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INFLUÊNCIA DO BRT/VETOR NA MOBILIDADE URBANA E SEU IMPACTO
NO COTIDIANO DA POPULAÇÃO UBERABENSE
INFLUENCE OF THE BRT / VECTOR IN URBAN MOBILITY AND ITS IMPACT ON THE DAILY
OF THE UBERABENSE POPULATION

José Gustavo de Carvalho Neto

RESUMO
Este artigo tem como objetivo central analisar o impacto do sistema BRT na cidade de Uberaba,
explorando suas características básicas implantadas e sua relação com a população - passageiros,
residentes e comerciantes locais - que de alguma forma sentem o impacto direto deste sistema.
Palavras-chave: BRT; Mobilidade Urbana, Uberaba

ABSTRACT
This article aims to analyze the impact of the BRT system in the city of Uberaba, exploring its basic
characteristics and its relation with the population - passengers, residents and local merchants - who
somehow feel the direct impact of this system.
Keywords: BRT; Urban Mobility; Uberaba.
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1.

INTRODUÇÃO

Concebido originalmente na cidade de Curitiba, pelo Arquiteto Jaime Lerner, o Bus Rapid Transit
ou Sistema de Ônibus Rápido, é mais difundido pela sigla BRT. Diversos conceitos se difundem sobre
o sistema, mas de forma objetiva, segundo o ITDP BRASIL, o BRT é um corredor de ônibus de alta capacidade que tem como objetivo proporcionar um serviço rápido, confortável e de alto custo-benefício, com capacidade equivalente aos sistemas de metrô. Isto é feito por meio da utilização de faixas
exclusivas, com pistas para ônibus e estações emblemáticas alinhadas com o eixo central do corredor,
pagamento da tarifa fora do ônibus, e operações rápidas e frequentes. Em operação de fato desde 2015
na cidade de Uberaba, o BRT é objeto de discussões sobre sua existência e funcionamento.
Figura 1 – BRT em funcionamento na cidade de Uberaba

Fonte: CARVALHO NETO. J, G,. 2018.

Ao longo deste artigo será apresentada uma análise do sistema compreendendo sua origem
e implantação em Curitiba, explorando as principais características físicas do sistema e seu funcionamento. Como recurso de análise do sistema em Uberaba, partimos de alguns exemplos referências
no país, seu funcionamento nas cidades de Curitiba/PR e Uberlândia/MG. A intensão do artigo é
abordar o impacto deste especialmente na escala local, nas relações estabelecidas na cidade de Uberaba, dando voz aos usuários do sistema, bem como os residentes e comerciantes locais impactados
diretamente pela sua presença. Por fim, será exposto um dos mecanismos de pesquisa utilizados
para este trabalho. Um site que criamos para coletar opiniões da população, expondo reações positivas e negativas de sua experiência com o sistema BRT. A intenção da construção do site foi nos
aproximar da população e dar voz às suas percepções e análises em relação ao BRT.
As novas configurações no trânsito, as relações entre o sistema e a população são objetos interessantes nesta análise e justificam a importância deste trabalho. Por vezes encontramos bibliografias
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com foco na estrutura, este trabalho irá concentrar seu olhar, principalmente, na relação entre o sistema, seu entorno e a população, concentrando esforços na dinâmica social da cidade de Uberaba.

2.

BRT, SUA HISTÓRIA E DIFUSÃO PELO PAÍS.

Segundo dados da ONU e IBGE, aproximadamente 54% da população mundial vive em centros urbanos. No Brasil este índice chega a 84% (CENSO 2010), isto se deve a diversos fatores estruturais, como as difíceis condições de manutenção da população no campo e, consequentemente,
o êxodo rural. Na década de 40, somente 31% da população viviam em centros urbanos. Com um
aumento populacional de 13 para 138 milhões de pessoas entre 1950 e 2010, a mobilidade urbana
foi, e ainda é, uma das grandes questões a serem estudadas no espaço urbano. Para isso, os grandes
centros tiveram de implementar novas soluções para a mobilidade de sua população.
Já na década de 70, segundo Antonio Pasqualleto e Gustavo Werneck, cidades como Goiânia/
GO e Belo Horizonte/MG, anteciparam seu processo de reestruturação, não só do transporte urbano,
mas de toda uma rede urbana e nesta proposta a mobilidade urbana tendo como base o transporte
coletivo urbano. Curitiba/PR é um exemplo desta reconfiguração urbana. Em 1974 deu início a um
projeto denominado PPU (Plano Preliminar de Urbanismo) onde, segundo SOUZA, N. R. (2001), o
PPU foi um plano cujo objeto era uma total reordenação da cidade capaz de modernizá-la e prepará-la para o desenvolvimento econômico.
“O principal objetivo do PPU era dotar racionalmente a cidade dos atributos técnicos e espaciais necessários ao progresso econômico” SOUZA, N. R. (2001, pág 111)

Sob coordenação do então prefeito Jaime Lerner, o projeto contemplava diversas ações, uma
das mais importantes é a formação do sistema trinário. Composto por duas vias rápidas nas extremidades, logo depois grandes eixos reservados para edificação e no centro uma canaleta expressa para
ônibus, que viria a se chamar mais à frente de BRT (figura 2).
Figura 2 – Ilustração do sistema Trinário da cidade de Curitiba

