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1. Introdução

O congestionamento viário é um fenômeno que assola grandes áreas urbanas em países 

ricos e pobres. Face à dimensão atual do problema, o congestionamento, antes encarado 

como um aborrecimento, é agora tido como uma ameaça à viabilidade econômica dos 

centros urbanos (Quinn, 1992). No caso brasileiro, o congestionamento resulta da 

combinação do crescimento populacional, aumento de renda e da motorização, transporte 

público deficiente e da absoluta impossibilidade de aumentar a provisão de oferta viária em 

proporção equivalente ao crescimento e uso da frota de automóveis. Mogridge (1990) 

argumenta que aumentar a capacidade viária, em condições de rede que se aproximam da 

saturação, somente favorece a circulação de um maior número de veículos, em parte 

conduzidos por ex-usuários do transporte coletivo, ao mesmo patamar de velocidade vigente 

no período anterior à obra viária. Segundo ele, a única forma efetiva de reduzir o 

congestionamento passa pela introdução de um sistema de transporte público de melhor 

qualidade que atraia usuários dos automóveis.  

Já o impacto do congestionamento urbano sobre o transporte coletivo pode se dar de forma 

distinta. Enquanto metrôs - e outros sistemas que trafegam em condições de segregação 

total - não são afetados pelo grau de saturação da rede viária, os sistemas sobre pneus são 

os mais prejudicados. Ao introduzir os problemas do transporte urbano, o livro da ANTP 

(1997) discute o aumento do tráfego e o seu impacto nefasto sobre o transporte coletivo 

convencional sobre pneus - ônibus - que predomina no Brasil. Em síntese, o 

congestionamento, ao tornar o ônibus mais lento e menos confiável - e a variabilidade nos 

tempos de viagem talvez seja o aspecto que mais aflija o usuário (Simpson, 1994) - , não só 

aumenta os custos generalizados de deslocamento dos usuários cativos como incentiva a 

transferência para o automóvel o que, por sua vez, gera mais congestionamento viário. Por 

outro lado, entende-se que a provisão de um sistema de transporte coletivo de melhor 

qualidade possa contribuir para atenuar o efeito desse verdadeiro 'círculo vicioso'. Mas, por 

melhor que sejam os resultados da promoção da imagem de um sistema de transporte 

coletivo de alta qualidade nos usuários dos automóveis, para que ocorra uma transferência 



significativa, é necessário que as ações incluam medidas de restrição ao uso do automóvel 

(Nash, 1997).

O agravamento do quadro de congestionamento urbano vigente no país tornou esta a 

principal externalidade analisada pelo estudo de redução das deseconomias conduzido pelo 

IPEA/ANTP (1999). Quando considerado o impacto sobre o transporte coletivo, o estudo 

demonstra, por exemplo, que o congestionamento responde por 16 % do custo operacional 

do ônibus em São Paulo. O estudo conclui que uma das formas de reduzir as deseconomias 

urbanas é rever os critérios de investimento viário de forma a priorizar o uso do transporte 

coletivo. Recomenda, ainda, a disponibilização de financiamento para a iniciativa privada  

engajar-se no esforço de modernização tecnológica do setor. 

Na Europa, onde, assim como no Brasil, vem ocorrendo uma gradativa redução na 

quantidade de passageiros transportados pelo sistema de transporte coletivo (NTU, 1998), 

cresce o interesse por medidas que priorizem a circulação do sistema de transporte coletivo. 

O ônibus é também entendido como a modal mais flexível de transporte coletivo urbano e, 

portanto com papel importante a desempenhar dentro dos objetivos traçados pelo transporte 

sustentável (Bentley, 1998). 

Esse artigo, à luz do quadro vigente no Brasil e do paradoxo para o ônibus urbano lançado 

por Cunha Filho (1997) - como atender com melhor qualidade, rapidez, conforto e menor 

custo em condições operacionais cada vez mais adversas ? - busca identificar, a partir de 

experiências européias correntes, aspectos cuja transferência para  nossa realidade 

possam causar significativo impacto sobre o desempenho do transporte coletivo sobre 

pneus.

