

biarticulados que são utilizados no corredor do Eixo Anhanguera foram baseados na licitação 

do Governo do Estado de Goiás de número 23.564, de julho de 2011, sendo esse o valor da 

última compra desses veículos pela Metrobus. 
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Tabela 18 – Operação e Aquisição de Veículos BRT Eixo Anhanguera 

Ano 
Viagens Anuais (x1000) 

Operação e Manutenção 

(Comparativo CTM) 

Aquisição de Veículos 

(1.398.960 BRL/veículo) 

2013 218.655  28.320.342  52.460.000 

2014 223.139  28.901.113  - 

2015 227.624  29.482.013  - 

2016 232.108  30.062.784  - 

2017 236.593  30.643.684  - 

2018 241.077  31.224.455  - 

2019 245.562  31.805.355  - 

2020 250.046  32.386.126  61.000.000 

2021 254.176  32.921.046  - 

2022 258.305  33.455.837  - 

2023 262.435  33.990.757  - 

2024 266.565  34.525.678  - 

2025 270.695  35.060.598  - 

2026 274.824  35.595.389  - 

2027 278.954  36.130.309  68.320.000 

2028 283.084  36.665.230  - 

2029 287.213  37.200.021  - 

2030 291.343  37.734.941  2.440.000 

2031 293.963  38.074.285  - 

2032 296.583  38.413.629  - 

2033 299.203  38.752.974  - 

2034 301.823  39.092.318  70.760.000 

2035 304.443  39.431.662  - 

2036 307.062  39.770.876  - 

2037 309.682  40.110.221  2.440.000 

2038 312.302  40.449.565  - 

2039 314.922  40.788.909  - 

2040 317.542  41.128.253  3.660.000 

2041 320.162  41.467.597  70.760.000 

2042 322.782  41.806.941  - 

2043 325.402  42.146.286  - 

2044 328.022  42.485.630  - 

2045 330.642  42.824.974  3.660.000 

2046 333.261  43.164.189  - 

2047 335.881  43.503.533  - 

2048 338.501  43.842.877  - 

2049 341.121  28.320.342  - 

Fonte: Comissão VLT, 2013-b 
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Na Tabela 18 foi realizada uma interpolação simples a partir dos valores das 

demandas em horizonte de projeto apresentadas pela Comissão VLT (2013-b) e dispostos na 

Tabela 14. A coluna de aquisição de veículos foi preenchida com base na Tabela 16 de 

aquisição de veículos em horizonte de projeto. Na prática, o que se percebe é que a Metrobus, 

juntamente com o Estado de Goiás, realiza a compra desses veículos de forma escalonada 

de modo a distribuir esses custos ao longo do período de operação, porém para efeito de 

cálculo, e não tendo conhecimento do processo de aquisição dos veículos, foi colocado de 

forma discreta e sem parâmetros administrativos para regulação orçamentária. 

As despesas totais do sistema BRT para composição dos custos do fluxo de caixa 

foram calculados com a seguinte fórmula: 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 = 𝑀𝑎𝑛𝑢𝑡𝑒𝑛çã𝑜 𝑒 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎çã𝑜 + 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 + 𝐴𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖çã𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑒í𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 

Na qual: 

 Manutenção e Operação: para o cálculo de manutenção e operação foi 

tomado a partir dos dados do pregão de número 002/2013 da prefeitura de 

Recite no qual, no Anexo 06 Proposta Comercial 06B.1, foram estimados 

os custos fixos e variáveis para um sistema de BRT composto por 42 

veículos biarticulados (sistema semelhante ao praticado na cidade de 

Goiânia). As despesas de combustível, lubrificante e óleo, materiais de 

rodagem e peças e acessórios estavam bem discriminadas. Para a 

determinação dos custos fixos operacionais e administrativos foi utilizada 

uma média ponderada com percentual baseado no custo total dos veículos 

de cada sistema orçado na composição orçamentária da licitação em 

questão. A Tabela 19 traz os valores de referência dos veículos e o cálculo 

ponderado das despesas administrativas, operacionais e o custo anual 

resumo. 

Tabela 19 – Composição de Custos de Manutenção e Operação BRT 

Veículo Custo Veículo 
Percentual 
(veículos) 

Administrativo Operacional Custo Anual 

Midi  R$     3.943.977,03  5%  R$     1.517.636,67   R$     1.313.452,44   R$     2.831.089,11  

Pesado  R$   35.212.492,78  46%  R$   13.549.716,42   R$   11.726.725,14   R$   25.276.441,56  

Articulado  R$     7.823.028,16  10%  R$     3.010.289,95   R$     2.605.282,78   R$     5.615.572,73  

BRT  R$   29.523.256,88  39%  R$   11.360.506,66   R$     9.832.053,66   R$   21.192.560,32  

Total  R$   76.502.754,85  %  R$   29.438.149,70   R$   25.477.514,02   R$   54.915.663,72  

Fonte: CMT, 2013 
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 O custo de implantação foi referenciado com base no custo por quilômetro 

calculado a partir da licitação de número 002/13 (COMISSÃO 

PERMANENTE DE LICITAÇÃO-a;b;c). Para a execução de corredor BRT 

de 21,5 km no Eixo Norte-Sul da cidade de Goiânia foi orçado um valor de 

R$ 282.498.568,25, estimando um custo de 13.139.468,29 BRL/km, sendo 

o valor total de implantação de R$ 177.382.821,92 para os 13,5 km. Para 

a composição do fluxo de caixa dividiu-se o custo de implantação em 2 

anos, uniformizando os padrões de obra e implantação do projeto VLT. 

 A aquisição de veículos segue o padrão utilizado pela análise dos custos 

do BRT do início desta seção. Determina-se através do número de viagens 

totais o número de veículos necessários. Foi, então, utilizada a projeção 

do Consórcio RMTC, Odebrecht, 2012, para a determinação da aquisição 

dos veículos em horizonte de projeto e foram utilizados os preços 

praticados pela licitação do Estado de Goiás-a, 2011, com preço unitário 

do veículo biarticulado de R$ 1.398.960,00. 

A taxa de juros utilizada para o cálculo do VPL e da TIR foi a Taxa de Juros de 

Longo Prazo fornecida pelo BNDES e calculada com base no risco envolvido no investimento 

e na meta da inflação para os 12 meses subsequentes ao seu lançamento. A TJLP para o 

mês de novembro de 2013 é de 0,4167% a.m., sendo essa a utilizada para a determinação 

do tempo de retorno do investimento. Como os custos do projeto foram calculados em metas 

anuais, temos a TJLP anual de 5,1166% a.a. Simulando uma condição mais agressiva de 

mercado e apostando em uma taxa de oportunidade não concebida pela TJLP, é apresentado 

um cenário no qual a taxa de juros calculada como a TIR para o empreendimento é de 10% 

a.a., tomando por base a taxa básica de juros (SELIC) para empreendimentos a longo prazo 

calculada pelo Banco Central do Brasil à data 27 de novembro de 2013. 

Para a composição da receita, utilizou-se a mesma política tarifária proposta para 

o VLT, considerando o aumento da tarifa para a “tarifa cheia”, sendo que a tarifa praticada no 

BRT atualmente representa 50% da tarifa convencional dos ônibus. Além do mais adotou-se 

as mesmas considerações para aumento de viagens e demanda do sistema, utilizando então 

os mesmos valores de receita do VLT para a estimativa do BRT em análise comparativa. 