Fonte: H. Suzuki et al, Eco2 Cities: Ecological Cities as Economic Cities.
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Na figura acima pode-se ver uma ilustração do sistema trinário, a denominação “Estructural
Axis” (Eixo Central) é onde encontra-se a principal estrutura do sistema BRT, composta pela “BRT Dedicated Lanes” (faixas dedicadas ao BRT) ao centro do eixo e as “One-way road on the Axis” (faixas de
sentido único dentro do eixo) uma de cada lado em sentidos contrários. Nas ruas paralelas ao eixo
estão localizadas as “One-way Road” (faixas de sentido único) uma em cada direção, dando fluidez ao
tráfego e desafogando o eixo destinado ao BRT.
De acordo com o Manual do BRT, relatório do Ministério das Cidades (2008), o BRT tem entre
suas características, faixas exclusivas que fazem com que os ônibus não fiquem presos em congestionamentos, semáforos sincronizados abrindo ao verde com a aproximação de um ônibus, estações
niveladas a porta do ônibus para dinamizar a entrada e saída de passageiros e evitar acidentes, criação de terminais conectando o eixo do BRT e linhas alimentadoras pelos bairros. Ônibus maiores e
mais confortáveis, ausência de cobrança dentro do ônibus para aumentar o espaço para poltronas
de passageiros, e pagamento feito na entrada dos terminais com dinheiro ou cartão do ônibus. Nas
estações o pagamento é apenas com o cartão do ônibus que pode ser carregado em diversos locais
pela cidade antecipadamente, com o objetivo de desobstruir a entrada das estações e evitar roubos.
Esta é uma estratégia das empresas de ônibus para reduzir o número de funcionários cobradores. Há também um monitoramento por GPS dos ônibus reduzindo atrasos e informando a população o tempo de espera do próximo ônibus. Uma central de comando e controle administra o sistema
BRT, bem como todo o transporte coletivo da cidade.
O sistema BRT deve ser adaptado nas cidades onde são instalados, sendo essas características
citadas acima premissas básicas de sua concepção. Outras caraterísticas do BRT, porém não aplicadas em todas as cidades são ônibus com ar condicionados e internet sem fio, projeto paisagístico em
torno do eixo, tachões divisórios entre as vias de trânsito comum e a via de trânsito do BRT, grades
divisórias nos canteiros centrais ou na separação das vias de trânsito comum e a do BRT, faixa de
ultrapassagem na via do BRT nos pontos das estações, entre diversas outras características.
2. 1.

Curitiba/PR

A cidade de Curitiba/PR foi o primeiro local a ser implantado o BRT em 1974. Neste caso, o BRT
é componente do RIT- Rede Integrada de transporte coletivo de Curitiba e este sistema é um arcabouço de logística que tem como objetivo conectar todos os sistemas de transporte da cidade, afim
de promover uma mobilidade mais dinâmica e eficiente. A lógica é uma sustentação de linhas de
corredores expressos, linhas diretas e alimentadoras, interbairros e linhas intermunicipais, cada um
com sua função, porém integradas, fazendo com que o usuário tenha o custo de apenas uma tarifa
e uma melhor organização do seu roteiro. Na imagem abaixo podemos ver um esboço da função de
cada linha e sua integração.
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Figura 3 – Esquema de distribuição das linhas de ônibus de Curitiba.

Fonte: sitio URBS Curitiba.

Na imagem nota-se os eixos do sistema BRT em vermelho conectado entre pontos que representam terminais de baldeação. As linhas circulares na figura representam os demais sistemas de
transportes que Distribuem os passageiros a diversas partes da cidade.
Curitiba é considerada o berço do sistema BRT, as primeiras técnicas foram testadas e aplicadas na capital paranaense. Por ser pioneira, o sistema se encontra estável e em pleno funcionamento,
seguindo de espelho para outros sistemas pelo mundo.
2. 2.

Uberlândia/MG

A segunda maior cidade de Minas Gerais, Uberlândia teve um boom de crescimento nos últimos 40 anos. Desde então, sua população que era de 126 mil no final dos anos 70, hoje figura entorno de 670 mil, isto se deve, de acordo com SILVA e GUIMARÊS (2001), ao grande êxodo de migrantes,
com o início da modernização agrícola na região do Triângulo Mineiro, principalmente de Goiás e
norte de Minas Gerais. A cidade de Uberlândia foi escolhida como uma referência para nossa análise,
por sua proximidade com Uberaba, objeto de estudo deste artigo, por não ser capital de seu estado
e por ser consideravelmente menor que as capitais, mesmo abrigando praticamente o dobro da
população da cidade de Uberaba. Acredita-se que, Uberlândia é a única cidade do país que possa
realmente ilustrar em alguns aspectos o que ocorre em Uberaba, guardando suas distinções decorrentes de sua dimensão tão superior ao nosso objeto de análise.
A cidade conta com apenas uma linha de BRT, sendo as outras feitas por linhas de ônibus
convencionais. Interessante ressaltar que em Uberlândia há cinco terminais de ônibus, um central
e distribuidor das principais linhas da cidade, inclusive BRT, e outros quatro periféricos. As estações
do eixo BRT são espaçosas, interativas e têm todas as características primordiais do BRT, sendo ainda
maior e mais diversificada que as estações recomendadas no projeto referência. A demanda é grande visto que o eixo passa por diversos locais de grande atração, como o maior shopping da cidade, o
SESC, Universidade Federal de Uberlândia (UFU), grandes lojas de varejo e supermercados.

