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1.  INTRODUÇÃO 

 

A idéia de que a modalidade ônibus, esteja restrita à uma faixa de capacidade limitada aos 

8 ou 10 mil pass./hora/faixa/sentido, não tem mais respaldo nos dados operacionais obtidos 

em vários corredores exclusivos daquele modo. 

 

Entretanto, observa-se, aqui e no exterior, uma certa recorrência do banimento desta 

alternativa, nos processos de seleção da tecnologia de transporte que deverá integrar 

importantes segmentos de grandes sistemas urbanos, com base em argumentos os mais 

variados, geralmente capitaneados por uma pretensa insuficiência de desempenho (onde se 

destaca o parâmetro capacidade) e conforto. 

 

Este trabalho procura verificar a consistência desses argumentos e conclui pela urgente 

necessidade de serem reconsiderados todos os processos que, de forma apressada e 

inconsequente, alijaram a alternativa ônibus de suas avaliações. 

 

2.  ANÁLISE DO DESEMPENHO  

 

É fato conhecido que o desempenho de uma tecnologia de transporte, depende não 

somente do tipo de veículo utilizado, mas também de uma gama de outros fatores, dentre 

os quais se destacam o modo de operação e as características da via utilizada e suas 

paradas. Vamos portanto examinar de uma forma menos superficial cada um destes fatores 

principais, para verificar a gama e profundidade das dificuldades que têm, amiúde, 
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contribuindo para relegar o modo ônibus, à condição de componente inferior, da família dos 

modos de transporte coletivo urbano. 

 

 

2.1 - O veículo ônibus 

 

Desde a implantação da indústria automobilística nacional, o Brasil vem empregando 

veículos com características inadequadas ao transporte urbano de passageiros. Seja por 

limitações/conveniências industriais ou em decorrência da imposição de fatores exógenos 

(tais como custo elevado de insumos e componentes e a inexistência ou má qualidade da 

pavimentação, por exemplo, exigindo veículos mais altos e, por conseguinte, de mais difícil 

acesso aos usuários), verificam-se grandes deficiências no projeto do ônibus urbano que é, 

ainda hoje, representativo da frota nacional, a despeito das inegáveis e significativas 

melhorias desenvolvidas a partir do excelente projeto Padron, no final dos anos 70, sob a 

responsabilidade do GEIPOT/EBTU. 

 

Dentre as deficiências de caráter estritamente tecnológico, podem-se destacar, a 

submotorização (veículos com capacidade para 75 passageiros e 160 hp de potência, estão 

radical e desnecessariamente distantes dos veículos de transporte privado, que apresentam 

taxas mínimas de 12 a 15 hp, por passageiro de capacidade), a emissão de poluentes 

(pouco se tem feito, com relação à utilização de conversores/silenciadores catalíticos que 

conseguem reduzir a emissão de hidrocarbonetos em 50%, de monóxido de carbono em 

40% e particulados em 25%), a direção mecânica (inegável o excessivo dispêndio de 

energia na sua utilização por parte dos motoristas, e as inevitáveis implicações para o seu 

desempenho e a segurança de todos) e a caixa-de-marchas manual (quando se sabe que 

num turno diário de trabalho, um motorista de ônibus urbano troca de marchas entre 4 e 6 

mil vezes, pode-se avaliar a sobrecarga física imposta por tal empreitada). Isto sem 

esquecer a importância de itens mais comprometedores do conforto e segurança das 

viagens, tais como a suspensão (usualmente, pelos antiquados feixes de molas singelos) e 

o sistema de freios (em geral dependentes de circuitos hidráulicos e de componentes de 

menor confiabilidade). 
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Mas não são apenas as questões de caráter tecnológico que comprometem o desempenho 

e a imagem do ônibus nacional. Fatores associados ao projeto de configuração dos 

veículos, também contribuem para deteriorar o seu conceito enquanto alternativa válida que 

é, como modo de transporte de média capacidade. Dentre estes, se ressaltam o motor 

dianteiro (com consequências indesejáveis para a circulação e bem-estar dos usuários, 

graças aos elevados índices de ruído, calor e vibração ocasionados), o número e largura de 

portas (submetido à limitação das 2 portas estreitas, o ônibus é penalizado por 

desnecessárias demoras para processar seus passageiros), a altura do piso do salão 

(provocando dificuldades adicionais ao processamento anteriormente citado, através da 

existência de degraus, que dificultam os passageiros, reduzem a capacidade do veículo e 

ampliam os tempos de parada), o tamanho e abertura das janelas (com óbvias 

repercussões no conforto e bem-estar dos usuários, seja por restrições à visibilidade 

externa ou pela insuficiência da circulação interna do ar) e o nível de iluminação noturna 

(pesquisa realizada pelo INMETRO, no final dos anos 80, comprovaram que nenhum dos 

ônibus então produzidos no Brasil, atendia o critério mínimo de iluminação estabelecido por 

normas internacionais). 