Por fim analisou-se o tempo de retorno do empreendimento segundo os 

parâmetros adotados, tendo períodos diferentes para cada taxa de juros assumida dentro do 

cálculo da TIR. As Tabelas 20 e 21 apresentam o fluxo de caixa estimado para o BRT e o 

tempo de retorno para Taxas Internas de Retorno de 5,1166% a.a. (TJLP) e 10% a.a. 
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Tabela 20 – Fluxo de Caixa Estimado e TIR (TJLP) BRT 

Período Despesa Receita Fluxo Acumulado 
VPL (TJLP 11-

2013) 
VPL (Acumulado) 

0 169.471.753 30.000.000 -139.471.753 -139.471.753 -139.471.753 -139.471.753 

1 117.592.524 90.000.000 -27.592.524 -167.064.278 -26.249.445 -165.721.198 

2 29.482.013 91.000.000 61.517.987 -105.546.291 55.674.907 -110.046.291 

3 30.062.784 92.000.000 61.937.216 -43.609.075 53.325.847 -56.720.444 

4 30.643.684 92.000.000 61.356.316 17.747.241 50.254.395 -6.466.048 

5 31.224.455 93.000.000 61.775.545 79.522.786 48.134.898 41.668.850 

6 31.805.355 94.000.000 62.194.645 141.717.431 46.102.573 87.771.423 

7 93.386.126 95.000.000 1.613.874 143.331.305 1.138.074 88.909.497 

8 32.921.046 95.000.000 62.078.954 205.410.259 41.646.063 130.555.560 

9 33.455.837 97.000.000 63.544.163 268.954.422 40.554.021 171.109.580 

10 33.990.757 98.000.000 64.009.243 332.963.664 38.862.402 209.971.982 

11 34.525.678 100.000.000 65.474.322 398.437.986 37.816.963 247.788.945 

12 35.060.598 101.000.000 65.939.402 464.377.388 36.231.752 284.020.698 

13 35.595.389 103.000.000 67.404.611 531.781.999 35.234.056 319.254.754 

14 104.450.309 105.000.000 549.691 532.331.690 273.351 319.528.104 

15 36.665.230 106.000.000 69.334.770 601.666.460 32.800.578 352.328.683 

16 37.200.021 108.000.000 70.799.979 672.466.439 31.863.410 384.192.092 

17 40.174.941 110.000.000 69.825.059 742.291.498 29.895.039 414.087.131 

18 38.074.285 111.000.000 72.925.715 815.217.213 29.702.787 443.789.918 

19 38.413.629 112.000.000 73.586.371 888.803.584 28.512.978 472.302.897 

20 38.752.974 113.000.000 74.247.026 963.050.610 27.368.624 499.671.521 

21 109.852.318 114.000.000 4.147.682 967.198.292 1.454.481 501.126.002 

22 39.431.662 115.000.000 75.568.338 1.042.766.631 25.209.902 526.335.904 

23 39.770.876 115.000.000 75.229.124 1.117.995.754 23.875.143 550.211.047 

24 42.550.221 116.000.000 73.449.779 1.191.445.534 22.175.794 572.386.841 

25 40.449.565 117.000.000 76.550.435 1.267.995.969 21.986.952 594.373.793 

26 40.788.909 118.000.000 77.211.091 1.345.207.060 21.097.245 615.471.038 

27 44.788.253 119.000.000 74.211.747 1.419.418.807 19.290.675 634.761.713 

28 112.227.597 120.000.000 7.772.403 1.427.191.209 1.922.024 636.683.737 

29 41.806.941 120.000.000 78.193.059 1.505.384.268 18.395.024 655.078.760 

30 42.146.286 121.000.000 78.853.714 1.584.237.982 17.647.492 672.726.253 

31 42.485.630 121.000.000 78.514.370 1.662.752.353 16.716.244 689.442.496 

32 46.484.974 122.000.000 75.515.026 1.738.267.379 15.295.075 704.737.571 

33 43.164.189 122.000.000 78.835.811 1.817.103.190 15.190.444 719.928.015 

34 43.503.533 123.000.000 79.496.467 1.896.599.658 14.572.144 734.500.159 

35 43.842.877 82.000.000 38.157.123 1.934.756.781 6.653.956 741.154.116 

Utilizando a Taxa de Juros de Longo Prazo do BNDES, temos um tempo de 

retorno estimado do investimento aplicado no BRT de 5 anos. Isso significa que o capital 

aplicado no BRT teria retorno em 5 anos de operação do sistema de transporte. 
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Tabela 21 – Fluxo de Caixa Estimado e TIR (10%) BRT 

Período Despesa Receita Fluxo Acumulado VPL (10%) VPL (Acumulado) 

0 169.471.753 30.000.000 -139.471.753 -139.471.753 -139.471.753,41 -139.471.753,41 

1 117.592.524 90.000.000 -27.592.524 -167.064.278 -25.084.112,82 -164.555.866,23 

2 29.482.013 91.000.000 61.517.987 -105.546.291 50.841.311,28 -113.714.554,95 

3 30.062.784 92.000.000 61.937.216 -43.609.075 46.534.347,07 -67.180.207,88 

4 30.643.684 92.000.000 61.356.316 17.747.241 41.907.189,22 -25.273.018,65 

5 31.224.455 93.000.000 61.775.545 79.522.786 38.357.753,17 13.084.734,52 

6 31.805.355 94.000.000 62.194.645 141.717.431 35.107.255,60 48.191.990,12 

7 93.386.126 95.000.000 1.613.874 143.331.305 828.172,62 49.020.162,74 

8 32.921.046 95.000.000 62.078.954 205.410.259 28.960.290,09 77.980.452,83 

9 33.455.837 97.000.000 63.544.163 268.954.422 26.948.928,16 104.929.380,99 

10 33.990.757 98.000.000 64.009.243 332.963.664 24.678.333,93 129.607.714,91 

11 34.525.678 100.000.000 65.474.322 398.437.986 22.948.350,49 152.556.065,41 

12 35.060.598 101.000.000 65.939.402 464.377.388 21.010.325,52 173.566.390,92 

13 35.595.389 103.000.000 67.404.611 531.781.999 19.524.714,82 193.091.105,74 

14 104.450.309 105.000.000 549.691 532.331.690 144.750,71 193.235.856,45 

15 36.665.230 106.000.000 69.334.770 601.666.460 16.598.192,73 209.834.049,18 

16 37.200.021 108.000.000 70.799.979 672.466.439 15.408.138,32 225.242.187,50 

17 40.174.941 110.000.000 69.825.059 742.291.498 13.814.515,67 239.056.703,18 

18 38.074.285 111.000.000 72.925.715 815.217.213 13.116.330,82 252.173.034,00 

19 38.413.629 112.000.000 73.586.371 888.803.584 12.031.959,62 264.204.993,61 

20 38.752.974 113.000.000 74.247.026 963.050.610 11.036.347,39 275.241.341,00 

21 109.852.318 114.000.000 4.147.682 967.198.292 560.478,68 275.801.819,68 

22 39.431.662 115.000.000 75.568.338 1.042.766.631 9.283.266,07 285.085.085,76 

23 39.770.876 115.000.000 75.229.124 1.117.995.754 8.401.449,93 293.486.535,69 

24 42.550.221 116.000.000 73.449.779 1.191.445.534 7.457.032,77 300.943.568,46 

25 40.449.565 117.000.000 76.550.435 1.267.995.969 7.065.298,83 308.008.867,29 

26 40.788.909 118.000.000 77.211.091 1.345.207.060 6.478.431,56 314.487.298,85 

27 44.788.253 119.000.000 74.211.747 1.419.418.807 5.660.700,21 320.147.999,07 

28 112.227.597 120.000.000 7.772.403 1.427.191.209 538.964,44 320.686.963,50 

29 41.806.941 120.000.000 78.193.059 1.505.384.268 4.929.244,17 325.616.207,68 

30 42.146.286 121.000.000 78.853.714 1.584.237.982 4.518.992,30 330.135.199,97 

31 42.485.630 121.000.000 78.514.370 1.662.752.353 4.090.495,43 334.225.695,40 

32 46.484.974 122.000.000 75.515.026 1.738.267.379 3.576.575,95 337.802.271,35 

33 43.164.189 122.000.000 78.835.811 1.817.103.190 3.394.414,95 341.196.686,30 

34 43.503.533 123.000.000 79.496.467 1.896.599.658 3.111.691,51 344.308.377,81 

35 43.842.877 82.000.000 38.157.123 1.934.756.781 1.357.786,99 345.666.164,80 

Na análise dos dados apresentados, foi utilizado um tempo total de projeto de 35 

anos, sendo esse tempo o horizonte de projeto apresentado por RMTC, Odebrecht, 2012. A 

análise mostra que utilizando uma taxa de juros de 10%, temos um tempo de retorno estimado 

do investimento aplicado no BRT nos mesmos 5 anos, apesar de o quarto ano de operação 
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apresentar maior déficit que a análise com a TJLP. Mesmo considerando uma taxa de juros 

bem superior à praticada pelo BNDES para investimento à longo prazo, o projeto de um BRT 

no Eixo Anhanguera continua se mostrando promissor, apresentando retorno em tempo 

inferior ao horizonte de projeto do VLT. 