Augusto Guzzo Revista Acadêmica, São Paulo, v. 1, n. 22, p. 161-182, nov./dez. 2018.
ISSN 1518-9597 | e-ISSN 2316-3852 | doi: 10.22287/ag.v1i22.788

165

NETO, J. G. DE C.: INFLUÊNCIA DO BRT/VETOR NA MOBILIDADE URBANA E SEU
IMPACTO NO COTIDIANO DA POPULAÇÃO UBERABENSE

166

A seguir algumas das principais características do sistema BRT na cidade de Uberlândia/MG.
Tabela 1 – Dados do sistema BRT na cidade de Uberlândia/MG.
Ano de Inauguração
Extensão do sistema BRT
8 km
Demanda diária
22.000 pessoas
Demanda anual
6.600.000 pessoas
Corredores
1
Posição das faixas
Centro
Estações
13
Distância média entre estações
500 m
Frequência de BUS na hora de pico
20/hora
Frota total
51 ônibus
Frota ônibus articulado
10 ônibus
Idade média dos ônibus
5 anos
Frota ônibus biarticulado
0
Fonte: BRTdata. Elaborado por CARVALHO NETO, J. G. 2016

2006

A análise da Tabela demostra que o número de usuários é relativamente baixo, tendo em vista
a população total da cidade. A distância entre estações segue o padrão adotado no manual do Ministério das Cidades, de 500 metros. Com um corredor em operação e outro recentemente inaugurado
em 2018, Uberlândia é considerada modelo, segundo estudos do Assentamentos humanos (UN-HABITAT), um programa desenvolvido pelas Nações Unidas. De acordo com a pesquisa Uberlândia é a
primeira cidade no Brasil a ter 100% de acessibilidade e uma completa distribuição em seus diversos
segmentos de transporte público. Ainda de acordo com os dados da Tabela, podemos notar que a
demanda diária de passageiros em relação ao número de veículos é menor que em outras cidades,
como veremos mais à frente. Isso porque Uberlândia oferece uma gama de terminais e eixos de
circulação de outros sistemas de transporte maior, distribuindo mais os passageiros, desafogando o
sistema BRT. Assim, o sistema em Uberlândia opera com uma média de 22 mil pessoas em 51 ônibus,
sendo 10 deles articulados. Dividindo o número de pessoas por ônibus chegamos a 431, um número
relativamente baixo se comparado com Curitiba (3.164 pessoas/ônibus) e Goiânia (3.647 pessoas/
ônibus).
2. 3. Uberaba/MG
Na cidade de Uberaba, o BRT conta com um eixo composto por 10 estações-tubo1 com terminais de conexão nas suas extremidades. Elas estão instaladas na principal avenida da cidade, no
centro e corta grande parte do eixo Leste-Oeste.

1

Estações-tubo: Pontos de paradas do sistema BRT em formato tubular, criadas em 1991 em Curitiba/PR.
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Figura 4 – Mapa do sistema trinário em Uberaba/MG.

Fonte: Elaborado por: CARVALHO NETO, J. G. 2018.

O sistema trinário foi adotado, onde a Avenida Leopoldino de Oliveira serve como eixo central. As ruas paralelas completam o sistema, porém durante o trajeto nota-se que os eixos trinários
sofrem alterações e em outras ocasiões são inexistentes. Tais características tornam esta ferramenta
menos eficaz, visto que não se torna uma alternativa interessante aos motoristas, pois a lentidão e os
desvios durante o trajeto intensifica o fluxo de veículos no eixo central.
Com pouco mais de dois anos de funcionamento do sistema, o mesmo vem enfrentando diversos questionamentos e elogios. Uberaba é a menor cidade do Brasil a receber o sistema BRT e as
atualizações são constantes priorizando o fluxo de passageiros e o transporte público na principal
via da cidade. Duas novas linhas estão sendo implantadas em estágios avançados, ainda em 2018
entram em funcionamento, porém os dados sobre as mesmas ainda são raros e preliminares. As duas
novas linhas vão atender regiões periféricas da cidade - o corredor Sudeste irá da região central ao
bairro Gameleiras, e o corredor Sudoeste irá da região central ao bairro Beija Flor.
A seguir destacamos as principais características do sistema BRT em Uberaba.
Tabela 2 – Dados BRT em Uberaba/MG.
Ano de Inauguração
Extensão do sistema BRT
Demanda diária
Demanda anual
Corredores
Posição das faixas
Estações
Distância média entre estações
(continua)

2015
5 km
40.000 pessoas
24.820.000 pessoas
1
Centro
10
500 m
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Tabela 2 – Dados BRT em Uberaba/MG.
Ano de Inauguração
Frequência de BUS na hora de pico
Frota total
Frota ônibus articulado
Idade média dos ônibus
Frota ônibus biarticulado
Fonte: Elaborado por CARVALHO NETO, J. G. 2016

2015
15/hora
14 ônibus
0 ônibus
3,5 anos
0

A análise da Tabela pode indicar a um sistema já sobrecarregado, quando comparado à cidade de Uberlândia. Nota-se que em Uberaba o corredor percorre 5 quilômetros, atendendo uma
demanda diária de 40 mil pessoas com uma frota de 14 ônibus. Em Uberlândia, o corredor percorre 8
quilômetros, atendendo uma demanda de 22 mil pessoas com uma frota de 51 ônibus. Estes dados
podem indicar que apenas implantar um corredor BRT na cidade não é suficiente. Planejar e integrar este corredor com as demais vias de transporte pública da cidade deve ser fundamental. Em
Uberlândia, com o dobro da população, a demanda de usuários do BRT é menor, isto se deve provavelmente à desconcentração de usuários por meio do SIT (Sistema Integrado de Transportes). Em
Uberaba, com a implantação do BRT, acontece o contrário. Há uma concentração dos usuários utilizando o BRT, sobrecarregando o sistema e tornando outras opções de linhas de ônibus secundárias.
O projeto em funcionamento ainda é recente e frequentemente atualizado, adaptando-se às
necessidades locais. Em relação a quantidade de passageiros por ônibus, Uberaba tem um alto índice em relação à outras cidades. Segundo o BRT DATA, Uberaba possui uma demanda diária de 40 mil
passageiros para uma frota de 14 ônibus, que gera um número de 2.857 passageiros por veículos,
valor acima da média comparado a Uberlândia, São Paulo e Belo Horizonte (431, 845, 341, respectivamente). Obviamente outros fatores como a frequência destes ônibus, principalmente em horários
de pico, são fundamentais para entender o fluxo de passageiros da cidade. Quanto às estações e a
distância entre elas, Uberaba está em conformidade com outros projetos pelo país. E um ponto positivo desta análise é a idade média dos veículos que em comparação a outras cidades, são novos e
bem estruturados.
2. 4. Análise estrutural do BRT em Uberaba
O VETOR/BRT implantado na cidade de Uberaba dispões das principais características do sistema disseminado pelo mundo, tais estruturas se diferem em relação ao sistema de ônibus convencional. A principal delas é a estação tubo, localizada no eixo central da via, disposta a um nível elevado
de acesso, sendo assim restrita aos veículos do sistema BRT. Seu formato em tubo já se mostrou
ineficaz em outras cidades, por comportar um número menor de passageiros em horário de pico.
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Figura 5 – Estação tubular na Av. Leopoldino de Oliveira.