 

Felizmente, a partir do citado projeto Padron, começaram a ser eliminadas ou minimizadas 

a maior parte das deficiências apontadas, fazendo surgir alternativas veiculares capazes de 

atender exigências universalmente aceitas, de desempenho, segurança e conforto no 

transporte urbano de passageiros por ônibus. Ademais, foram desenvolvidos novos veículos 

que vieram ampliar o leque de alternativas disponíveis ao transporte urbano (em especial no 

que tange à ampliação do tamanho físico e capacidade de articulação dos mesmos, assim 

como na diversificação das alternativas de tração) conforme se pode depreender do Quadro 

1, mostrado a seguir. 
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        QUADRO 1  -  Características físicas e custo de aq uisição dos ônibus urbanos modernos  

    

 

 

Tipo de veículo 

 

 

CAPACIDADE 

 Sen-        Em pé         

Total 

tados  

 

MEDIDAS (m) 

 

Compr.       Larg.        

Total 

 

Área p/ 

pass. 

em pé 

(m2) 

 

Carga 

admissível 

(kg) 

 

Peso (kg) 

(chassis + 

carroceria) 

 

Preço 

(US$) 

Valor 

invest./pass. 

transportado 

(US$) 

 

Padron II 

0.371 UP/B 58 

 

39 

 

66 

 

105 

 

12,30 

 

2,50 

 

30,94 

 

9,42 

 

16.500 

 

9.750 

 

92.000 

 

876,19 

 

Dois Andares 

K 113 TL 

 

75 

 

50 

 

125 

 

10,20 

 

2,60 

 

27,40 

 

7,21 

 

16.500 

 

10.320 

 

105.000 

 

840,00 

 

Hiperbus 

 

 

39 

 

101 

 

140 

 

13,20 

 

2,60 

 

34,32 

 

14,42 

 

19.500 

 

10.067 

 

94.000 

 

671,43 

 

Articulado 

 

 

48 

 

126 

 

174 

 

18,14 

 

2,56 

 

46,44 

 

18,00 

 

26.500 

 

15.604 

 

184.000 

 

1.057,47 

 

Biarticulado 

 

 

82 

 

165 

 

247 

 

25,00 

 

2,56 

 

61,21 

 

23,50 

 

36.500 

 

19.115 

 

443.000 

 

1.793,52 

 

Preço de tabela.      Adaptado de: Szasz, P. A. &  Campos, L. P. G. 

Capacidade nominal dos veículos     Rev. dos Transportes Públicos-ANTP-N º 70-Ano18-1996-1 º trimestre 

Lei da Balança 

Nota: Custo total do km de metrô: US$ 100 milhões 

Valor do investimento/passageiro transportado do metrô: US$ 50.000 
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Claramente, a influência positiva dos novos veículos na melhoria do desempenho do modo 

ônibus, em especial de sua capacidade e rapidez, é apreciável e contribui para reverter a 

imagem de insuficiente capacidade que tem estigmatizado a modalidade. 

 

2.2  - O modo de operação 
 

As maneiras de operar os veículos de transporte do modo rodoviário, são múltiplas e 

apresentam resultados significativamente diferentes, a depender de fatores tais como, 

dentre outros, o grau de exclusividade no uso da via, a possibilidade da formação de 

comboios e a utilização de faixas à esquerda da corrente de tráfego. 