3.5.2 Custos VLT 

No documento apresentado pelo Consórcio RMTC e Odebrecht, 2012, os custos 

do VLT se mostram promissores. Dentro da análise apresentada pelo grupo de trabalho que 

elaborou a apresentação do projeto, o investimento se mostra viável na análise financeira, 

sendo o fluxo de caixa calculado para a manutenção da empresa privada que participará do 

projeto. O governo possui participação com investimentos sem retorno para os cofre públicos 

e capazes de oferecer a empresa ganhadora da licitação capacidade de receber seus 

dividendo em poucos anos. 

O fluxo de caixa apresentado pelo consórcio fez composições de receita e 

despesas de acordo com estudos que permitiram observar cenários de longo prazo para a 

consolidação do projeto em um horizonte de 35 anos. Desses 35, os dois primeiros seriam de 

implantação e os demais com a atividade plena. 

Dentro do planejamento de gastos justificou-se a demanda ainda em cenário 

otimista, além de custos de manutenção, operação e depreciação que assim sempre 

ofereceriam um lucro líquido quanto à movimentação do capital de giro, ignorando-se o 

investimento do governo. Uma vez que a proposta prevê que o governo deverá absorver todos 

os gatos quanto à implantação do projeto, as empresas privadas que virem a compor a 

Parceria Público Privada, solicitada no edital do projeto, terão o trabalho de fazer com que o 

VLT seja lucrativo por si só. 

3.5.2.1 Da Carga Tributária e o Investimento Público 

Uma as grandes contradições do projeto é a necessidade do governo de se 

esquivar da carga tributária para que o custo para o governo não seja tão elevado. Optou-se 

então por duas modalidade de investimento. Uma “por fora”, na qual o governo subsidia a 

operação e injeta valores diretamente sobre a receita do VLT, evitando-se a tributação 

municipal e federal; e outra “por dentro”, na qual o governo injeta a quantia em valores 

absolutos sobre o custo de implantação do projeto (contraprestação). Esta última, porém, 

estando sujeita à execução do projeto por empresa privada (ganhadora da licitação) e tendo 

que arcar com os impostos sobre a atividade de implantação do projeto. Indiretamente os 
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custos são suportados pelo governo. A Figura 19 mostra a diferença tributária entre o aporte 

de recursos como contraprestação direta sobre a implantação comparando com o valor efetivo 

em forma de subsídio, além de apresentar quais tributações são aplicadas em cada caso. 

Figura 19 – Contraprestação x Subsídio 

 

Fonte: RMTC, Odebrecht, 2012 

Optou-se por um modelo em que fosse realizado o mínimo necessário de 

investimento inicial pelo governo. No entanto o subsídio estaria vinculado diretamente à 

receita anual do projeto, aumentando assim a capacidade de endividamento do consórcio 

ganhador da licitação. Esses recursos restantes são previstos para pagamento ao longo do 

horizonte de projeto de modo que ao final do 35º ano o governo tenha arcado com todo o 

ônus. 

Inicialmente se prevê um investimento inicial de 715 milhões de reais. O restante 

será dividido em parcelas de 58 milhões anuais durante 20 anos, chamadas de 

“Contraprestação de Investimento”, e 5 milhões enquanto durar o projeto, chamadas de 

“Contraprestação de Manutenção”. A Figura 20 apresenta como o governo obterá os 715 

milhões necessários para financiar a infraestrutura. 
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Figura 20 – Fonte de Financiamento da Infraestrutura 

 

Fonte: RMTC; Odebrecht, 2012 

3.5.2.2 Planilha de Financiamento e Fluxo de Caixa 

As Tabelas 20 e 21 apresentam as informações quanto ao fluxo de caixa em 

cenário do horizonte de projeto do VLT. A planilha do Consórcio RMTC, Odebrecht, 2012, foi 

acrescida dos itens “Investimentos Governamentais”, “Investimento Governamental 

Acumulado”, “VPL Acumulado Investimentos Governamentais (TJLP)”, “VPL Fluxo de Caixa 

(TIR 20 anos de operação) = 8,7036%” e “VPL Fluxo de Caixa Acumulado (TIR 30 anos de 

operação)”. 

As informações acrescentadas mostram que o projeto é viável nos moldes em que 

foi apresentado em diversos cenários. Primeiramente foi calculado uma TIR de acordo com a 

TJLP e foi observado o retorno do investimento entre os anos 15 e 16 de operação do VLT. 

Já com o horizonte retorno estimulado em 30 anos, foi calculada a TIR de 8,7036% a.a. 

Chega-se à conclusão de que os investimentos apresentados pela parte privada, subsidiada 

pelo governo e ofertada do custo de infraestrutura total do projeto, tem o retorno da quantia 

garantido. Mesmo com taxa de juros bem superior à TJLP, o VLT apresenta viabilidade 

financeira para a empresa ganhadora da licitação. 

Vale ressaltar que a discriminação do investimento governamental não estava 

prevista no projeto apresentado pelo Consórcio RMTC, Odebrecht, 2012. Faz-se então 

necessária uma análise econômica para que se possa apreciar a origem e destino dos 

recursos além dos impactos destes na sociedade. As Tabelas 22 e 23 trazem os valores. 
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Fluxo de Caixa - R$ milhão (moeda constante) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Receita Total 30 90 128 155 155 156 157 158 158 160 161 163 164 166 168 169 171 173

Receita Tarifária 30 90 91 92 92 93 94 95 95 97 98 100 101 103 105 106 108 110

Contraprestação Investimento 0 0 34 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58

Contraprestação Manutenção 0 0 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

(-) Deduções (3) (8) (12) (14) (14) (14) (15) (15) (15) (15) (15) (15) (15) (15) (16) (16) (16) (16)

Receita Líquida 27 82 116 141 141 142 142 143 143 145 146 148 149 151 152 153 155 157

(-) Custos e Despesas (17) (52) (68) (69) (70) (70) (72) (72) (71) (72) (73) (74) (74) (73) (73) (74) (75) (74)

EBITDA 10 30 48 72 71 72 70 71 72 73 73 74 75 78 79 79 80 83

(-) Depreciação 0 0 (28) (48) (48) (48) (48) (45) (43) (44) (44) (44) (27) (14) (14) (16) (16) (16)

EBT 10 30 20 24 23 24 22 26 29 29 29 30 48 64 65 63 64 67

(-) IR e CSLL (4) (10) (7) (8) (8) (8) (8) (9) (10) (10) (10) (10) (16) (22) (22) (22) (22) (23)

Lucro Líquido 7 20 13 16 15 16 15 17 19 19 19 20 32 42 43 42 42 44

(+) Depreciação 0 0 28 48 48 48 48 45 43 44 44 44 27 14 14 16 16 16

(+) Capital de Giro 5 0 (7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(-) Investimento (73) (570) (657) 0 0 0 0 0 (9) (2) 0 (18) (4) 0 (22) (4) 0 (18)

(-) Reembolso de Estudos e Reforma dos ônibus (14) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(+) Investimentos suportados pelos Recursos Públicos 40 313 361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fluxo de Caixa Livre (35) (237) (262) 64 63 64 63 62 53 61 63 46 55 56 35 54 58 42

Fluxo de Caixa Livre Acumulado (35) (272) (534) (470) (407) (344) (281) (218) (165) (104) (41) 5 60 116 151 205 263 305

Tempo Decorrido (Ano) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

VPL Fluxo de Caixa (TJLP 5,1166%a.a.) (35) (226) (237) 55 52 50 47 44 36 39 38 26 30 29 18 25 26 180