2. Sistemas prioritários

A provisão de medidas prioritárias para o transporte coletivo não é um conceito novo nem 

revolucionário. Ela varia de medidas simples, como a alteração de tempos semafóricos em 

interseções críticas, à implantação de vias elevadas exclusivas para ônibus. Muitos 

sistemas resultam de uma combinação de diversos fatores (por ex: faixas reservadas junto 

ao meio-fio com paradas em baias e detecção semafórica). Na década de 70, houve uma 

grande expansão de sistemas prioritários para ônibus (CCMS, 1976), sendo a faixa 

exclusiva junto ao meio-fio, a medida mais comum. No entanto, a experiência brasileira com 



esse tipo de faixa não tem sido animadora devido a problemas de conflitos de tráfego, falta de 

fiscalização do estacionamento irregular e congestionamento causado por volumes elevados 

de ônibus (Vasconcellos, 1996); estacionamento ilegal também ocorre em faixas européias 

junto ao meio-fio (Cobain e Cracknell, 1997). Assim, no Brasil, várias faixas exclusivas junto 

ao canteiro central, usualmente denominadas 'canaletas para ônibus', foram introduzidas em 

avenidas radiais urbanas de cidades como Curitiba, São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte 

e Goiania (EBTU, 1982). Diferentemente da maioria dos casos reportados no hemisfério 

norte, os sistemas prioritários implantados no Brasil sempre estiveram voltados a atender 

grandes volumes de ônibus (Lindau e Senna, 1993) e nesse contexto alcançaram forte 

projeção internacional (Gardner et al., 1991). 

Fruto dos avanços tecnológicos ocorridos na última década (em vias, veículos e sistemas de 

controle e tarifação), da importância atual das questões ambientais (por ex: 

congestionamento, poluição, moderação do tráfego) e econômicas (por ex: busca do 

aumento da produtividade, limitações nos investimentos públicos) novas dimensões foram 

agregadas ao conceito de prioridade para o transporte coletivo sobre pneus. O conceito 

vigente não está mais restrito a medidas físicas e operacionais localizadas para auxiliar o 

deslocamento de veículos individuais ou em comboios. Por exemplo, se antes a decisão 

sobre extender o tempo de luz verde para um ônibus era tomada individualmente pelo 

detector próximo ao semáforo, sistemas ITS (Moraes e Lindau, 1997) propiciam que a 

decisão seja tomada pelo CCO da cidade considerando o atraso de cada ônibus que se 

aproxima da interseção, bem como os eventuais prejuízos causados à progressão dos 

veículos não-prioritários (EUROSCOPE, 1998). Ainda, todos os novos sistemas prioritários 

são compostos por conjuntos de medidas de gerenciamento de tráfego voltadas para a 

transferência de usuários do automóvel (por ex: ‘park-and-ride’) que podem também ser 

idealizadas de forma a contribuir para a moderação do tráfego (Aldmán, 1998). 

Assim, justifica-se ampliar o conceito de priorização para o transporte coletivo sobre pneus 

para:  “conjunto de medidas físicas e operacionais locais e globais que proporcionem 

reduções nos custos generalizados dos usuários do transporte coletivo e que contribuam 

para a redução das externalidades negativas geradas pela circulação viária urbana”.  Esse é 

o enfoque fomentado pela prática em diferentes cidades de vários países europeus.

3. Experiência européia



Nos últimos 20 anos, o aumento da frota de automóveis e a melhoria das redes rodoviárias 

transformou o estilo de vida dos europeus. Entretanto, o crescimento contínuo do uso do 

transporte privado apresenta uma ameaça na medida em que a poluição ambiental e o 

congestionamento desafiam a manutenção da prosperidade econômica e, por conseguinte, o 

próprio estilo de vida e expectativas geradas pelo aumento da mobilidade. Como não existe 

mais nem o desejo nem a viabilidade de se desenvolver grandes programas de construção 

voltados para a expansão da rede viária para acomodar o crescimento do tráfego, a 

alternativa é gerar soluções para reduzir a demanda por viagens de automóvel e reforçar o 

uso do transporte coletivo (EUROSCOPE, 1998). Outra dimensão importante nas decisões 

sobre políticas de transporte coletivo no âmbito da Comunidade Econômica Européia diz 

respeito aos 60 a 80 milhões de pessoas que, por questões de idade ou de capacitação 

física, se incluem na categoria de ‘mobilidade restrita’ (EC, 1995).