Fonte: CARVALHO NETO, J. G.2018.

As estações em formato retangular, atualmente implantadas em outros sistemas pelo país,
não foram adotadas na via em questão. As novas linhas do BRT em Uberaba estão sendo implantadas com estações retangulares, mas não há previsão de troca no eixo leste/oeste. As estações também não contam com bilheteria, somente uma catraca onde o usuário passa seu cartão e tem acesso
ao sistema. Pare recarregar o cartão o usuário deve recorrer aos pontos distribuídos pela cidade.
Apenas os terminais possuem bilheteria, onde pode ser feita a recarga ou a compra de um bilhete único de acesso ao sistema. Se o usuário não tiver o cartão de acesso ele só consegue embarcar
pelos terminais, não sendo possível o acesso pelas estações ao longo do eixo. Outra característica do
BRT são os corredores exclusivos, que consistem em uma faixa em cada sentido, localizada na extremidade esquerda e de uso restrito para os ônibus do BRT.
Figura 6 – Catraca de acesso a estação tubo, onde só é possível o acesso com cartão do transporte coletivo.

Fonte: CARVALHO NETO, J. G. 2018.
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Para separar as faixas exclusivas das demais vias de trânsito, a prefeitura instalou tachões, que
por vezes causou acidentes entre veículos e posteriormente foram recolhidos em alguns pontos,
mas mantidos em sua maioria. Por fim, o uso da tecnologia é um elemento que distingue o sistema
BRT dos ônibus convencionais. Isso quer dizer que há o uso da tecnologia de sincronização de veículos do sistema com a rede de semáforos em toda a extensão do eixo. Dessa forma, há a inserção de
dispositivos rastreadores nos veículos, e de acordo com sua aproximação de um semáforo, um sinal
é emitido e o equipamento semafórico irá alternar para o modo verde, fazendo com que os veículos do sistema não precisem parar fora da área das estações. Com este mesmo aparelho, o veículo
é rastreado por uma central que terá a informação exata de sua localização e assim pode controlar
melhor a fluidez do sistema. Os usuários também têm acesso a essas informações através de telas
localizadas nas estações, com ela poderá se ter o tempo estimado de chegada do próximo veículo.
Figura 7 – Tachões divisórios da faixa exclusiva para os ônibus e as faixas de rolamento de veículos particulares.

Fonte: Foto CARVALHO NETO, J. G. 2018

Há diversas outras características do sistema BRT na cidade de Uberaba, porém a partir destas
citadas podemos concluir que o aparato estrutural do VETOR se difere dos ônibus convencionais por
diversos motivos. A implantação de um projeto desta magnitude gera relevantes consequências
para a dinâmica da cidade. Pontos positivos e negativos não são difíceis de encontrar neste complexo. Nesse sentido, esse artigo procura, no próximo item, dar voz a diversos segmentos da sociedade,
que direta ou indiretamente são afetados, de forma positiva ou negativa, pelo sistema BRT em Uberaba. Será apresentado o funcionamento do BRT na cidade e serão expostas as opiniões de usuários
do sistema, residentes e comerciantes locais.

3.

IMPACTO DO BRT EM UBERABA

O Sistema em atuação na cidade de Uberaba nasceu cercado de polêmicas e dúvidas, as principais reportagens a época de sua implantação dão enfoque as confusões nas mudanças do trânsito,
a retirada dos estacionamentos ao longo da via e a queda de vendas dos comerciantes na região
central. Ao longo deste item, será abordado os impactos ocasionados pelo sistema na estrutura da
cidade e na sua população.
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3. 1.