VPL Fluxo de Caixa Acumulado (TJLP) (35) (261) (497) (443) (391) (342) (295) (251) (215) (176) (138) (111) (81) (52) (35) (9) 17 35

VPL Investimentos Governamentais (TJLP 5,1166%a.a.) 40 298 357 49 46 44 42 40 38 36 34 33 31 30 28 27 25 24

Investimentos Governamentais 40 313 394 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57

Investimento Governamental Acumulado 40 353 747 804 860 917 974 1030 1087 1143 1200 1256 1313 1370 1426 1483 1539 1596

VPL Acumulado Investimentos Governamentais (TJLP) 40 338 695 743 790 834 876 916 953 990 1024 1057 1088 1117 1145 1172 1198 1222

VPL Fluxo de Caixa (TIR 30 anos de operação) = 8,7036% (35) (218) (221) 50 45 42 38 35 27 29 27 18 20 19 11 15 15 10

VPL Fluxo de Caixa Acumulado (TIR 30 anos de operação) (35) (253) (475) (425) (380) (338) (300) (265) (238) (209) (182) (163) (143) (124) (113) (98) (83) (72)

Fonte: RMTC; Odebrecht, 2012 

Tabela 22 – Fluxo de Caixa VLT - a 
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Fluxo de Caixa - R$ milhão (moeda constante) 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049

Receita Total 174 175 176 177 144 120 121 122 123 124 125 125 126 126 127 127 128 85

Receita Tarifária 111 112 113 114 115 115 116 117 118 119 120 120 121 121 122 122 123 82

Contraprestação Investimento 58 58 58 58 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Contraprestação Manutenção 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

(-) Deduções (16) (16) (16) (16) (13) (10) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (8)

Receita Líquida 158 159 160 161 131 110 110 111 112 113 114 114 115 115 116 116 117 77

(-) Custos e Despesas (74) (74) (75) (76) (76) (74) (74) (74) (75) (75) (74) (74) (74) (75) (75) (75) (75) (50)

EBITDA 84 85 85 85 55 36 36 37 37 38 40 40 41 40 41 41 42 27

(-) Depreciação (18) (18) (18) (18) (17) (17) (17) (16) (19) (13) (7) (6) (6) (6) (5) (4) (4) (3)

EBT 66 67 67 67 38 19 19 21 18 25 33 34 35 34 36 37 38 24

(-) IR e CSLL (22) (23) (23) (23) (13) (6) (7) (7) (6) (9) (11) (12) (12) (12) (12) (13) (13) (8)

Lucro Líquido 44 44 44 44 25 12 13 14 12 17 22 23 23 22 24 24 25 16

(+) Depreciação 18 18 18 18 17 17 17 16 19 13 7 6 6 6 5 4 4 3

(+) Capital de Giro 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (4)

(-) Investimento (13) 0 0 (9) (2) 0 (7) (37) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(-) Reembolso de Estudos e Reforma dos ônibus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(+) Investimentos suportados pelos Recursos Públicos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fluxo de Caixa Livre 49 62 62 53 44 29 23 (7) 31 30 29 29 29 28 29 28 29 15

Fluxo de Caixa Livre Acumulado 354 416 478 531 575 605 628 621 652 681 710 739 768 796 825 853 882 897

Tempo Decorrido (Ano) 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

VPL Fluxo de Caixa (TJLP 5,1166%a.a.) 20 24 23 19 15 9 7 (2) 8 8 7 7 7 6 6 5 5 3

VPL Fluxo de Caixa Acumulado (TJLP) 55 79 102 121 135 145 152 150 158 166 173 180 186 192 198 204 209 211

VPL Investimentos Governamentais (TJLP 5,1166%a.a.) 23 22 21 20 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Investimentos Governamentais 57 57 57 57 26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Investimento Governamental Acumulado 1653 1709 1766 1822 1848 1853 1857 1862 1866 1871 1875 1880 1884 1889 1893 1898 1902 1907

VPL Acumulado Investimentos Governamentais (TJLP) 1245 1267 1288 1308 1316 1318 1319 1320 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1329 1330

VPL Fluxo de Caixa (TIR 30 anos de operação) = 8,7036% 11 13 12 9 7 4 3 (1) 4 3 3 3 2 2 2 2 2 1

VPL Fluxo de Caixa Acumulado (TIR 30 anos de operação) (62) (49) (37) (28) (21) (17) (14) (14) (11) (8) (5) (2) 0 2 4 6 8 8

Fonte: RMTC; Odebrecht, 2012 

Tabela 23 – Fluxo de Caixa VLT - b 
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3.5.3 Análise Econômica VLT 

Para a realização da análise econômica toma-se por base a desconsideração da 

existência de impostos, a irrelevância da existência de lucros e a discriminação de 

investimentos públicos e/ou privados. Foi colocado em confronto todas as despesas e todos 

os custos independentemente da fonte destes. 

Tanto as despesas quanto as receitas utilizadas para análise foram obtidas das 

projeções estudadas pelo Consórcio RMTC, Odebrecht 2012. Considerou-se o investimento 

inicial, as despesas operacionais, a manutenção e a depreciação dos equipamento, além de 

toda a projeção da demanda do VLT ao longo dos 35 anos. 

Como taxa de juros foi utilizada inicialmente a TJLP (5,1166% a.a.). Foram feitas 

outra das análises, sendo a primeira com cenário mais agressivo e taxa de juros de 10% a.a., 

e a segunda com taxa de juros 0% com cenário ótimo (utópico); esta última para análise do 

VPL sem a interferência da Taxa Mínima de Atratividade ou de qualquer taxa governamental 

de análise de risco à longo prazo. 

A Tabela 24 apresenta a análise com a TJLP. Na Tabela 25 encontramos o mesmo 

cálculo, porém com taxa de juros de 10% a.a. E na Tabela 26, observa-se, sob a mesma 

metodologia de cálculo e valores de base, os resultados com taxa de juros a 0%. 

Pode-se notar que no cenário admitido pelo VLT, o fluxo de caixa só será positivo 

no ano 13 de operação, justificando aqui as “Contraprestações de Investimento e 

Manutenção” nos 13 primeiros anos. O projeto não se sustentará nos primeiros 13 anos, 

necessitando o subsídio governamental para a viabilização do fluxo de caixa. O caixa positivo 

é crucial para que se mantenha a atratividade do negócio, uma vez que por se tratar de uma 

PPP o lucro sempre será necessário. 

No cenário mais otimistas, com taxa de juros a 0%, verificou-se que o projeto ainda 

apresentará valores negativos da ordem de 975 milhões de reais. Utilizando a TJLP temos o 

valor de 1,2 bilhão de reais negativo e utilizando a taxa de juros a 10% a.a., cenário mais 

negativo, 1,18 bilhão de reais negativo. 
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Tabela 24 – Fluxo de Caixa VLT – TJLP 

Período Despesa Receita Fluxo Acumulado VPL (10%) VPL (Acumulado) 