Na Europa, a opinião pública apoia o transporte coletivo: 84% dos cidadãos europeus prefere 

medidas voltadas a melhorar o transporte coletivo à construção viária; 71% considera que 

medidas restritivas ao uso do automóvel nos centros urbanos possam ser efetivas para a 

redução do congestionamento (Girnau, 1995; BCEOM, 1995). Já as experiências práticas 

têm revelado que os usuários do automóvel se mostram avessos à transferência para o 

transporte coletivo quando medidas de restrição ao uso do automóvel não são 

acompanhadas pela oferta de um transporte coletivo de alta qualidade que contemple 

medidas de priorização na circulação viária. 

Para combater a reação dos usuários de automóveis (Girnau, 1995), são utilizadas medidas 

diretas (atração) e indiretas (dissuasão). As de atração contemplam, tipicamente, melhorias 

no nível de serviço do transporte público, tarifas, informação e marketing; também incluem 

melhorias na integração do transporte público e privado. Das medidas dissuasórias fazem 

parte: restrições no estacionamento, moderação do tráfego, taxação do combustível, 

cobrança pelo uso da via. Bentley (1998), com base em estudo da EU (1996), classifica as 

medidas dissuasórias como as com maior potencial, sendo a mais efetiva a cobrança do uso 

viário – que pode ser direcionada para o congestionamento durante os períodos de pico – 

seguida pela taxação do combustível e o custo do estacionamento. 

As medidas de atração e dissuasão de usuários de automóveis fazem parte do conjunto 

amplo de medidas físicas e operacionais propostos para os sistemas prioritários para ônibus 

e, portanto, fogem do objetivo mais imediato desse artigo. Na continuidade, centra-se a 



análise nos projetos, sistemas, e pesquisas ora em desenvolvimento no continente europeu, 

com ênfase nas experiências inglesa e francesa com o transporte coletivo sobre pneus. 

Existem várias razões para o ressurgimento de sistemas prioritários para ônibus na Europa. 

Entre elas: o sucesso das experiências com os sistemas guiados de Essen e Adelaide 

(Read et al., 1990; Niemann, 1988), as dificuldades com o financiamento de sistemas de 

transporte coletivo sobre trilhos face à dimensão do aporte inicial de capital e longo período 

de retorno do investimento (Smyth, 1994; White, 1996; Stoneman e Fox, 1998), os vários 

estudos de viabilidade onde sistemas sobre pneus se revelaram mais favoráveis que VLTs 

(White, 1996), as simulações onde avenidas dotadas de faixas reservadas para ônibus 

apresentaram melhor desempenho que outras medidas de destinação de espaço viário à 

circulação veicular (Clark et al., 1996), a possibilidade de implantar sistemas que reduzam o 

atraso dos ônibus sem penalizar exageradamente os outros veículos (Balcombe et al., 

1997), as oportunidades geradas pela maior participação da iniciativa privada na provisão do 

transporte coletivo, a necessidade de dotar os sistemas de transporte público de grande 

flexibilidade e alta capilaridade para melhor atender o usuário (Yapp, 1992; Bentley, 1998). O 

interesse por sistemas prioritários sobre pneus é particularmente o caso inglês onde, 

contrariamente a outros países da Europa Ocidental, não existem redes significativas de 

transporte coletivo urbano sobre trilhos (White, 1996).

3.1. Projetos pan-europeus

Com o advento da Comunidade Econômica Européia foram criadas as condições para o 

desenvolvimento de programas de transportes de âmbito pan-europeu, que contam com a 

participação de consórcios internacionais compostos por empresas governamentais, 

operadores, consultores, pesquisadores e fabricantes. Com a troca de experiências, 

buscam gerar projetos locais que contribuam para a meta de aumento de competitividade 

dentro do contexto de desenvolvimento sustentável. Entre os programas que enfocam 

transportes coletivos, incluem-se, por exemplo: ROMANSE, ENTIRE e JUPITER. 

Embora cada programa tenha características próprias, em todos o transporte público por 

ônibus desponta como elemento chave. Todos contemplam alguma medida ou conjunto de 

medidas prioritárias para veículos sobre pneus.