 

O uso da via admite várias alternativas, desde o tradicional uso compartilhado (quando não 

se pode esperar capacidades superiores aos 8 mil pass./h/f/s), até à faixa exclusiva com 

delimitação física, seja através do conceito O-BAHN alemão (no qual o veículo pode ser 

convencionalmente dirigido ou guiado por rodas laterais horizontais, cujo contato com uma 

guia vertical delgada, de 30cm de altura, orienta o movimento do ônibus, sem interferência 

do motorista) ou em faixa própria subterrânea ou aérea. Evidentemente, na medida em que 

se amplia a velocidade dos deslocamentos entre paradas, e se eliminam os efeitos 

prejudiciais das interrupções do tráfego congestionado, cresce também a capacidade de 

transporte do corredor, e se reduz o custo operacional do serviço oferecido. Portanto, se a 

capacidade de transporte exigida, atingir valores superiores aos 20 mil pass./h/f/s, só será 

possível atende-la através do modo ônibus, com a garantia de livre circulação, que só a total 

exclusividade da faixa de tráfego, proporciona. 

 

A formação de comboios de ônibus ordenados, a exemplo do COMONOR implantado pela 

Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo, na década de 80, também constitui 

alternativa capaz de elevar substancialmente, a capacidade e a rapidez dos corredores 

rodoviários de transporte, melhorando o seu desempenho e o conforto dos seus usuários. 

Ao tempo em que são reduzidos na corrente de tráfego, os atritos dos ônibus de múltiplos 

destinos, bem como a desorganização dos pedestres nas paradas que servem linhas 

distintas, melhora o desempenho desta forma de operar o corredor. 

 

Finalmente, a utilização de faixas à esquerda da corrente de tráfego, através de veículos 

com portas à esquerda, como se aplicou no corredor Vila Nova/Cachoeirinha de São Paulo 
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e no serviço Ligeirinho, de Curitiba, oferece outra grande oportunidade de melhoria do 

desempenho operacional. Isto decorre da redução das descontinuidades do tráfego, que 

são características da faixa lindeira (da direita), tais como estacionamentos, acessos 

lindeiros, conversões à direita e veículos diferenciados (bicicletas, carroças, etc.) que, por 

razões obvias, inexistem na faixa da esquerda. Ademais, tal alternativa força a adoção do 

embarque/desembarque de passageiros em nível, entre a plataforma da parada ou estação 

e o piso do ônibus, constituindo um motivo a mais de incremento das condições de conforto 

e rapidez do serviço. 

 

2.3 - As características da via e das paradas  

 

A importância do uso exclusivo da faixa de tráfego pelos ônibus já foi enfatizada em tópico 

anterior. O objetivo do presente item, é ressaltar a necessidade de que sejam otimizados 

alguns elementos relativos à sua geometria e, principalmente, sua pavimentação, para que 

se possa garantir os resultados almejados, além de examinar a influência das paradas na 

operação de determinado serviço. 

 

A geometria, entendida aqui como o conjunto de parâmetros que definem o alinhamento 

vertical e horizontal, dentre outros, vai estabelecer as condições de rolamento dos veículos 

e, consequentemente, afetar sua operacionalidade, o conforto e a segurança dos 

passageiros. Assim, na medida do possível, devem ser evitados os raios de curva 

excessivamente reduzidos (em que pese apresentar o modo ônibus, uma capacidade quase 

acrobática de contornar curvas muito agudas), bem como as rampas que reduzem 

significativamente, a taxa de aceleração dos veículos operados (também aqui, constata-se 

que, na família de alternativas tecnológicas de transporte coletivo urbano, é o modo ônibus, 

o de maior capacidade em vencer rampas íngremes). 

 

No que se refere à pavimentação, duas questões estreitamente conjugadas entre si, 

merecem destaque: o projeto e a manutenção das faixas dedicadas ao tráfego de ônibus. O 

projeto deve garantir resistência compatível com a sobrecarga dos eixos do transporte 

coletivo (que, em alguns casos, como o do ônibus de dois andares de São Paulo, até 

extrapolam os valores estabelecidos na Lei da Balança), e elevada qualidade do 

acabamento superficial, capaz de proporcionar uma movimentação suave e portanto, 

propiciadora de um maior conforto das viagens realizadas. 
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Também a manutenção da via, não pode ser relegada a um plano secundário, pois a 

ocorrência de buracos, desníveis, trincaduras e acumulação d’água na faixa de rolamento 

dos ônibus, afeta não apenas a rapidez e o conforto da viagem, como também os custos de 

manutenção dos veículos empregados. Assim, urge evitar as situações em que, a faixa 

exclusiva de tráfego dos ônibus, se deteriora em razão das cargas por eixo mais elevadas 

(em conivência com projetos executivos de pavimentação cuja integridade é questionável) e 

penaliza sobremaneira a operação, quando os veículos estão fisicamente confinados à faixa 

de rolamento e, consequentemente, impedidos de se desviarem  das irregularidades 

encontradas. (Tal situação, se verifica com freqüência na faixa exclusiva à esquerda da Av. 