0 104.000.000 30.000.000 -74.000.000 -74.000.000 -R$ 74.000.000,00 -R$ 74.000.000,00 

1 622.000.000 90.000.000 -532.000.000 -606.000.000 -R$ 506.104.649,50 -R$ 580.104.649,50 

2 753.000.000 91.000.000 -662.000.000 -1.268.000.000 -R$ 599.122.154,15 -R$ 1.179.226.803,66 

3 117.000.000 92.000.000 -25.000.000 -1.293.000.000 -R$ 21.524.154,12 -R$ 1.200.750.957,78 

4 118.000.000 92.000.000 -26.000.000 -1.319.000.000 -R$ 21.295.514,02 -R$ 1.222.046.471,80 

5 118.000.000 93.000.000 -25.000.000 -1.344.000.000 -R$ 19.479.754,66 -R$ 1.241.526.226,46 

6 120.000.000 94.000.000 -26.000.000 -1.370.000.000 -R$ 19.272.831,17 -R$ 1.260.799.057,63 

7 117.000.000 95.000.000 -22.000.000 -1.392.000.000 -R$ 15.513.991,34 -R$ 1.276.313.048,96 

8 123.000.000 95.000.000 -28.000.000 -1.420.000.000 -R$ 18.783.978,82 -R$ 1.295.097.027,79 

9 118.000.000 97.000.000 -21.000.000 -1.441.000.000 -R$ 13.402.244,86 -R$ 1.308.499.272,64 

10 117.000.000 98.000.000 -19.000.000 -1.460.000.000 -R$ 11.535.609,59 -R$ 1.320.034.882,23 

11 136.000.000 100.000.000 -36.000.000 -1.496.000.000 -R$ 20.793.047,41 -R$ 1.340.827.929,64 

12 105.000.000 101.000.000 -4.000.000 -1.500.000.000 -R$ 2.197.881,78 -R$ 1.343.025.811,42 

13 87.000.000 103.000.000 16.000.000 -1.484.000.000 R$ 8.363.595,41 -R$ 1.334.662.216,02 

14 109.000.000 105.000.000 -4.000.000 -1.488.000.000 -R$ 1.989.123,37 -R$ 1.336.651.339,38 

15 94.000.000 106.000.000 12.000.000 -1.476.000.000 R$ 5.676.905,55 -R$ 1.330.974.433,84 

16 91.000.000 108.000.000 17.000.000 -1.459.000.000 R$ 7.650.820,95 -R$ 1.323.323.612,88 

17 108.000.000 110.000.000 2.000.000 -1.457.000.000 R$ 856.283,96 -R$ 1.322.467.328,92 

18 105.000.000 111.000.000 6.000.000 -1.451.000.000 R$ 2.443.811,80 -R$ 1.320.023.517,13 

19 92.000.000 112.000.000 20.000.000 -1.431.000.000 R$ 7.749.527,03 -R$ 1.312.273.990,10 

20 93.000.000 113.000.000 20.000.000 -1.411.000.000 R$ 7.372.315,15 -R$ 1.304.901.674,94 

21 103.000.000 114.000.000 11.000.000 -1.400.000.000 R$ 3.857.405,33 -R$ 1.301.044.269,61 

22 95.000.000 115.000.000 20.000.000 -1.380.000.000 R$ 6.672.080,57 -R$ 1.294.372.189,04 

23 91.000.000 115.000.000 24.000.000 -1.356.000.000 R$ 7.616.776,68 -R$ 1.286.755.412,36 

24 98.000.000 116.000.000 18.000.000 -1.338.000.000 R$ 5.434.519,87 -R$ 1.281.320.892,49 

25 127.000.000 117.000.000 -10.000.000 -1.348.000.000 -R$ 2.872.217,81 -R$ 1.284.193.110,30 

26 94.000.000 118.000.000 24.000.000 -1.324.000.000 R$ 6.557.787,01 -R$ 1.277.635.323,29 

27 88.000.000 119.000.000 31.000.000 -1.293.000.000 R$ 8.058.170,54 -R$ 1.269.577.152,75 

28 81.000.000 120.000.000 39.000.000 -1.254.000.000 R$ 9.644.241,17 -R$ 1.259.932.911,58 

29 80.000.000 120.000.000 40.000.000 -1.214.000.000 R$ 9.410.054,56 -R$ 1.250.522.857,03 

30 80.000.000 121.000.000 41.000.000 -1.173.000.000 R$ 9.175.816,11 -R$ 1.241.347.040,91 

31 81.000.000 121.000.000 40.000.000 -1.133.000.000 R$ 8.516.272,14 -R$ 1.232.830.768,77 

32 80.000.000 122.000.000 42.000.000 -1.091.000.000 R$ 8.506.825,51 -R$ 1.224.323.943,26 

33 79.000.000 122.000.000 43.000.000 -1.048.000.000 R$ 8.285.436,34 -R$ 1.216.038.506,92 

34 79.000.000 123.000.000 44.000.000 -1.004.000.000 R$ 8.065.444,38 -R$ 1.207.973.062,54 

35 53.000.000 82.000.000 29.000.000 -975.000.000 R$ 5.057.109,03 -R$ 1.202.915.953,51 

Com o fluxo de caixa apresentado pelo Consórcio RMTC, Odebrecht, 2012, o 

trigésimo quinto ano de operação fecha o horizonte de estudo com um déficit na casa de 1,2 

bilhão de reais, considerando para a análise a TJLP. 
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Tabela 25 – Fluxo de Caixa VLT – 10% a.a. 

Período Despesa  Receita  Fluxo Acumulado VPL (TJLP 04-2012) VPL (Acumulado) 

