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RESENHA 
Este artigo abrangerá a proposição de alternativas ambientalmente sustentáveis que deverão subsidiar as 
soluções construtivas e tecnológicas a serem empregadas na implantação e operação do BRT Metropolitano 
Itapevi-Cotia. 
 
PALAVRAS-CHAVE 
Verde, sustentabilidade, BRT 
 
INTRODUÇÃO 
A Região Metropolitana de São Paulo - RMSP é a nona maior área urbana do mundo (DEMOGRAPHIA, 
2013), contabilizando cerca de 20 milhões de habitantes (SEADE, 2012). Apesar da redução do crescimento 
populacional na região na última década, a progressiva urbanização e motorização contribuíram diretamente 
para o aumento da poluição atmosférica e a impermeabilização do solo. 
 
Segundo os estudos realizados pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB, a 
“deterioração da qualidade do ar na RMSP é decorrente das emissões atmosféricas provenientes dos veículos 
e das indústrias” (CETESB, 2012). Os primeiros são as principais fontes de emissões de monóxido de 
carbono e hidrocarbonetos, visto que a RMSP concentra 49% da frota do Estado. Vale destacar que os 
veículos pesados, como caminhões e ônibus, são os maiores responsáveis pela emissão de óxidos de 
nitrogênio e material particulado, como demonstrado na figura abaixo (CETESB, 2012). 
 

 
 
 
 



     

2 

A fim de reduzir o impacto ambiental, foram elaborados programas de controle da poluição do ar por veículos, 
levando os fabricantes a adotar tecnologias menos poluentes. Adicionalmente, foi instituída a obrigatoriedade 
de renovação da frota. Entretanto, a contribuição trazida por essas medidas foi atenuada pelo crescimento 
intenso da frota e do transporte individual motorizado. 
 
Esta tendência ratifica o deficit do transporte público na região. Como visto nas manifestações populares de 
junho, a RMSP vive atualmente uma profunda crise de mobilidade, comprovada pela Pesquisa Origem e 
Destino de 2007 (METRÔ, 2008): o tempo médio de viagem pelo transporte coletivo é o dobro do transporte 
individual motorizado. Além disso, a participação das viagens por transporte coletivo reduz com o aumento da 
renda, ou seja, sempre que seja viável economicamente, opta-se pelo transporte motorizado individual. As 
figuras a seguir ilustram esses fatos (METRÔ, 2008): 
 

  
 

 
 
 
DIAGNÓSTICO 
A complexidade da atual conjuntura da RMSP requer uma ação coordenada dos diferentes níveis 
governamentais, com medidas complementares aos programas de inspeção veicular. É preciso não apenas 
pensar no desenvolvimento de tecnologias menos poluentes de propulsão, mas também promover uma maior 
eficiência do sistema viário e do transporte público, combinada ao planejamento do uso do solo. 
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Visando à ampliação e modernização da rede de transporte coletivo, a fim de torná-la uma opção mais 
atrativa de deslocamento para a população, e considerando o atendimento às preocupações ambientais, a 
EMTU/SP desenvolveu o Programa de Corredores Metropolitanos (PCM). O PCM prevê a ampliação da 
acessibilidade e mobilidade com a estruturação das linhas de ônibus e sua integração à rede de transportes, 
melhorando o desempenho dos serviços e reduzindo as emissões poluentes. 
 
Parte integrante do PCM, o BRT Metropolitano Itapevi-Cotia constituirá um novo eixo de transporte coletivo na 
porção oeste da RMSP, realizando a ligação regional entre os municípios de Itapevi e Cotia. Além de prover 
transporte público de alto desempenho, será um instrumento potencializador da requalificação urbana, uma 
vez que o empreendimento incluirá melhorias urbanísticas ao longo do seu eixo e melhorará a acessibilidade 
regional. 
 
O desenvolvimento de corredores de ônibus “verdes” vem ao encontro dos novos projetos de transporte, ao 
introduzir nesses eixos estratégias ambientalmente sustentáveis. Para a seleção de soluções ambientais 
aplicáveis ao sistema de transportes por ônibus, realizou-se o levantamento de experiências nacionais e 
internacionais, verificando-se a viabilidade e os benefícios de cada uma das soluções identificadas.  
 