BRT na prática

O aparelho BRT, como mencionado anteriormente, causa relevantes modificações na paisagem urbana. A estrutura instalada na Av. Leopoldino de Oliveira confirma a afirmação. Durante toda
extensão da via, relevantes alterações foram feitas, desde a saída dos terminais Leste e Oeste, onde
há encontro de diversas avenidas, gerando uma conurbação de sinalização e vias, sendo necessária
até o uso de semáforos em rotatória, o que não é comum em estabelecimentos viários.
Canteiro central é outra marca do eixo Leste/Oeste do VETOR, sempre cercado por grandes
divisórias durante todo trajeto, evitando a travessia de pedestres fora da faixa. Após a instalação do
complexo viário do BRT, a conversão na avenida ficou proibida, sendo o motorista obrigado a entrar
na rua acima e fazer o “balão”.
O estacionamento público rente a calçada foi retirado, a causa foi que antes haviam três faixas
de rolamentos de cada lado da via, duas para o fluxo de veículos e uma para estacionamento. Com a
implementação do sistema, a faixa da esquerda foi destina ao uso exclusivo de veículos do sistema
BRT e veículos oficiais de saúde, segurança e emergência e as outras duas faixas destinadas ao fluxo
dos demais veículos. Com esta ação, a dificuldade de estacionar na região central que já era grande,
se torna uma tarefa dura para os motoristas. Segundo reportagem do jornal G1 Triângulo, comerciantes contabilizam quedas nas vendas em torno de 30% assim como a mudança de perfil das lojas
na avenida que se tornaram mais populares. Após diversas reivindicações de lojistas, foi permitido o
estacionamento de veículos entre as 20 horas e 06 horas da manhã.
O sistema funciona todos os dias da semana, sendo sábado e domingo com horários reduzidos. São 175 partidas nos dias úteis, 100 aos sábados e 80 partidas aos domingos, de 04:50 ás 23:50.
Durante a semana, sai um ônibus a cada 7 minutos em horário normal e a cada 5 minutos em horários de pico. O tempo de viagem é de 16 minutos em média, percorrendo 10 estações em um trajeto
de pouco mais de 5 quilômetros. Sua velocidade operacional é de 25 km/h e o tempo médio parado
em cada estação é de 23 segundos.
Apesar do projeto contemplar a sincronização semafórica, em todas as viagens feitas para analisar o sistema, o veículo teve que parar no semáforo no mínimo duas vezes. Diversas estações tubos
se encontram depredadas, pichadas ou com alguma avaria. Durante o trajeto algumas estações abriram a porta somente de um lado, impossibilitando a entrada e saída de passageiros. Foi analisado
também que, a falta de fiscalização é grande. No horário de saída das escolas, diversos jovens e
adolescentes forçaram a porta da estação e entraram sem pagar a passagem. Abaixo iremos nos
aprofundar na experiência do usuário em relação ao sistema.
3. 2.

A voz dos usuários

Parte integrante e importante desta temática é o usuário do sistema, afinal esta é, ou deveria
ser a principal finalidade de todo este complexo. Toda esta lógica de funcionamento, estes inúmeros
equipamentos, modificação da paisagem urbana tem como objetivo final atender pessoas. Este artigo só toma sua forma se, de fato, expressar as partes que usufruem do sistema ou que são afetadas
de alguma forma por ele. Considerando então este pensamento, elencamos neste tópico a opinião
dos usuários do VETOR.
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Segundo dados do BRT DATA, 40 mil pessoas utilizam o Vetor na cidade de Uberaba, sendo
ele a espinha dorsal de seu transporte público. Grande parte dos usuários entrevistados aprovam o
funcionamento do mesmo, porém para alguns, o BRT se tornou mais incomodo, principalmente o
fato de agora ter que pegar dois ônibus para chegar em casa.
A pesquisa foi feita de maneira presencial, abordando usuários ao sair do terminal e realizando
perguntas sobre sua satisfação com o sistema. Foram contabilizadas 21 entrevistas com usuários, 7
com residentes e comerciantes locais. Abaixo seguem trechos de algumas respostas.
“Antigamente eu pegava o circular na frente do Metrópole e parava na esquina da
minha casa, hoje eu tenho que entrar nesse canudo cheio de gente, ir até o terminal lá do Manoel Mendes, ficar na fila para esperar o circular passar, esperar uns
40 minutos lá, entrar no ônibus abarrotado de gente, e chegar em casa. Antes era
cheio de gente também, mas ia direto, agora é duas filas e dois ônibus lotado, fora
o tempo que demora para chegar em casa que é muito maior”
M. L .- Utiliza o BRT

Foi questionado aos usuários o que achavam deste embate entre o BRT e os residentes locais,
como funcionava esta interação e como isso os afeta.
”Os poderosos querem fazer abaixo assinado para tirar o VETOR porque não fica
legal passar na porta deles, tira o direito de milhares de pessoas para ter uma vista
bonita, é assim que funciona”
R. S. – Utiliza o BRT
“Eu venho trabalhar e vou para casa. Quando eu preciso comprar algo eu vou em
outro lugar, aqui é em último caso. Hoje as lojas têm esse estacionamento na frente, mas ainda assim é difícil achar lugar para estacionar e não dá para vir de ônibus,
se for comprar algo grande não dá para carregar. ”
D. M. – Utiliza o BRT

Sobre o sistema, as pessoas se mostram preocupadas quanto à estrutura do VETOR como estações e terminais.
“O calor que faz aqui dentro (estação tubo) no verão não dá. As vezes a gente fica
lá de fora, vê o ônibus vindo e entra para dentro da estação, mas ficar lá não dá, é
muito calor. ”
M. C. – Utiliza o BRT
“Tem pouco tempo e já está assim olha, quebrado, com emendo, é feio, não sei
como vai ser daqui alguns anos. ”
T. F. – Utiliza o BRT
“Eu gosto, os ônibus são novos, tem um áudio que fala em que estação você está. Lá
no terminal tem as televisões que falam que horas passa o ônibus, muito melhor. ”
C. V. – Utiliza o BRT
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Com os relatos apresentados, a partir de análise em um contato direto, a população demonstra opiniões distintas de acordo com cada característica envolvida nessa problemática. Por um lado,
usuários reclamam da lotação em horários de pico e as altas temperaturas que faz nas estações.
As baldeações entre ônibus fazem com que o trajeto seja mais duradouro para alguns passageiros.
Entretanto há aqueles que destacam pontos favoráveis do sistema BRT, tais como ônibus novos, sistema de informação ao usuário, velocidade do transporte, entre outros pontos.
3. 3.