0 104.000.000 30.000.000 -74.000.000 -74.000.000 -R$ 74.000.000,00 -R$ 74.000.000,00 

1 622.000.000 90.000.000 -532.000.000 -606.000.000 -R$ 483.636.363,64 -R$ 557.636.363,64 

2 753.000.000 91.000.000 -662.000.000 -1.268.000.000 -R$ 547.107.438,02 -R$ 1.104.743.801,65 

3 117.000.000 92.000.000 -25.000.000 -1.293.000.000 -R$ 18.782.870,02 -R$ 1.123.526.671,68 

4 118.000.000 92.000.000 -26.000.000 -1.319.000.000 -R$ 17.758.349,84 -R$ 1.141.285.021,51 

5 118.000.000 93.000.000 -25.000.000 -1.344.000.000 -R$ 15.523.033,08 -R$ 1.156.808.054,59 

6 120.000.000 94.000.000 -26.000.000 -1.370.000.000 -R$ 14.676.322,18 -R$ 1.171.484.376,77 

7 117.000.000 95.000.000 -22.000.000 -1.392.000.000 -R$ 11.289.478,60 -R$ 1.182.773.855,37 

8 123.000.000 95.000.000 -28.000.000 -1.420.000.000 -R$ 13.062.206,65 -R$ 1.195.836.062,02 

9 118.000.000 97.000.000 -21.000.000 -1.441.000.000 -R$ 8.906.049,99 -R$ 1.204.742.112,01 

10 117.000.000 98.000.000 -19.000.000 -1.460.000.000 -R$ 7.325.322,50 -R$ 1.212.067.434,50 

11 136.000.000 100.000.000 -36.000.000 -1.496.000.000 -R$ 12.617.780,38 -R$ 1.224.685.214,89 

12 105.000.000 101.000.000 -4.000.000 -1.500.000.000 -R$ 1.274.523,27 -R$ 1.225.959.738,16 

13 87.000.000 103.000.000 16.000.000 -1.484.000.000 R$ 4.634.630,08 -R$ 1.221.325.108,08 

14 109.000.000 105.000.000 -4.000.000 -1.488.000.000 -R$ 1.053.325,02 -R$ 1.222.378.433,10 

15 94.000.000 106.000.000 12.000.000 -1.476.000.000 R$ 2.872.704,59 -R$ 1.219.505.728,51 

16 91.000.000 108.000.000 17.000.000 -1.459.000.000 R$ 3.699.695,31 -R$ 1.215.806.033,20 

17 108.000.000 110.000.000 2.000.000 -1.457.000.000 R$ 395.689,34 -R$ 1.215.410.343,86 

18 105.000.000 111.000.000 6.000.000 -1.451.000.000 R$ 1.079.152,74 -R$ 1.214.331.191,12 

19 92.000.000 112.000.000 20.000.000 -1.431.000.000 R$ 3.270.159,82 -R$ 1.211.061.031,30 

20 93.000.000 113.000.000 20.000.000 -1.411.000.000 R$ 2.972.872,56 -R$ 1.208.088.158,74 

21 103.000.000 114.000.000 11.000.000 -1.400.000.000 R$ 1.486.436,28 -R$ 1.206.601.722,46 

22 95.000.000 115.000.000 20.000.000 -1.380.000.000 R$ 2.456.919,47 -R$ 1.204.144.802,99 

23 91.000.000 115.000.000 24.000.000 -1.356.000.000 R$ 2.680.275,79 -R$ 1.201.464.527,20 

24 98.000.000 116.000.000 18.000.000 -1.338.000.000 R$ 1.827.460,76 -R$ 1.199.637.066,44 

25 127.000.000 117.000.000 -10.000.000 -1.348.000.000 -R$ 922.959,98 -R$ 1.200.560.026,42 

26 94.000.000 118.000.000 24.000.000 -1.324.000.000 R$ 2.013.730,87 -R$ 1.198.546.295,55 

27 88.000.000 119.000.000 31.000.000 -1.293.000.000 R$ 2.364.608,22 -R$ 1.196.181.687,34 

28 81.000.000 120.000.000 39.000.000 -1.254.000.000 R$ 2.704.390,63 -R$ 1.193.477.296,70 

29 80.000.000 120.000.000 40.000.000 -1.214.000.000 R$ 2.521.576,35 -R$ 1.190.955.720,36 

30 80.000.000 121.000.000 41.000.000 -1.173.000.000 R$ 2.349.650,69 -R$ 1.188.606.069,67 

31 81.000.000 121.000.000 40.000.000 -1.133.000.000 R$ 2.083.947,39 -R$ 1.186.522.122,28 

32 80.000.000 122.000.000 42.000.000 -1.091.000.000 R$ 1.989.222,51 -R$ 1.184.532.899,77 

33 79.000.000 122.000.000 43.000.000 -1.048.000.000 R$ 1.851.440,87 -R$ 1.182.681.458,90 

34 79.000.000 123.000.000 44.000.000 -1.004.000.000 R$ 1.722.270,57 -R$ 1.180.959.188,33 

35 53.000.000 82.000.000 29.000.000 -975.000.000 R$ 1.031.938,98 -R$ 1.179.927.249,35 

Sob as mesmas perspectiva o sistema continuou deficitário quanto à taxa de juros 

de 10% a.a., agora com 1,18 bilhão de reais. Sendo que mesmo zerando o custo de 

oportunidade de capital o empreendimento continua deficitário como atestado pela Tabela 25, 

que apresenta a mesma análise com taxa de juros de 0%. 
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Tabela 26 – Fluxo de Caixa VLT – 0% 

Período Despesa  Receita  Fluxo Acumulado VPL (TJLP 04-2012) VPL (Acumulado) 

0 104.000.000 30.000.000 -74.000.000 -74.000.000 -R$ 74.000.000,00 -R$ 74.000.000,00 

1 622.000.000 90.000.000 -532.000.000 -606.000.000 -R$ 532.000.000,00 -R$ 606.000.000,00 

2 753.000.000 91.000.000 -662.000.000 -1.268.000.000 -R$ 662.000.000,00 -R$ 1.268.000.000,00 

3 117.000.000 92.000.000 -25.000.000 -1.293.000.000 -R$ 25.000.000,00 -R$ 1.293.000.000,00 

4 118.000.000 92.000.000 -26.000.000 -1.319.000.000 -R$ 26.000.000,00 -R$ 1.319.000.000,00 

5 118.000.000 93.000.000 -25.000.000 -1.344.000.000 -R$ 25.000.000,00 -R$ 1.344.000.000,00 

6 120.000.000 94.000.000 -26.000.000 -1.370.000.000 -R$ 26.000.000,00 -R$ 1.370.000.000,00 

7 117.000.000 95.000.000 -22.000.000 -1.392.000.000 -R$ 22.000.000,00 -R$ 1.392.000.000,00 

8 123.000.000 95.000.000 -28.000.000 -1.420.000.000 -R$ 28.000.000,00 -R$ 1.420.000.000,00 

9 118.000.000 97.000.000 -21.000.000 -1.441.000.000 -R$ 21.000.000,00 -R$ 1.441.000.000,00 

10 117.000.000 98.000.000 -19.000.000 -1.460.000.000 -R$ 19.000.000,00 -R$ 1.460.000.000,00 

11 136.000.000 100.000.000 -36.000.000 -1.496.000.000 -R$ 36.000.000,00 -R$ 1.496.000.000,00 

12 105.000.000 101.000.000 -4.000.000 -1.500.000.000 -R$ 4.000.000,00 -R$ 1.500.000.000,00 

13 87.000.000 103.000.000 16.000.000 -1.484.000.000 R$ 16.000.000,00 -R$ 1.484.000.000,00 

14 109.000.000 105.000.000 -4.000.000 -1.488.000.000 -R$ 4.000.000,00 -R$ 1.488.000.000,00 

15 94.000.000 106.000.000 12.000.000 -1.476.000.000 R$ 12.000.000,00 -R$ 1.476.000.000,00 

16 91.000.000 108.000.000 17.000.000 -1.459.000.000 R$ 17.000.000,00 -R$ 1.459.000.000,00 

17 108.000.000 110.000.000 2.000.000 -1.457.000.000 R$ 2.000.000,00 -R$ 1.457.000.000,00 

18 105.000.000 111.000.000 6.000.000 -1.451.000.000 R$ 6.000.000,00 -R$ 1.451.000.000,00 

19 92.000.000 112.000.000 20.000.000 -1.431.000.000 R$ 20.000.000,00 -R$ 1.431.000.000,00 

20 93.000.000 113.000.000 20.000.000 -1.411.000.000 R$ 20.000.000,00 -R$ 1.411.000.000,00 

21 103.000.000 114.000.000 11.000.000 -1.400.000.000 R$ 11.000.000,00 -R$ 1.400.000.000,00 

22 95.000.000 115.000.000 20.000.000 -1.380.000.000 R$ 20.000.000,00 -R$ 1.380.000.000,00 

23 91.000.000 115.000.000 24.000.000 -1.356.000.000 R$ 24.000.000,00 -R$ 1.356.000.000,00 

24 98.000.000 116.000.000 18.000.000 -1.338.000.000 R$ 18.000.000,00 -R$ 1.338.000.000,00 

25 127.000.000 117.000.000 -10.000.000 -1.348.000.000 -R$ 10.000.000,00 -R$ 1.348.000.000,00 

26 94.000.000 118.000.000 24.000.000 -1.324.000.000 R$ 24.000.000,00 -R$ 1.324.000.000,00 

27 88.000.000 119.000.000 31.000.000 -1.293.000.000 R$ 31.000.000,00 -R$ 1.293.000.000,00 

28 81.000.000 120.000.000 39.000.000 -1.254.000.000 R$ 39.000.000,00 -R$ 1.254.000.000,00 

29 80.000.000 120.000.000 40.000.000 -1.214.000.000 R$ 40.000.000,00 -R$ 1.214.000.000,00 

30 80.000.000 121.000.000 41.000.000 -1.173.000.000 R$ 41.000.000,00 -R$ 1.173.000.000,00 

31 81.000.000 121.000.000 40.000.000 -1.133.000.000 R$ 40.000.000,00 -R$ 1.133.000.000,00 

32 80.000.000 122.000.000 42.000.000 -1.091.000.000 R$ 42.000.000,00 -R$ 1.091.000.000,00 

33 79.000.000 122.000.000 43.000.000 -1.048.000.000 R$ 43.000.000,00 -R$ 1.048.000.000,00 

34 79.000.000 123.000.000 44.000.000 -1.004.000.000 R$ 44.000.000,00 -R$ 1.004.000.000,00 

35 53.000.000 82.000.000 29.000.000 -975.000.000 R$ 29.000.000,00 -R$ 975.000.000,00 

Apesar dos valores negativos apresentados ao final do cálculo do projeto, deve-

se atentar para os impactos positivos que este investimento pode trazer para os usuários que 

serão atendidos pelo serviço e pela população que será influenciada pelo novo sistema. 
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3.5.4 Síntese dos Benefícios (Investimentos) 

Os benefícios apresentados pelo projeto VLT vão desde melhoria nas disposições 

das estações ao longo do traçado até intervenções urbanísticas profundas na cidade. 

Podemos discriminar os benefícios em 2 grandes temas: quanto à concepção e implantação 

do sistema e quanto reurbanização prevista. 

3.5.4.1 Concepção e Implantação 

Como já citado na caracterização do projeto anteriormente, algumas estações 

deixaram de existir. A disposição mais racional, estudada a demanda de cada estação e sua 

capacidade de atrair e gerar viagens, possibilita um acréscimo na eficiência do sistema, 

implicando na redução do tempo de viagem. 