PROPOSIÇÕES 
A seguir, são caracterizadas todas as soluções sustentáveis propostas para o BRT. 
 

a) Tecnologias veiculares 
O transporte é o único setor em que o consumo da energia é móvel, ao invés de ser entregue para uso em um 
local fixo. Por este motivo, até fins da década de 80, o mercado internacional de motores desenvolveu-se 
quase exclusivamente em plataformas de combustão interna baseadas no diesel que, por seu baixo custo 
operacional e alta eficiência, possibilitava sua utilização extensiva. Entretanto, a preocupação contemporânea 
mundial com a proteção do meio ambiente fez com que surgissem fontes alternativas de energia: renováveis, 
menos poluentes e com níveis de eficiência comparáveis aos do diesel.  
 
Objetivando a redução das emissões poluentes, foi criado o Programa de Controle da Poluição do Ar por 
Veículos Automotores - PROCONVE como uma forma de controle da qualidade do ar nos centros urbanos, 
exigindo combustíveis com menor teor de poluentes e novos sistemas de tratamento nos gases pós-emissão1. 
 
Levando em consideração as preocupações ambientais, foram propostas para operação do BRT duas 
tecnologias veiculares possíveis: o biodiesel e o etanol. Apesar de mais caras, possuem melhor desempenho 
ambiental, podendo emitir até 90% menos poluentes do que os veículos a diesel comum (WEC, 2007). Além 
de reduzir a dependência em relação a fontes não renováveis, apresentam ainda bons custos de aquisição de 
veículos, manutenção da infraestrutura e flexibilidade operacional. Outra vantagem é que são tecnologias já 
conhecidas e utilizadas largamente pela indústria brasileira. Igualmente, prevê-se sua utilização concomitante 
com o ARL A 322, reduzindo a emissão de óxidos de nitrogênio (LOGIT, 2012). 
 

b) Incentivo a transportes não motorizados 
Propôs-se infraestrutura de apoio ao transporte não motorizado articulada ao sistema de transporte público, 
servindo tanto como alimentação para o BRT, quanto como alternativa de transporte. No trecho em Itapevi, 
está prevista uma ciclovia segregada. Em Cotia, a ciclovia será compartilhada com o passeio. 
 
Para complementar a ciclovia e dar reforço ao bicicletário próximo à Estação Itapevi da CPTM, foram 
propostos outros dois pontos de bicicletários nos terminais a serem construídos. Com o adensamento futuro 
da área lindeira à Estrada da Roselândia, poderão ser criados outros bicicletários. 
                                                                 

1
 O PROCONVE estabelece padrões de emissões semelhantes aos do EURO. O padrão EURO de emissão 

de poluentes (EURO I a EURO VI) constitui um conjunto de normas reconhecidas internacionalmente que 
definem os limites máximos na quantidade de componentes nocivos gerados por motores de combustão 
interna. O PROCONVE P7 equivale ao EURO V. 
2
 O ARL A 32 é um reagente líquido à base de ureia específico para aplicação veicular, injetado no 

escapamento por um sistema de dosagem, necessário nos veículos com a tecnologia SCR (Redução 
Catalisadora Seletiva), com objetivo de reduzir a emissão de óxidos de nitrogênio. 
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c) Drenagem 

Não foi identificada grande necessidade de implementação de estratégias de gerenciamento de águas 
pluviais, visto que já existem planos de canalização do córrego e de instalação de reservatório de detenção 
em Itapevi e que, em Cotia, a maior parte do traçado encontra-se em área rural. Porém, para a 
complementação do sistema de drenagem pluvial e também para eliminar os pontos críticos de enchentes 
observados, propôs-se uma gama variada de soluções para auxiliar o escoamento da água. 
 
Nas estações de ônibus e terminais foram adotados tetos verdes, com a instalação de pavimento intertravado 
nas calçadas e ciclovias, sendo adotado asfalto borracha nas faixas viárias de tráfego geral. Ainda nas 
calçadas, foram propostos canteiros de chuva. Essas medidas não apenas atuam como amenidades visuais, 
como também maximizam a retenção, o tratamento e a infiltração das águas pluviais. Além disso, servem 
ainda para reduzir a temperatura local.  
 