A voz dos residentes e comerciantes locais

Outro ponto a ser abordado é a posição das pessoas direta ou indiretamente afetadas pelo
sistema, especialmente os comerciantes que tiveram seu trabalho afetado de alguma forma pelo
sistema, além dos residentes das áreas próximas ao eixo.
É nítido que o comércio local foi afetado. Com a retirada do estacionamento público e as diversas alterações no trânsito. Os comerciantes locais se dizem prejudicados, pela diminuição do fluxo de
pessoas visitando a parte central da cidade. Relatos de comerciantes, como o senhor A. S., dono de
uma lanchonete na Avenida Leopoldino de Oliveira ilustram essa situação
Tive um impacto drástico de 60%. O pessoal, literalmente, está fugindo do Centro.
A mudança requer tempo, mas está difícil esperar esse tempo. Aos poucos, através
de divulgações em redes sociais e com o espaço em que fiz o estacionamento, consegui resgatar uma parte da clientela, mas não normalizou”
A. S., comerciante local, 2015.

De acordo com informações coletadas nos locais, os estacionamentos particulares aumentaram o preço do serviço, de R$ 2,50/hora para R$ 4,00/hora, em 2015. As dificuldades no trânsito de
carros particulares aumentaram e a rigidez nas ordens de trânsito se instalou, fazendo com que a
população realizasse suas tarefas e compras nos bairros e evitassem o trânsito na parte central.
Figura 8 – Comerciante em frente ao seu estabelecimento, construindo um estacionamento particular

Fonte: Foto ALEX ROCHA. 2015
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Os comerciantes locais reclamam que a prefeitura realizou reuniões, mas em nenhum momento colocou em prática o que foi discutido.
“Eles vieram, marcaram um monte de reuniões, falaram, falaram e ficou nisso. O
que a gente reivindicou e falou, eles não se importaram, simplesmente entrou por
um ouvido e saiu pelo outro”
P. R. - Comerciante local.

Muitos comerciantes migraram seus negócios para o bairro, principalmente a região do bairro
Abadia, onde já há um forte comércio estabelecido, mas esta migração é identificada em vários outros bairros da cidade. Tornando a Avenida Leopoldino, um local de pouca atração comercial.
“Antes deles colocarem o BRT, eu tirava de 3 a 4 mil por dia aqui, hoje eu não consigo tirar o dinheiro para pagar funcionário. Eu estou esperando só o contrato do
aluguel acabar, to montando um restaurante lá na (Avenida) Santos Dumont.”
P. C. – Comerciante local.
“Aqui é o seguinte, o cliente que vem hoje na loja, vem por dois motivos. Ou ele
é fiél ao meu trabalho há muitos anos e gosta, ou ele não encontrou em nenhum
outro lugar e veio aqui.”
A.A. – Comerciante local.
Figura 9 – Banner erguido na Av. Leopoldino de Oliveira por comerciantes, criticando as obras do BRT no local.

Fonte: CARVALHO NETO, 2018.

Um dos comerciantes estendeu um banner em um dos pontos mais frequentados da avenida,
o mesmo está vendendo seu ponto de onde jamais imaginou que sairia, visto a localização e a estrutura do imóvel. O ponto hoje é usado de moradia provisória de moradores de rua.
Até mesmo os estacionamentos particulares que almejavam lucrar bastante com esta situação
tiveram pouco tempo de sucesso. Com a saída de residentes e comerciantes, se aglomeravam pequenos pátios de estacionamentos, muitos sem nenhuma estrutura, cobrando um valor muito acima
da média, explorando a situação presente. Porém, com a migração de compradores e consequentemente do comércio, os estacionamentos não tinham mais seu público alvo, fazendo com que muitos
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fechassem ou abaixassem drasticamente os preços. Muitos hoje se sustentam com mensalistas que
trabalham nas proximidades e deixam seu carro o dia inteiro estacionado, mas esta não é uma atividade de grande renda, mas a possibilidade que restou.
Durante toda extensão da via, podemos notar placas de VENDE-SE e ALUGA, de uma ponta a
outra da Avenida casas e comércios estão fechados a espera de algum comprador, o que se torna
uma missão árdua.
“Essa casa aqui em 2010 me ofereceram 900 mil, eu não quis vender, morei minha vida inteira aqui. Depois que colocaram esse negócio aqui, ninguém mais quer
comprar. Ela tá a venda tem 1 ano e meio, até hoje recebi uma proposta só, o cara
me ofereceu 350 mil. Tá de brincadeira né”
V.S. – Residente local
“Eu moro aqui tem 23 anos, nunca vi tanta gente vendendo casa e loja. Eu entendo
os lojistas, se não tem cliente, tem que fechar as portas. Mas tem morador que está
assustado. É claro que afeta nós moradores, entrar com o carro na garagem é pedir
para ser xingado, infelizmente você para o trânsito, mas não tem jeito, é da vida.
Agora por conta disso, tem gente que está vendendo casa por metade do preço,
tem que saber que a cidade avança, as coisas mudam. A única coisa que me atrapalha é estacionar, fora isso não tenho do que reclamar, acredito que esse Vetor
ajuda muita gente”
M. B. – Residente local.
“Eu não vejo diferença não. Antigamente era pior, toda hora tinha um carro estacionado na minha garagem. Hoje não, não tem carro estacionado em lugar nenhum.
Eu chego, estaciono e entro em casa. Os moradores que estão mudando, estão
mudando por outros motivos, aí coloca a culpa nisso ou naquilo”
R. M. – Residente local.
“Quando começou (o BRT) as pessoas ficavam perdidas, hoje em dia eu vejo que
funciona bem. É uma questão de adaptação. Tenho certeza que ajuda muita gente
e não atrapalha a gente não, só para entrar na garagem que é complicado”
A. A. – Residente local.