O VLT em si, enquanto sistema de transporte cuja matriz energética é elétrica, 

possibilita imediatamente a melhoria das condições ambientais. Hoje, a fumaça e os gases 

provenientes da queima do motor à diesel dos veículos do BRT são dispersados sobre o meio 

em que os usuários estão inseridos. O sistema elétrico consegue oferecer um conforto 

ambiental que sistemas de matriz de combustíveis fósseis não conseguem. Leva-se ainda em 

consideração os ruídos provenientes da combustão interna e temos um ambiente que sofre 

com poluição atmosférica e sonora, sendo o usuário o principal impactado. 

O sistema de informação ao usuário e marketing são um dos destaques do projeto. 

Controle automatizado e monitoramento remoto são outros detalhes que possibilitarão melhor 

controle melhoria da eficiência do sistema. O monitoramento em central única de operação 

permite a rápida tomada de decisão e remanejamento em casos de emergência. Câmeras 

serão instaladas para dar ainda maior sensação de segurança ao usuário. 

Toda infraestrutura de terminais e estações será redimensionada e novos padrões 

de conforto e acesso aos veículos serão implementados. As largura mínimas serão de 5,40 

para estações centrais e de 3,60 para estações laterais, sendo a capacidade de cada estação 

estabelecida pelo ano horizonte de projeto. 

Por fim, demais itens como totens informativos, tempo real de linhas, lixeiras, 

guarda-corpo de proteção, assentos para espera e demais itens que ofereçam conforto ao 

usuário serão instalados. 
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3.5.4.2 Reurbanização 

Está prevista a completa reurbanização de todo o Eixo Anhanguera, para que o 

usuário possa tirar o maior proveito possível dos benefícios que o VLT pode oferecer (RMTC; 

Odebrecht, 2012). 

Na reurbanização estão previstas a revitalização das calçadas de todo o 

pavimento da Avenida Anhanguera e inclusive das áreas adjacente que possam servir de 

acesso pelos usuários. O projeto contempla a acessibilidade, iluminação pública, aparelho de 

conforto, como bancos e lixeiras, o paisagismo, e as vias de travessia de pedestres. 

É previsto também “pedestrializar” o trecho pertencente ao centro histórico, 

compreendido entre os cruzamentos da Rua Onze e da Rua Vinte e Quatro. Há ainda a 

inclusão de ciclo-faixas e a própria integração com este modal. 

A Praça A, hoje degradada e tomada por um canteiro de embarque e 

desembarque de passageiros e estacionamento de ônibus, será revitalizada e dará espaço 

para áreas de convivência e para a passagem dos vagões do VLT. Além da Praça A, são 

previstas intervenções urbanísticas e revitalização de todos os espaços de convivência para 

a população lindeira e usuários do VLT. 

3.6 ARGUMENTAÇÃO 

A primeira pergunta que se faz após a análise de toda a proposta do projeto é: por 

que não implementar as mudanças no sistema BRT já existente? 

Diversas reestruturações profundas da urbanização do Eixo Anhanguera estão 

contempladas na concepção do VLT, mas não estão diretamente ligadas a ele. Se o sucesso 

do VLT depende das mudanças propostas pelo projeto de sua concepção, essas mudanças 

não dependem do sistema de transporte adotado. Melhorias no espaço urbano, 

acessibilidade, iluminação pública, calçamento, lixeiras, mobiliário urbano, enfim... Todos 

esses itens são passíveis de serem instalados independentemente do sistema de transporte. 

Tratando-se de sistemas de transporte de capacidade intermediária, a eficiência 

e oferta dependem de fatores semelhantes, como a priorização semafórica e o controle de 

tráfego. Tanto o VLT quanto o BRT são conhecidos por serem sistemas de transporte que 

conseguem oferecer confiança, conforto, credibilidade e desempenho; ambos são sistemas 

que oferecem os melhores custos benefícios para demandas intermediárias quando providos 
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de vias exclusivas. Mesmo assim, empasses entre a utilização de um ou de outro continuam 

a ocorrer em diversos locais do mundo, como Seattle, Guadalajara e Miami. 

O VLT estudo de caso se fundamenta para implantação no imediato aumento de 

capacidade do sistema, com aumento da velocidade média de operação de 17 km/h para 26 

km/h (RMTC; ODEBRECHT, 2012). Porém para alcança-la propõe-se algumas mudanças no 

trânsito e na própria disposição das estações que poderiam ser aplicadas ao sistema BRT já 

existente. 

3.6.1.1 Projeção Futura de Demanda 

O próprio documento de apresentação do projeto VLT apresentado pelo Consórcio 

RMTC, Odebrecht, 2012, demonstra uma projeção de demanda crescente “otimista” para o 

Eixo Anhanguera no horizonte de projeto. 

O estudo apresentado considera variáveis como a taxa de automóveis por 

habitantes e taxa de utilização de transporte privado. Mesmo assim, como dito no próprio 

documento, o estudo de viabilidade financeira do projeto foi realizado tomando por base 

valores otimistas de projeção de demanda, e o resultado foi o apontamento de uma crescente 

de 1 a 2% na receita anual do projeto ao longo de 35 anos. 

Além da projeção crescente da receita, têm-se um salto na receita de 30 milhões 

no primeiro ano para 90 milhões no segundo ano, sem qualquer justificativa específica. Tal 

fato pode ter provocado a viabilidade do sistema BRT em apenas 5, como mostrado nas 

Tabelas 20 e 21. 

O que não se levou em consideração no documento foi que o aumento da 

passagem para o valor padrão (atualmente R$ 2,70, o dobro do bilhete do BRT). Uma vez 

que seu custo se equipara com o valor praticado na bilhetagem de toda a RMTC, o Eixo 

Anhanguera passa a competir com sistemas de transporte alimentadores. 

3.6.1.2 Ganho de Tempo de Viagem – BRT 

Tentando responder a um dos questionamentos apresentados na seção 

“Argumentação”, foi realizado um estudo sobre o tempo decorrido para que o veículo BRT 

parasse em uma estação e recebesse os passageiros. A motivação para tal estudo foi a 

exclusão de 5 estações no projeto do VLT. Se as mudanças nas disposições das estações 

forem aplicadas ao BRT já existente, qual seria o resultado no ganho de tempo para o usuário 

do serviço? 
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A primeira dificuldade encontrada foi a disposição semafórica e a inexistência de 

prioridade para os veículos do corredor preferencial. Medir o tempo que o veículo utiliza para 

a parada em uma estação requer que este trajeto não seja afetado pela temporização 

semafórica, de modo que a medição representasse a situação ideal de parada e partida do 

veículo. 

A estação estudada foi a Estação Universitária e o veículo em que foi realizado o 

estudo foi o biarticulado. 

Com um GPS foram marcadas a posição geográfica do início da frenagem para a 

chegada na estação e a posição na qual o veículo atinge novamente sua velocidade máxima 

de operação, 40 km/h. Para marcação do tempo foi utilizado um cronômetro, marcando tempo 

de frenagem, abertura e fechamento de portas, embarque/desembarque e aceleração. Os 

resultados seguem na Tabela 27. 

Tabela 27 – Tempo de Parada em Estação (Biarticulado) 

Movimento 
Tempo Decorrido 

Desaceleração 7,56 segundos 

Abertura de Portas 2,5 segundos 

Embarque/Desembarque 10,0 segundos 

Fechamento de Portas 2,5 segundos 

Aceleração 18,62 segundos 

Total 41,18 segundos 

As distâncias entre o marco zero e o ponto em que o veículo biarticulado retoma 

a velocidade de 40 km/h é 200 m. Se essa mesma distância fosse percorrida em velocidade 

máxima de operação o tempo necessário para o trajeto seria de 18 segundos e não os 41,18 

segundos medidos na parada da Estação Universitária. O ganho de tempo, caso essa estação 

fosse extinta seria de 23,18 segundos. 