Caxangá em Recife, onde as infiltrações e rachaduras danificam o pavimento e obrigam os 

ônibus a verdadeiros malabarismos, enquanto que o tráfego privado flui com rapidez, no 

intacto pavimento adjacente). 

 

A questão das paradas não pode ser menosprezada, face à sua decisiva influência na 

capacidade de um corredor de transporte urbano. Trata-se de organizar, de forma 

adequada, i)os passageiros na etapa pré-embarque, ii) o processo de embarque e, iii) a 

utilização do espaço viário da parada, pelos ônibus. 

 

Os passageiros devem ser orientados a aglomerar-se (ou fazerem fila) nos locais 

designados para abertura da(s) porta(s) de embarque, dos ônibus que se dirigem para sua 

destinação final (tal como adotado no já citado projeto COMONOR), evitando assim o vai-e-

vem frenético, resultante da indeterminação de tais locais. Além disso, é desejável (em 

função do nível de demanda do corredor) que o pagamento da viagem seja feito na própria 

parada, pois isto acelera o embarque dos passageiros e evita o incômodo de efetuar o 

pagamento, com o veículo em movimento. 

 

O processo de embarque pode ser muito facilitado se a plataforma da parada estiver ao 

nível do piso do ônibus, evitando o inconveniente dos degraus, cuja existência acarreta a 

perda de um precioso tempo. 

 

A preocupação sobre possíveis choques do veículo com a plataforma assim elevada, pode 

ser facilmente eliminada, com a utilização de um elemento de concreto que previne a 

ocorrência de tais eventos, independentemente da ação (ou inação) do motorista. É obvio 
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que veículos com um número adequado de portas com largura apropriada, complementam 

os mandamentos básicos do processo ideal de embarque dos passageiros. 

 

Finalmente, o espaço viário adjacente à parada, bem como os contornos das plataformas 

de embarque que delimitam esse espaço, deve ser cuidado somente projetado, 

considerando se a parada em questão, 1) é servida por linhas de destinos diversos, 2) se a 

chegada desses ônibus é aleatória ou não, 3) se há possibilidade de ultrapassagem no 

corredor e/ou na parada, e 4) se há plataforma suficiente para atender o número de ônibus 

previsto para os 5min. de maior movimento no horário de pico. 

 

Se todos esses fatores, forem convenientemente tratados, por certo ter-se á dado uma 

importante contribuição à melhoria da rapidez, no corredor de transporte urbano por ônibus. 

 

3. REPERCUSSÕES AMBIENTAIS E DE SEGURANÇA  

 

O modo ônibus é frequentemente apontado como grande contribuidor à poluição urbana. 

Entretanto, salvo o aspecto do porte agigantado dos seus maiores veículos (que 

efetivamente contribui para aumentar a intrusão visual do transporte no ambiente urbano), 

são contornáveis ou minimizáveis todas as outras formas de poluição associadas ao 

transporte, tais como emissão de poluentes, ruído e vibrações, em grau igual ou superior ao 

desempenho das alternativas metro-ferroviárias (os trolebus de suspensão pneumática, 

rodando em pista exclusiva de superfície adequada, certamente se inserem entre os menos 

poluidores veículos de transporte urbano atualmente disponíveis). 

  

Quanto à segurança, deve-se admitir que o ônibus, quando utilizado em vias de tráfego 

compartilhado, participa de um número desnecessário de acidentes de tráfego, que causam 

danos físicos e materiais de significativa monta. É de se observar entretanto que i) 

conquanto indesejável este seu desempenho, ele ainda se mostra superior ao que é 

apresentado pelo transporte individual,  ii) a sua operação em faixas exclusivas, 

especialmente aquelas segregadas fisicamente, reduzem a níveis mínimos, os referidos 

índices e  iii) é vasto o potencial de redução de acidentes que se pode obter através de 

melhorias nas áreas de capacitação dos operadores e segurança veicular, ativa e passiva. 
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Assim sendo, pode-se admitir que o ônibus moderno, convenientemente operado e mantido, 

pode apresentar um desempenho satisfatório, com relação às questões ambientais e de 

segurança, sem sacrificar de forma desmesurada, os orçamentos públicos e privados, 

requeridos para cobertura das despesas de investimento e custeio. 