Como medida adicional para o aumento da permeabilidade, tem-se a proposta de instalação de “Silva Cells”, 
estruturas de solo não compactado que promovem a drenagem e possibilitam o desenvolvimento de árvores a 
longo prazo, direcionando o crescimento de suas raízes para que não danifique o pavimento. 
 
Pavimentação 
Para as calçadas e ciclovias foi escolhido o piso de blocos intertravados em concreto pré-moldado, que se 
destaca por sua alta resistência mecânica e pela grande facilidade de execução e manutenção, não exigindo 
mão-de-obra especializada. Apresenta, portanto, grande durabilidade e baixo custo. Além disso, é 
antiderrapante e permeável, minimizando os custos com microdrenagem. Pode também ser removido parcial 
ou totalmente de forma expedita, com reaproveitamento total das peças. Isso facilita imensamente as 
operações de reparos, instalação de canalizações subterrâneas e correção de recalques. A diversidade de 
cores e formatos possíveis dos blocos permite a personalização, ornamentação e sinalização dos pavimentos 
conforme a conveniência. Não havendo necessidade de acabamento superficial, o pavimento pode ser 
liberado ao tráfego logo após seu assentamento. 
 
Apesar das numerosas vantagens, o piso intertravado de concreto tem custo superior em relação ao 
pavimento comum. Para evitar os potenciais problemas de deslocamento de peças e abaulamento 
observados no Município de São Paulo, será necessário realizar um estudo para avaliar falhas na implantação 
e/ou manutenção. 
 
Para as faixas exclusivas de ônibus, onde há muitas frenagens e altas tensões de atrito, foi recomendado o 
concreto convencional, devido ao seu comprovado desempenho para tráfego pesado. Já nas faixas de tráfego 
geral paralelas ao BRT, foram propostas soluções alternativas: em Itapevi, propôs-se o pavimento flexível 
comum, já existente em 80% do trecho, sendo mais fácil complementar áreas novas do que substituir 
integralmente o material da via; em Cotia, devido à inexistência de um projeto abrangente de drenagem, 
propôs-se o asfalto-borracha. Tal tecnologia, apesar de apresentar maiores custos de implantação que asfalto 
convencional, é porosa e autodrenante, reduzindo o acúmulo de água e aquaplanagem. 
 
O asfalto borracha é um asfalto modificado por borracha moída de pneus. Além de ser uma forma nobre de 
dar destino aos pneus inservíveis, melhora as propriedades e o desempenho do revestimento asfáltico, com o 
aumento da vida útil, maior atrito e elasticidade, maior resistência às deformações plásticas, às intempéries e 
ao envelhecimento precoce por oxidação. Entretanto, seu custo é 50% superior ao asfalto convencional e há 
pesquisadores que alegam que sua produção gera mais poluição atmosférica por exigir maiores temperaturas 
no preparo. Por outro lado, é uma tecnologia aprovada pelo CONAMA, sendo adequada às vias de alto 
tráfego e capaz de superar em 5,5 vezes a duração do asfalto convencional (LOGIT, 2012). 
 
Para todos os tipos de pavimento propostos, recomenda-se o uso de asfalto com resíduos reciclados para as 
camadas de reforço do subleito e sub-base (na forma de brita corrida ou ainda em misturas do resíduo com 
solo). Isso permite o aproveitamento de material oriundo da fresagem das pistas a serem repavimentadas e 
de resíduos de construção e demolição (RCD), com a possibilidade de utilização de todos os componentes 
minerais do entulho (tijolos, argamassa, areia, pedras, etc.), sem a necessidade de separação de nenhum 
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deles. Além disso, parte do entulho permanece em granulometrias graúdas, economizando energia no 
processo de moagem. 
A reciclagem de RCD representa economia na aquisição de matéria prima, com a preservação de suas 
reservas naturais e a redução da poluição gerada pelo entulho, evitando, subsequentemente, enchentes e o 
assoreamento de rios e córregos.  
 
Esses resíduos também podem ser usados para pavimentar as estradas de terra em más condições na área 
de influência ao longo do BRT. Ao mesmo tempo em que se recicla o material, geram economia tanto nos 
custos do novo pavimento quanto no custo de destinar corretamente esses resíduos, além de melhorar o 
acesso ao BRT. 
 