Considerando uma viagem que atravesse toda a extensão do Eixo Anhanguera, 

Terminal Padre Pelágio para Terminal Novo Mundo (e vice-e-versa), a extinção de 5 estações 

previstas no projeto VLT poderia acarretar um ganho de tempo na viagem que chegaria a 1 

minuto e 56 segundos. 

Não obstante, o controle de tráfego, exclusividade da via e priorização semafórica, 

são características que se tornaram realidade em sistemas de BRT ao redor do mundo. Dentro 

do Eixo Anhanguera existem 31 cruzamentos veiculares, sendo proposto para o VLT a 

execução de obras de arte e a implantação de um sistema de priorização semafórica que 
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permita o veículo trafegar livremente por toda a extensão do corredor. Acrescente a isso o 

fato de que o tempo médio medido nos semáforos ao longo eixo Anhanguera é 35 segundos 

(COMISSÃO VLT, 2013-c). 

Considerando a pior hipótese de operação do veículo biarticulado, em que este 

pegue todos os semáforos do trajeto fechados, o tempo consumido em paradas seria de 18 

minutos e 5 segundos. Já com a prioridade de passagem esse tempo não existiria. A Tabela 

28 apresenta o ganho de tempo que seria obtido com a extinção das 5 estações e com a 

priorização semafórica, de acordo com as considerações apresentadas. 

Tabela 28 – Impacto das Modificações do VLT no sistema BRT 

Intervenções 
Tempo Ganho Aumento Potencial de Velocidade 

Extinção de 5 Estações 1 minuto e 56 segundo 0,72 km/h 

Priorização Semafórica 18 minutos e 5 segundos 10,4 km/h 

Total 20 minutos e 1 segundo 11,12 km/h 

Tomando a velocidade base do BRT 17 km/h, temos um aumento potencial de 

velocidade de 11,12 km/h. Sendo assim a velocidade de operação a qual o BRT poderia vir a 

atingir sendo atendido pelas mudanças propostas no projeto do VLT seria de 28,12 km/h. 

Ressalta-se na análise que a velocidade de operação prevista para o VLT é de 26 a 28 km/h 

(RMTC, Odebrecht, 2012). 

4 CONCLUSÃO 

Foi dada a largada para a análise de viabilidade do projeto VLT, partindo-se do 

pressuposto de que este era viável. E durante a execução deste trabalho foram realizadas 

inferências e questionamentos de modo a tratar técnica e cientificamente as disposições de 

um projeto bilionário a ser implantado na cidade de Goiânia. 

É fato de que a capital goiana sofre com problemas de trânsito e de mobilidade 

urbana como também é sabido que este não é um problema que se restringe apenas à esta 

cidade. As discussões aqui apresentadas são apenas um prelúdio de muitos questionamentos 

e estudos que possam vir a agregar conhecimento, sabedoria e sobretudo responsabilidade 

às decisões que envolvam gastos de recursos públicos. 

Se observado única e exclusivamente o lado da iniciativa privada que compõe a 

PPP e o fluxo de caixa que forma o atrativo para que esta esteja no negócio, pode-se dizer 
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que o projeto é viável. Se observada a questão dos cofres públicos e o dispêndio de recursos 

esperando um retorno em tempo hábil, podemos dizer que este não é um projeto atrativo. 

No entanto, o investimento inicial do projeto vai muito além da implantação da 

tecnologia. Ele agrega valor à cidade. O projeto todo em si é arrojado. Se efetivado, Goiânia 

passará por uma transformação urbanística tal qual a implantação do BRT há uma década 

atrás. São transformações em que dá-se prioridade ao transporte coletivo e ao indivíduo. Toda 

a reestruturação do Eixo Anhanguera e a revitalização dos acessos e regiões lindeiras 

oferecerá ao pedestre a sensação e conforto, segurança e inclusão social. Esses aspectos 

que considero de suma importância para o sucesso de um sistema de transporte. 

A análise econômica passa por esse processo de questionamento. A proposição 

de cenários, a discussão de temas relativos e conhecimentos de temas específicos de 

desempenho do modal é crucial para a tomada de decisão. Não existe a opção correta, ambas 

oferecem condições de serem um sucesso. O que se esperar de um sistema de transporte? 

Qual a eficiência? Qual a capacidade de operação? Oferece conforto? É viável 

financeiramente? Necessita subsídio? Estas são questões que são respondidas com um 

profundo estudo sobre as condições as quais o sistema estará submetido. 

Durante aproximadamente 2 anos, uma equipe multidisciplinar composta pelo 

Consórcio RMTC e pela Odebrecht Transport foi responsável por um trabalho que apresentou 

o VLT à Goiânia: suas possibilidades, seus desafios, seus custos, suas vantagens. E é papel 

da sociedade questionar esse grupo de trabalho; faz parte do processo democrático. A 

tomada de decisão deve passar por essas discussões para que seja amadurecida e venha a 

agregar o máximo de impactos positivos para a sociedade. 

Não conhecendo a realidade por trás dos gastos públicos do Estado de Goiás, 

podemos colocar ingenuamente o projeto do VLT como vantajoso e atrativo, mesmo com todo 

o gasto envolvido. Mas foi papel deste trabalho a apresentação de um cenário no qual as 

mudanças que um vez impactariam positivamente o VLT fossem agora observadas sob a 

óptica do BRT já existente. Foi mostrado que o BRT possui um potencial de aumento de 

velocidade de 11,12 km/h, podendo chegar a uma velocidade de 28,12 km/h. Seriam assim 

gastos reduzidos e podendo absorver um resultado de um sistema já implantado de maneira 

mais eficiente e que, em vista da saúde financeira do Estado de Goiás, oferecer um “Plano B” 

de investimentos. 
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4.1 DIFICULDADES 

Desde o primeiro momento esse tema foi apresentado como bastante abrangente 

e multidisciplinar. O tempo reduzido para a elaboração do trabalho, os questionamento 

abordados na análise econômica e os parâmetros de comparação das características dos 

sistema de transporte são apenas alguns do problemas encontrados na execução deste 

trabalho. 

Tentou-se abordar os pontos mais relevantes dentro dos questionamentos que 

surgiram durante o estudo dos documentos do processo licitatório. A dificuldade esteve em 

não mensurar características específicas que diferem o BRT do VLT, como poluição, 

atratividade, paisagismo, etc. Cada item trata de um assunto bem específico que poderia vir 

a agregar a contribuição de outros profissionais para um questionamento mais profundo e 

significativo. A multidisciplinaridade do temas que envolvem o transporte coletivo se tornou o 

maior desafio, exigindo o aprofundamento de métodos comparativos complexos. 

4.2 RECOMENDAÇÕES 

Para a elaboração de trabalhos futuros recomenda-se a criação de métodos 

comparativos das características de desempenho dos sistemas de transporte público. Essas 

variáveis são cruciais para a determinação de sistemas que melhor se adaptam a realidade 

de uma cidade. 

A análise de viabilidade financeira é apenas um dos critérios que agregam 

conhecimento no processo comparativo. A determinação de parâmetros comparativos de 

poluição, eficiência energética (independentemente da matriz energética), de atratividade do 

modo de transporte, do conforto e da capacidade de captar novos usuários do transporte 

privado é apenas o primeiro passo para a comparação. 

De posse das análises em separado, o que fazer delas? Como dizer se um a 

eficiência energética de um sistema supera o conforto de outro? Como afirmar que a eficiência 

ambiental de um é mais importante que a capacidade de atrair novos usuários? Perguntas 

como essas fazem parte do processo de tomada de decisão. Métodos analíticos de análise 

hierárquica como a AHP (Análise Hierárquica de Prioridade) pode vir a ajudar o gestor na 

decisão sobre qual modal adotar. 

Aquém da solução está a mensuração dos parâmetros comparativos e ainda mais 

está a hierarquização destes. Como medi-los, estabelecendo metodologias práticas e 
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exequíveis; o que fazer, de posse das medidas e análises como estabelecer a comparação 

entre estes de modo a orientar a tomada de decisão. Essas são perguntas que deveram ser 

respondidas por trabalhos futuros. 
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