As modificações que o sistema ocasionou na paisagem urbana e no cotidiano do trânsito na
cidade trouxe à tona diferentes opiniões sobre seu funcionamento. Uma das maiores reclamações
dos residentes e comerciantes é a exclusão da faixa destinada a estacionamentos na via. Com a via
da direita com o forte trânsito de veículos, fica difícil a entrada e saída das residências e lojas, tumultuando o trânsito e por vezes ocasionando acidentes. Por outro lado, residentes reconhecem a
importância do sistema para a população. Alguns inclusive elogiam o avanço no transporte público
da cidade. A maioria diz que aumentou o conflito entre os motoristas, a imprudência ficou mais
evidente nas conversões proibidas, mas nada que afetasse a dinâmica de moradia no local de maneira drástica. Apesar dos conflitos no trânsito e das polêmicas envolvendo o estacionamento, hoje a
Avenida Leopoldino de Oliveira encontra-se em uma aparente harmonia entre carros e ônibus, assim
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como em relação aos residentes e comerciantes. Ainda há diversos imóveis à venda, porém desde a
implantação o mercado na região se reformula para adaptar-se as modificações na via.
3. 4.

Opine BRT Uberaba

Com o objetivo de coletar dados de usuários do sistema BRT, de maneira abrangente e interativa, foi criado um site desenvolvido pelo profissional de Sistema de Informação Marcel Fonseca,
para que usuários do sistema BRT de Uberaba colocassem sua opinião sobre o sistema. O site se
tornou uma ferramenta importante para dar voz à população, principalmente aquelas pessoas diretamente ligadas aos impactos do BRT na cidade. As opiniões lá relatadas foram usadas neste artigo
como fonte de informação, além da entrevista realizada em campo.
Figura 10 – Tela inicial do site Opine BRT Uberaba.

Fonte: CARVALHO NETO, 2018. Título?

O site é uma ferramenta simples e intuitiva, ao acessar o endereço: http://brtuberaba.pe.hu/
a tela inicial exibe uma caixa de texto para que o internauta adicione seu nome e logo abaixo outra
caixa de texto para que o mesmo registre sua opinião sobre o sistema, por fim ele assinala um tópico
informando se é ou não usuário do sistema.
No primeiro mês de pesquisa, no final de 2017, foram registradas 40 opiniões. É possível que
os próprios internautas possam ler as opiniões de outros usuários, com todos os nomes ocultados,
preservando a identidade de quem comenta.
Acerca destas opiniões postadas no site, percebemos um equilíbrio entre críticas e elogios.
Estas ficam evidentes quando analisado o comentário de acordo com a pessoa ter usado ou não o
sistema. Em sua maioria, as pessoas que usam o sistema gostam e aprovam o mesmo. Apresentam
relatos pessoais, indicam falhas, mas se mostram contentes com o fato de um sistema como esse
servir a cidade. As principais críticas ao sistema na cidade são de pessoas que não o utilizam e que,
principalmente usam transporte próprio para se locomover, como veremos a seguir.
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“Sobre o BRT não sou usuário então para mim acho muito ruim onde a avenida
ficou muito ruim de circular e perigoso também. Agora vendo por outro lado quem
usa o BRT deve ser bom pois usa uma passagem só, e anda mais rápido. “
C. H. – Não utiliza o BRT
Depende da situação. Conversei com quem usa o brt, eles gostaram pelo fato de
ser mais rápido. Agora eu como não usuário não gostei. Pois acho que ficou bem
mais complicado de passar pela avenida mais conhecida da cidade, ficou bem chato andar pelo centro e acho também a cidade pequena para uma estrutura desse
tamanho, onde você pega a avenida e só tem retorno no final dela. Ou seja, tentaram implantar uma coisa aqui que pode funcionar no futuro se a cidade crescer,
mais não hoje no meu ponto de vista.
A. F. – Não utiliza o BRT
O BRT facilita a logística de deslocamento até os terminais de Uberaba, porém há
alguns erros de não ter bilheterias nas estações para quem não possui o cartão
integração.
V. L. – Usuário do BRT
Em minha opinião, em certo ponto, sim. É muito bom o vetor, mais estão fazendo
um aqui perto de casa, que não tem nem espaço direito, e várias lojas estão fechando por causa disso, em um certo caso isso é ruim para os lojistas. Mais enfim, é para
o bem, a melhoria das pessoas.
V. B. – Utiliza o BRT
É uma forma rápida de atravessar a cidade. Pontos negativos: no horário de pico os
ônibus são muito cheios, algumas portas dão problema de abrir e fechar. Particularmente gosto do brt.
J. R. – Utiliza o BRT
Nunca andei no BRT. Não gostei dos estragos feitos no comércio da Leopoldino de
Oliveira. E o mesmo está acontecendo no Bairro Abadia. Achei que o trânsito ficou
horroroso no Centro da cidade. Achei simpáticas as cabines. Achei desnecessária a
cerca na Avenida Leopoldino. Parece que a cidade foi dividida. Espero ter colaborado.
J. M. – Não utiliza o BRT
Durante todas as vezes que utilizei o sistema brt fiquei muito satisfeita. Acredito
que eles são mais rápidos para nos deslocarmos de um extremo da cidade ao outro
(ex: Leste-Oeste), algumas linhas ficaram menos lotadas, possuem um sistema de
som que fica alertando as pessoas quando está chegando nos pontos (quando está
funcionando). Para mim foi muito útil. É uma ideia interessante para o transporte
público, porém os usuários necessitam ser mais orientados e prestar mais atenção
ao utilizar as portas de entrada e saída a fim de deixar esse sistema mais eficiente.
Acredito que os comerciantes que estão localizados em volta desse sistema foram
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prejudicados devido a questão de estacionamento em frente aos seus estabelecimentos no início da instalação deste sistema, mas que agora não devem estar tão
prejudicados quanto no começo. O que vejo quanto a funcionalidade e otimização
deste sistema é que o problema está nas pessoas que utilizam ele, pois a maioria
não entende como utiliza-lo e não dão a atenção devida para as instruções que
recebem a respeito do mesmo, querem utilizar do jeito que elas acham que é, mesmo esse jeito sendo o errado.
M. M. – Utiliza o BRT

Interessante nesta análise notar que, muitas vezes, a prevalência pelos anseios individuais sobressai ao coletivo quando analisado os comentários de quem rejeita o BRT e consequentemente,
a preocupação em melhorias por quem o aprova. Ao longo de todos os comentários, disponíveis
na forma digital, notamos pessoas que não usam o sistema, mas que o aprova em detrimento do
beneficiamento de outras pessoas. Também se nota pessoas que usam, mas não aprovam, pois, este
novo modelo de alguma forma a prejudicou na sua rotina diária de transporte de um ponto ao outro.
O desconhecimento e a não utilização é o principal motivo da não aprovação do BRT para os
que opinaram no site e a rapidez, praticidade e integração entre outros ônibus são os principais motivos de aprovação do sistema na cidade de Uberaba.