Canteiros de chuva 
Os canteiros de chuva são depressões topográficas especialmente criadas para receberem o escoamento da 
água pluvial de áreas impermeabilizadas. O solo desses canteiros é composto de modo a aumentar sua 
porosidade, com a contribuição adicional de micro-organismos e bactérias que removem os poluentes difusos 
trazidos pelo escoamento superficial. Adicionando-se plantas, aumentam a evapotranspiração e a remoção 
dos poluentes. Apesar de terem sua capacidade limitada pelo espaço disponível e pelas condições 
geotécnicas locais, canteiros de chuva são muito eficientes na melhoria da qualidade da água, visto que o 
período inicial da chuva é o que carrega a maioria dos poluentes. Deve-se atentar ao seu correto 
dimensionamento para evitar água parada na superfície após determinado tempo. 
 
Para replicar o funcionamento de um ecossistema, a vegetação escolhida deve ser autossustentável e 
adaptável para reduzir o custo de manutenção e a necessidade de fertilizantes e pesticidas. Além disso, não 
deverão obstruir o campo de visão de motoristas, ciclistas e pedestres. Atuam ainda como barreiras entre os 
pedestres e a via, fornecendo maior segurança. 
 
Tetos verdes 
Os tetos verdes são constituídos por vegetação plantada sobre solo leve, associada a uma barreira contra 
raízes, um reservatório de drenagem e uma membrana à prova de água. Os tetos verdes absorvem e 
armazenam águas pluviais e, por evapotranspiração, devolvem essa umidade para o ambiente. Embora 
tenham um alto custo de implantação e manutenção durante o primeiro ano, reduzem o impacto das chuvas 
no sistema de drenagem, criando um habitat para vida silvestre e estendendo a vida útil da impermeabilização 
do telhado. Além disso, melhoram o isolamento térmico das coberturas e atenuam os efeitos da ilha de calor 
urbano. Adicionalmente, o cultivo de árvores próximo às estações propicia a criação de microclima com as 
sombras das copas. 
 
Células Silva 
“Células Silva” ou “Silva Cells” são essencialmente módulos subterrâneos de solo não compactado que 
ajudam na drenagem e na sustentação do pavimento. As células podem ser utilizadas para o plantio de 
árvores, permitindo seu desenvolvimento a longo prazo, ao mesmo tempo em que promovem o tratamento da 
água pluvial. Em geral, sistemas tradicionais de plantio de árvores fazem com que seja necessário substituí-
las 10 anos após o plantio, em razão dos danos ao pavimento causados pelas raízes. É um processo custoso 
e conturbado que não seria necessário se as árvores fossem plantadas adequadamente. Ao promover espaço 
adequado para as raízes e guiar seu crescimento, as “Silva Cells” evitam que elas quebrem o pavimento em 
busca de solo no futuro (LOGIT, 2012). 
 

d) Arquitetura passiva 
Arquitetura passiva consiste no uso de recursos arquitetônicos de modo a tornar as construções mais 
eficientes energeticamente, ao mesmo tempo em que atende aos requisitos de conforto ambiental. Envolve 
conceitos como ventilação e iluminação natural onde possível, de forma a economizar energia com ar 
condicionado e iluminação artificial. 
 
Além disso, preconiza o uso de materiais reciclados ou reutilizáveis, com baixa pegada de CO2, como aço, 
vidro e concreto reciclável. Para a redução do impacto ambiental causado pelo concreto, proveniente do CO2 
emitido durante a produção de cimento, é necessário diminuir o uso deste insumo através do uso de aditivos 
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(como escória de alto forno, pozolanas e plastificantes) que acrescem resistência ao concreto sem 
necessidade de cimento adicional.  
  
Outra opção é o uso de agregados provenientes da reciclagem de entulhos de construção e demolição, sendo 
possível substituir até 25% dos agregados convencionais por reciclados sem alterar as propriedades 
mecânicas. A grande vantagem do reuso de materiais oriundos de demolição consiste em preservar as fontes 
de matérias primas, além de emitir menos poluentes com o transporte de entulho. De acordo com pesquisas 
realizadas na UNESP, o concreto reciclado pode chegar a ser “20% a 30% mais barato e com resistência 
39,5% superior, em média, à estabelecida pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)” (NINNI, 
2010). 
 