3.2. Medidas prioritárias para ônibus 



Fruto dos projetos pan-europeus ou de iniciativas de autoridades locais, inúmeras cidades 

européias estão desenvolvendo projetos de transporte coletivo usando tecnologia sobre 

pneus. Vários sistemas já foram implantados. Exemplos de sistemas com faixas exclusivas 

junto ao canteiro central para ônibus convencionais encontram-se em Liege, Nice, Paris, 

Montpellier, Stockholm, Madrid (Cobain e Cracknell, 1997), Clermont-Ferrand (Guillossou, 

1992) e Roma. Sistemas com ônibus guiados lateralmente (tipo O-Bahn) são utilizados em 

Essen, Leeds e Ipswich, havendo propostas para implantá-los também em Chester, 

Edinburgh, Hull, Oxford (Stoneman e Fox, 1998), e em Lyon e Eindhoven (DOT, 1995). Caen 

e Nancy assinaram contratos para instalar sistemas de veículos sobre pneus guiados por 

trilho central para operar em vias exclusivas e, de forma não-guiada, em tráfego misto 

(CERTU, 1999). Em Ipswich, os ônibus guiados são mais estreitos e têm capacidade para 40 

passageiros – os ‘midi-buses’; as guias longitudinais foram montadas de forma a possibilitar, 

no futuro e através de alargamento, o uso de ônibus maiores. Já as  cidades européias, que 

têm medidas para progressão de ônibus em semáforos e/ou faixas reservadas junto ao 

meio-fio, são tantas que é praticamente impossível listá-las.

3.3. Pesquisa e desenvolvimento

São muitas as experiências que se enquadram dentro da categoria P&D. Naturalmente, 

apresentam distintos graus de avanço e potencial para aplicação imediata. Sistemas 

eletrônicos para guiar o ônibus na via vêm sendo testados não-comercialmente desde a 

década de 70 (Tebb, 1993), inicialmente pelo TRRL-Inglaterra, depois em Fürth (Read et al., 

1990) e mais recentemente em Newcastle (White, 1996). Os novos sistemas europeus 

sobre pneus (CERTU, 1999): CIVIS – tecnologia que utiliza um sistema ótico-eletrônico de 

guia de veículos – , TVR – sucedâneo do GLT testado em Rochefort (Read et al., 1990; 

Tebb, 1993; Yearsley et al., 1997), guiado por um trilho central embutido no centro da via – , e 

TransLohr – também guiado por trilho central - apresentam a flexibilidade de utilizar veículos 

de diferentes tamanhos em condições de tráfego misto e em via exclusiva, podendo ser 

movidos à eletricidade ou combustíveis fósseis. No período 1997-2000, todos esses 3 

sistemas serão testados em conjunto com o sistema de ônibus convencional que opera na 

linha Trans Val de Marne, subúrbio de Paris. As interfaces veículo-passageiro-parada de 

ônibus também têm merecido investigações recentes, como, por exemplo, as realizadas no 

INRETS - França, que desenvolveu um sistema eletrônico que auxilia o motorista nas 

aproximações (Uster e Kaplan, 1997) e na UCL-Londres com o projeto Excalibur (Caiaffa e 



Tyler, 1999) que é dedicado ao aprimoramento dos elementos de projeto que compõem os 

pontos de parada, em parte sintonizado com o conceito de ‘smart stops’ proposto por Kelly 

(1997), do entendimento que pontos de parada têm grande importância para a operação e 

imagem do serviço (ANTP, 1997) e que, portanto, uma boa parada deva ser a regra e não a 

exceção (Tebb, 1993). 

4. Impacto dos novos sistemas sobre a demanda

O TRL está desenvolvendo um estudo sobre o impacto na demanda dos sistemas baseados 

em ônibus guiados (Liu et al., 1998). Os primeiros indícios que sistemas de ônibus guiados 

têm potencial de captar passageiros dos automóveis surgiram da experiência de Adelaide, 

Austrália. Lá, o volume de passageiros no corredor aumentou 33% durante o período em que 

a demanda pelo sistema de transporte público na cidade caiu 16,5 %; 40 % dos usuários 

eram anteriormente motoristas de automóveis e outros 17 % do total enquadravam-se na 

categoria de ex-ocupantes de automóveis, existindo indicativos que essa parcela representa 

5 % do volume de usuários de automóvel do corredor atendido (Smyth, 1994); 35 % dos 

usuários identificaram a imagem do sistema como o principal atributo pela escolha do sistema 

(Read et al., 1990); posteriormente, quando o sistema foi extendido, a demanda total cresceu 

mais 17 % (DOT,1995). O aumento na demanda, quando confrontado com a dimensão dos 

ganhos de tempo, sugere efeitos reais advindos da imagem e conforto do sistema (White, 

1996). 