 

4. A QUESTÃO DOS CUSTOS  

 

Muito se tem discutido sobre a magnitude relativa dos custos de investimento e custeio das 

diversas alternativas tecnológicas. Essas discussões geralmente apontam para a primazia 

da modalidade ônibus, na redução do custo operacional por pass.Km transportado, mesmo 

quando se consideram capacidades de transporte bem superiores àquelas tradicionalmente 

vinculadas à modalidade, i.e., acima dos 20 mil pass./h/f/s. Entretanto, tais estudos deixam 

normalmente de considerar  i) as despesas de capital das alternativas ferroviárias,  ii) os 

custos de construção e manutenção da infra-estrutura viária, utilizada pelos veículos 

rodoviários,  iii) as diferenças existentes nos processos de renovação/ ampliação da 

capacidade de transporte das tecnologias ferroviária e rodoviária (e que envolve questões 

como a vida útil dos equipamentos e instalações, valor residual etc.) e  iv) as externalidades 

associadas ao emprego, quer da modalidade ferroviária ou rodoviária. 

 

Assim sendo, o estudo detalhado de cada situação, utilizando metodologias do tipo “lyfe-

cycle costing”, é que poderá apontar, sem margem de dúvida, os níveis do custo 

operacional total, associados a cada alternativa tecnológica disponível. À despeito deste 

reconhecimento, algumas evidências indicam que a modalidade rodoviária, operada 

convenientemente no atendimento de demandas superiores aos 20 mil pass./h/f/s, deve 

manter a primazia na obtenção de custos operacionais totais mais baixos do que suas co-

irmãs metro-ferroviárias. 

Dentre essas evidências se destacam, o elevado custo da sofisticação tecnológica inerente 

ao modo rodo-ferroviário, o montante dos seus custos de pessoal com uma qualificação 

profissional de alto nível (seja no âmbito das atividades técnicas de planejamento, 

programação e manutenção ou no da operação dos serviços, que anula as vantagens 

comparativas da modalidade, no tocante à “poupança” de mão-de-obra ocorrida na 

operação de média capacidade) e a grandiosidade e complexidade da infra-estrutura física 

indispensável ao bom desempenho das suas funções (neste particular, cabe relembrar que 

o custo de uma linha de VLT se situa acima dos US$10 milhões/Km, enquanto que o de um 
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metrô, supera os US$80 milhões/Km, ao passo que um corredor de trolebus integralmente 

segregado, como o de São Mateus/Jabaquara, gerenciado pela EMTU/SP, se situa no 

entorno dos US$4 milhões/Km). 

 

 

5. CONCLUSÃO 

 

O sistema de transporte por ônibus no Brasil, está longe de esgotar o potencial que a 

tecnologia tem a oferecer, em termos de capacidade de transporte, conforto para a 

tripulação e passageiros e impactos ambientais. Por isto, é fundamental que se propaguem 

as idéias inovadoras que transferem para esta tecnologia, as virtudes consagradas que, 

justificadamente conferem à opção metro-ferroviária, a condição de “rainha” da família de 

modos de transporte urbano de passageiros. E se não for por outras razões, para assim 

proceder, bastaria alertar para o fato de que, i) como “rainha”, esta tecnologia exige uma 

“côrte” (“hardware” e pessoal de qualificação sofisticada e, por consequência custoso) e um 

“séquito” (demandas muito elevadas) cuja existência não constitui a regra e sim a exceção 

nas cidades latino-americanas, ii) que a situação econômica destas e de suas populações 

exige soluções engenhosas, que reduzam ao máximo o dispêndio de capital e sejam 

pródigas no emprego de mão-de-obra e, finalmente, iii) que o processo de seleção das 

tecnologias de transporte urbano, não pode continuar submisso às pressões dos “lobbies” 

das empreiteiras, consultorias e fornecedores para quem a dívida social vigente, é apenas 

uma pálida preocupação quando comparada com suas descabidas margens de 

comercialização e lucro. 

 

 