Outra opção para a melhoria do conforto ambiental das estações é sua climatização através do reuso de 
águas pluviais, incorporado a um sistema evaporativo. Entretanto, esta opção foi descartada devido à falta de 
confiabilidade técnica suficiente para implantação do sistema. Há registros de implantação cujo custo de 
operação se mostrou superior ao projetado, de forma a quase inviabilizar este sistema. Por outro lado, o 
desenho das estações e a incorporação de paisagismo e árvores no projeto já resultam em menor 
necessidade de ar condicionado nas estações e terminais.  
 

e) Painéis fotovoltaicos 
Os painéis fotovoltaicos são formas passivas e sustentáveis de geração de energia, capazes de converter 
energia eletromagnética (luz do sol) em energia elétrica. Esta solução permite maior independência da rede 
elétrica, com possibilidade de vender o excedente de volta à rede. Além disso, não requer a abertura de valas 
e obras para passagem dos cabeamentos. Por outro lado, é uma alternativa incipiente no Brasil, apresentando 
alto custo e dificuldade em se encontrar fornecedores nacionais. Devido ao seu alto valor agregado, pode 
ainda ser alvo de furtos. 
 
O custo de implantação de um sistema fotovoltaico isolado pode chegar a 50 vezes o valor de uma pequena 
central hidrelétrica de mesma capacidade. Entretanto, ao se considerar a energia gerada durante a vida útil do 
equipamento, de aproximadamente 30 anos, a diferença reduz para 10 vezes. Considerando-se ainda a 
possibilidade de revenda de energia à rede, essa diferença reduz para 3 vezes. Ao serem agregados os 
impostos, custos ambientais e sociais, a energia solar fotovoltaica passa a ser economicamente competitiva. 
Além disso, prevê-se o aumento de 200% do custo de energia atualmente produzida em apenas 10 anos, 
devido às emissões de gases de efeito estufa durante o processo de geração de eletricidade, além do 
aumento dos preços do gás natural (LOGIT, 2012). 
 
Propôs-se a implantação de painéis fotovoltaicos na cobertura dos abrigos de ônibus e nos postes de 
iluminação pública nos locais de maiores fluxos de transeuntes, onde o furto de tais equipamentos é menos 
provável. Como medida adicional de segurança, foram sugeridos sistemas de câmeras e sensores, além do 
estudo de uma solução de fixação dos painéis de forma que esses não sejam removíveis em curto espaço de 
tempo. 
 

f) Iluminação LED 
O sistema de iluminação por LED apresenta boa eficiência luminosa, longa vida útil e reduzido consumo 
energético, possuindo também a maior vida útil dentre todos os sistemas de iluminação existentes. Por outro 
lado, assim como os painéis fotovoltaicos, é uma tecnologia incipiente no Brasil, apresentando alto custo e 
possibilidade de furtos (LOGIT, 2012). 
 
Propôs-se a implantação do sistema de iluminação por LED em caráter experimental em terminais e estações 
de alto fluxo de transeuntes para monitorar o índice de roubos, usando-o como parâmetro para o investimento 
neste sistema em todo o BRT. Enquanto isso, foram propostas lâmpadas fluorescentes, pois possuem boa 
eficiência luminosa e vida útil longa em relação a outras lâmpadas similares. Também não possuem alto valor 
agregado, não sendo visadas para roubo. 
 

g) Programas ambientais 
Em complementaridade às soluções verdes, e para atender aos requisitos necessários ao licenciamento 
ambiental do empreendimento, foi proposto um conjunto de programas a serem desenvolvidos nas diferentes 



   

fases de implantação e operação. 
empreendimento ao princípio amplo da
ou compensar os impactos potencialmente decorrentes da sua implantação e operação.
 