Na Inglaterra, o sistema experimental de Birmingham, enquanto perdurou, também gerou um 

aumento de 29 % na demanda durante o período em que os serviços de ônibus da região 

cresceram apenas 4 % (DOT, 1995). Em Essen, a quantidade de usuários não se alterou 

com a introdução do sistema de ônibus guiado que substituiu um sistema de bondes (DOT, 

1995; Smyth, 1994). Em Ipswich, de janeiro de 95 a meados de 96, a demanda havia 

crescido 42 % acima do nível anterior à introdução do sistema, sendo a maioria dos 

passageiros ex-usuários de automóveis (White, 1996). A introdução do sistema guiado de 

Leeds também possibilitou um ganho de passageiros da ordem de 40% sobre o total 

anteriormente atendido no corredor (Quinn, 1998).  

5. Conclusão

Problemas de congestionamento são comuns à Europa e o Brasil, e os sistemas de 



transporte coletivo sobre pneus tendem a ser bastante afetados, particularmente nos casos 

em que o deslocamento se dá em condições de tráfego misto. Enquanto na Europa usuários 

não-cativos transferem-se para o automóvel, no Brasil também cresce a fatia de mercado do 

transporte urbano atendida por veículos coletivos de menor porte que se revelam mais ágeis 

em se livrar do congestionamento. Esses veículos de menor porte, dependendo do seu 

potencial de atração sobre usuários de automóveis ou de ônibus, e das regras de circulação 

impostas pela sua regulamentação, podem contribuir tanto para a melhoria (Nodari et al., 

1997) como para a deterioração das condições gerais da circulação viária (Belda, 1998). 

Os sistemas prioritários para o transporte coletivo sobre pneus, que ora ressurgem na 

Europa, contemplam um conjunto amplo e concatenado de ações voltadas para captar 

usuários do automóvel e, assim, contribuir para o objetivo de promover o desenvolvimento 

sustentável. O ressurgimento dá-se em função de fatores como o sucesso alcançado com 

sistemas guiados sobre pneus, as dificuldades com o financiamento de sistemas sobre 

trilhos, e o maior interesse da iniciativa privada por participar de investimentos que envolvam 

tecnologias sobre pneus. Na França, onde existe longa experiência no transporte coletivo 

sobre trilhos, em breve estarão sendo instalados sistemas guiados sobre pneus operados 

por veículos que apresentam alta sofisticação tecnológica.

No Brasil, assim como na Inglaterra onde também não existem redes urbanas significativas 

de transporte coletivo sobre trilhos, é forte a participação da iniciativa privada na operação 

dos ônibus. Na Inglaterra, o esforço em atender à demanda não-cativa indica a necessidade 

da oferta de serviços mais frequentes, normalmente operados por veículos de menor porte 

(mini e midi buses) e já começam a aparecer sistemas prioritários para atender esses 

veículos. No Brasil, os esforços conjuntos do Estado e da iniciativa privada, mesmo em 

cidades de porte médio, ainda estão fortemente concentrados na provisão de sistemas 

tronco-alimentadores com vantagens nos custos operacionais e desvantagens de tempo e 

incômodo para os usuários (Szász, 1985). Por outro lado, florescem no Brasil, os sistemas 

informais baseados em veículos de pequeno porte marcados pela flexibilidade e rapidez 

(Balassiano, 1998). 

No Brasil, o futuro parece reservar um aumento da motorização urbana e uma demanda 

cada vez maior por um espaço viário já bastante marcado pelo congestionamento e pela 

dificuldade de estacionamento nas áreas centrais. Existem experiências interessantes em 

desenvolvimento na Europa voltadas para captar usuários do automóvel. Muitas delas estão 



baseadas em sistemas prioritários dentro de um conceito mais amplo que envolve restrições 

ao uso do auto e uma maior destinação do espaço viário ao transporte coletivo sobre pneus.
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