4.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O sistema BRT já pode ser considerado um marco na mobilidade urbana na cidade de Uberaba.
Um sistema onde a implantação é mais barata que em outros aparatos de transporte público, como
metrô e VLT, visto sua capacidade de transporte, uso de tecnologias, entre outros importantes aspectos. Sua presença em grandes capitais brasileiras representa uma solução parcial para os problemas
de mobilidade, configurando novas paisagens, novas soluções, mas também novos problemas.
O sistema VETOR/BRT implantado na cidade de Uberaba em 2015 e com expansão de novos
corredores em 2018, não se isenta desta perspectiva. Este novo equipamento instalado na região
central da cidade causou de imediato um grande estranhamento no fluxo de veículos na Av. Leopoldino de Oliveira. Incidentes ocorreram, motoristas confusos e até irritados com a nova ordem de fluxo na via, o que em geral, acontece em todas as cidades onde novas propostas são implementadas.
As relações estabelecidas entre moradores/comerciantes e o corredor BRT se tornaram conflituosas antes mesmo do seu funcionamento. As casas e prédios ali instalados, resididos e administrados pelas mesmas famílias há décadas, se contrapõem à chegada deste equipamento, contrariando
não só a zona de conforto antes estabelecidas, mas até mesmo a ideia de território. LEVY (2001)
salienta sobre esse assunto:
“Vivemos num mundo de territórios, isto é, de espaços organizados ou imaginados
de modo contínuo. A partir de agora nosso universo é feito em grande parte de redes, de transportes e de comunicação. Estes espaços lacunares não significam que
não possamos nos apropriar deles. Podemos nos sentir “em casa” sobre uma rodovia ou supermercado. As identidades contemporâneas podem assim ser analisadas

Augusto Guzzo Revista Acadêmica, São Paulo, v. 1, n. 22, p. 161-182, nov./dez. 2018.
ISSN 1518-9597 | e-ISSN 2316-3852 | doi: 10.22287/ag.v1i22.788

NETO, J. G. DE C.: INFLUÊNCIA DO BRT/VETOR NA MOBILIDADE URBANA E SEU
IMPACTO NO COTIDIANO DA POPULAÇÃO UBERABENSE

como uma combinação variável de territórios e de redes. ” (LEVY, 2001, Pág. 10)

Novos espaços se configuraram em torno da Avenida Leopoldino de Oliveira, novos fluxos,
novas pessoas se adaptaram ao trânsito da Avenida, concebendo como lugar e reconfigurando a
noção de território ali imposto em outros tempos. Estas novas configurações, por vezes incomodam
alguns ali instalados anteriormente.
Obviamente não podemos aqui descartar componentes essenciais deste artigo, mencionados
anteriormente, como a questão da queda de clientes no comércio, estacionamento limitado a alguns
intervalos de tempo na Avenida. Todos estes componentes fazem com que o corredor BRT deixe de
ser um elemento somente estrutural e se torne um objeto integrante de toda uma estrutura social.
Com três anos de implantação, nota-se que os conflitos citados têm se apaziguado. Isto se
deve às adaptações feitas por todos agentes envolvidos. A prefeitura autoriza o estacionamento na
via em horários de menor fluxo como a noite e madrugada. Os comerciantes ou se mudaram ou estão se adaptando para receber sua clientela, por vezes até reconfigurando seu negócio, para atender
o novo perfil de pessoas que transitam pelo local.
Acerca da análise estrutural, uma possibilidade amenizadora das problemáticas verificadas
seria repensar a exclusividade da via reservada aos ônibus do sistema, principalmente em trechos
onde não há a presença de pontos de ônibus. Os tachões divisórios por vezes causam acidentes que
poderiam ser evitados com objetos segregadores menores e informação horizontal. Outro ponto
crucial que poderia ser repensado é a criação de estacionamentos públicos em pontos estratégicos
da via, visto que a dificuldade de se estacionar na região central, que já era grande, se torna um verdadeiro dilema enfatizado na voz dos comerciantes, prejudicando drasticamente o comércio local.
Outros aspectos podem ainda ser repensados como a segurança nos pontos de ônibus, a expansão das linhas e dos terminais e uma melhor integração entre veículos do sistema e os ônibus
convencionais. É notório que a situação é complexa e exige um grande esforço das autoridades, mas
fica claro nesta pesquisa que decisões autoritárias ou com pouca participação da comunidade geram ainda mais conflitos, já que decisões pontuais somente postergam a verdadeira solução e criam
ainda mais um ambiente de arranjos e gambiarras.
Concluímos que, o sistema BRT é um equipamento de mobilidade urbana eficiente se bem
aplicado, considerando fatores como os componentes do sistema, via adequada, capacidade de
transporte, modificação da paisagem urbana e interação com a comunidade local. Só assim, um
sistema complexo como este realmente se torna uma ferramenta poderosa auxiliando no fluxo de
pessoas que utiliza o transporte público.
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