São eles os programas de: 

• otimização ambiental do Projeto Executivo
• controle ambiental da construção
• segurança do trabalho e saúde  
• ocupacional durante a construção
• gerenciamento ambiental da construção
• comunicação social 
• desapropriação e indenização 
• apoio à relocação 
• apoio ao comércio local 
• educação ambiental  
• requalificação urbana 
• integração operacional do corredor
• integração urbanística e ambiental com empreendimentos lindeiros
• acompanhamento arqueológico das obras

 
Propuseram-se ainda ações a serem realizadas junto aos usuários, como r
 
Segue imagem ilustrativa de algumas das soluções verdes propostas:
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realizadas junto aos usuários, como reciclagem e coleta seletiva

Segue imagem ilustrativa de algumas das soluções verdes propostas: 
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(WEC, 2011). Com a introdução de tecnologias veiculares

o incentivo a transportes não motorizados e a redução de emissões poluentes nas construções relativas ao 
na qualidade do ar, contribuindo para a redução dos custos públicos com 

internações hospitalares por doenças respiratórias. 

de estratégias para o aumento da permeabilidade do solo, aliado ao plantio de vegetação,
das águas pluviais para o sistema de microdrenagem, atenuando os efeitos 

e chuvas intensas na superfície e ajudando no seu tratamento. 
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A aplicação dos conceitos de arquitetura passiva poderá economizar energia por reduzir demandas por ar 
condicionado e iluminação artificial, indispensáveis para o para o conforto ambiental de terminais e estações. 
Além disso, o uso de sistemas fotovoltaicos e tecnologias eficientes de iluminação permitem economia nos 
gastos com energia elétrica. 
  
O uso de asfalto borracha e materiais reciclados, incluindo asfalto com resíduos reciclados oriundos da 
fresagem, reduz não apenas a necessidade por matérias primas, como também reduz o volume de material 
destinado a bota-foras, atenuando o impacto tanto nos aterros de inertes quanto no número de viagens dos 
caminhões de transporte de resíduos. 
 
CONCLUSÕES 
A instalação do BRT traz múltiplos benefícios ambientais com a racionalização do sistema de ônibus, como a 
redução do tempo de viagem e suas subsequentes reduções de consumo de combustível e de poluição 
atmosférica. Entretanto, transporte sustentável não se restringe apenas à eficiência do sistema de transporte. 
 
É imperativo adotar-se uma abordagem integrada, com a implementação de soluções “verdes” para a redução 
no consumo de energia e nas emissões de gases de efeito estufa, incluindo a mitigação dos impactos 
ambientais que o novo eixo de transporte público introduzirá na região. 
 
 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
CETESB. Qualidade do ar no Estado de São Paulo – Série Relatórios. Emissões relativas por tipo de fonte na 
Região Metropolitana de São Paulo. São Paulo, 2012. 
 
DEMOGRAPHIA. World Urban Areas. 9th Annual Edition. Publicado em março de 2013. Disponível em 
<http://www.demographia.com/db-worldua.pdf>. Acesso em 24 de junho de 2013. 
 
LOGIT. BRT Metropolitano Itapevi-Cotia. Projeto Funcional elaborado para a EMTU/SP. Agosto de 2012. 
 
METRÔ. Pesquisa Origem e Destino 2007: Região Metropolitana de São Paulo - Síntese das Informações / 
Pesquisa Domiciliar. São Paulo, Dezembro de 2008. Disponível em <http://www.metro.sp.gov.br/metro/arqui 
vos/OD2007/sintese_od2007.pdf>. Acesso em 20 de junho de 2013. 
 
NINNI, Karina. Concreto reciclado custa 30% menos. O Estado de São Paulo, Julho de 2010. Disponível em 
<http://www.estadao.com.br/noticias/vidae,concreto-reciclado-custa-30-menos,586746,0.htm>. Acesso em 24 
de junho de 2013. 
 
WORLD ENERGY COUNCIL - WEC. Transport Technologies and Policy Scenarios to 2050. Publicado em 
outubro de 2007. Disponível em <http://www.worldenergy.org/documents/transportation_study_final_online 
.pdf>. Acesso em 25 de junho de 2013. 
 
WORLD ENERGY COUNCIL - WEC. Global Transport Scenarios 2050. Publicado em dezembro de 2011. 
Disponível em <http://www.worldenergy.org/wp-content/uploads/2012/09/wec_transport_scenarios_2050.pdf>. 
Acesso em 25 de junho de 2013. 


