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O início em 2010
Matriz de Responsabilidades para a Copa do Mundo FIFA 2014
OBRA

TOTAL DO PROJETO

PRAZO
INÍCIO CONCLUSÃO

RESPONSABILIDADE
RECURSOS
EXECUÇÃO

BRT: Aeroporto / CPA (Leste/Oeste)*

R$ 317,6 milhões

jan/10

jul/12

Governo Estadual
Governo Estadual
Financiamento CAIXA

BRT: Coxipó / Centro*

R$ 132,3 milhões

jan/10

dez/11

Governo Estadual
Governo Estadual
Financiamento CAIXA

R$ 31,3 milhões

jan/10

dez/11

Governo Estadual
Governo Estadual
Financiamento Caixa

R$ 454,2 milhões

jan/10

dez/12

Governo Estadual
Governo Estadual
Financiamento CAIXA

Corredor Mário Andreazza*

Arena Pantanal**

Total para BRT: R$ 449,9 milhões (ano base 2010)
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Fragilidades no processo de alteração modal, no processo licitatório e no andamento das obras
 Ação Civil Pública (2012), após o início das obras, sobre a prática de ilegalidades na mudança para VLT
junto ao Ministério das Cidades, pelo uso indevido do RDC no processo licitatório e pela má aplicação dos
recursos públicos pois o empreendimento não estaria pronto até a data do evento.
 Ação Civil Pública (2014) em razão de atos ilícitos praticados por ocasião da escolha modal VLT.
 Ação Civil Pública (2015) pela suspensão do Contrato e pagamentos ao Consórcio VLT até que fossem
sanadas as pendências nos Projetos Executivos e de Desapropriação e o bloqueio de ativos financeiros (R$
497 milhões) ante a ilegalidade do pagamento antecipado dos trens.
 Ação Civil Pública (2016) pela prática de atos como jogo de cronogramas, distorções no cronograma físicofinanceiro e alterações contratuais que beneficiaram o Consórcio VLT após a conclusão do certame.
 “Operação Descarrilho” (2017) pela prática de ato inidôneo do Consórcio VLT com o pagamento de
vantagem indevida a membros do Governo Estadual e pelo superfaturamento dos itens unitários.
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Rescisão Contratual Unilateral (2017)
Promovida pelo Governo do Estado com fundamento na prática de ato inidôneo por parte do Consórcio VLT, pelo
pagamento de vantagem indevida a membros do Governo Estadual, além de subcontratação irregular e
cumprimento irregular das cláusulas contratuais.
 Multa de 10% do valor do Contrato (R$ 147.761.727,71);
 Condenação ao pagamento de indenização em decorrência do superfaturamento dos itens unitários;
 Declaração de inidoneidade do Consórcio VLT e de todas as empresas que o integram.
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Valor para conclusão do empreendimento
 A conclusão do VLT demandará um aporte no valor de R$ 763 milhões. Deste total caberá ao Governo do

Estado um custo adicional de R$ 352 milhões além do valor já pactuado nos contratos de financiamento
vigentes, totalizando o montante de R$ 570 milhões em recursos próprios.

 A conclusão na modalidade BRT demandará um aporte estimado em R$ 460 milhões, ou seja, uma
economia de 39,7% em relação ao VLT. Deste total caberá ao Governo do Estado um custo adicional de
R$ 48 milhões além do valor já pactuado nos contratos de financiamento vigentes, totalizando o
montante de R$ 267 milhões em recursos próprios (redução de 46,8% se comparado à solução VLT).
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Análise econômico-financeira – TARIFA
 O custo mensal de operação do VLT está calculado em R$ 5,36 milhões. A tarifa de remuneração do

sistema troncal (VLT) está calculada em R$ 5,28 e a tarifa para a remuneração do sistema integrado
(Bilhete Único) está calculada em R$ 4,75.

 O custo mensal de operação do BRT está calculado em R$ 3,66 milhões. A tarifa de remuneração do
sistema troncal (BRT) está calculada em R$ 3,04 e a tarifa para a remuneração do sistema integrado
(Bilhete Único) está calculada em R$ 4,38, ou seja, uma redução de 7,8% em relação à solução sobre
trilhos.
*Observação
A tarifa de remuneração do sistema de atual (base março/2020) foi calculada em R$ 4,35 conforme o modelo de cálculo tarifário vigente
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Análise econômico-financeira – SUBSÍDIOS
 O subsídio anual para manutenção do Sistema Integrado de Transporte Coletivo na Região Metropolitana

(VLT + Ônibus) com a operação em VLT foi calculado em aproximadamente R$ 61 milhões.
 O subsídio anual para manutenção do Sistema Integrado de Transporte Coletivo na Região Metropolitana

(VLT + Ônibus) com a operação em BRT foi calculado em aproximadamente R$ 41 milhões, uma redução
de aporte na ordem de 32,4% em relação ao VLT.

*Observação
Atualmente há aporte financeiro na ordem de R$ 34 milhões anuais desembolsados pela Prefeitura de Cuiabá como subsídio do sistema de TC
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Curiosidades do cenário atual no transporte coletivo da RMVRC
 Em um dia útil de operação o sistema de transporte coletivo transporta 281.474 passageiros, sendo 75%
viagens internas a Cuiabá, 11% viagens internas a Várzea Grande e 14% viagens entre as duas cidades.
 As 07 linhas do sistema intermunicipal transportam diariamente uma demanda 17,7% maior do que as
24 linhas do sistema municipal Várzea Grande.

 Apenas 50% são passageiros Pagantes Integrais. As gratuidades representam 30% dos usuários do
sistema, outros 3% são passageiros pagantes de 1/2 tarifa e 17% da demanda é formada por passageiros
integrados.
 Nos últimos 07 (sete) anos houve uma queda de 24% na demanda equivalente (passageiro que
remunera o sistema), aumento de 43% das gratuidades e aumento de 93% dos subsídios pagos pela
Prefeitura de Cuiabá.
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Resultados da simulação operacional dos sistemas VLT e BRT
Atributos operacionais

VLT

BRT ou Corredor Exclusivo

Máximo carregamento no pico da manhã

6.124 passageiros

6.597 passageiros

Número de embarques no pico da manhã

14.008 passageiros

16.425 passageiros

118.185 passageiros

155.181 passageiros

62.389 pass/dia

74.030 pass/dia

21,30 km/h

25,02 km/h

80 min (Linha 1)
56 min (Linha 2)

58 min (linhas eixo V.Grande – CPA)
52 min (linhas eixo Coxipó – Centro)

26 trens

50 ônibus articulados elétricos

Total de embarques em dias úteis
Passageiros para receita do sistema troncal
Velocidade comercial (média das linhas)
Tempo de ciclo simulado
Frota operacional
Observação

1. Os dados de demanda e custos foram obtidos no ano base 2019, ou seja, refletem a realidade do transporte coletivo anterior ao cenário pós pandemia do Coronavírus
2. A velocidade comercial no BRT foi obtida pela média das linhas Expressas e Paradoras
3. O maior carregamento no sistema BRT ocorre em função do atendimento direto ao centro de Cuiabá e Várzea Grande
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Alcance territorial do transporte coletivo – a expansão urbana
 Expansão territorial de Cuiabá e Várzea Grande ao longo dos últimos 20 anos proporcionou um aumento

das distâncias de deslocamento diário, trazendo a reboque a implantação de novos eixos viários em
direção contrária aos polos com maior atratividade com impacto negativo a todos os modos mas, em
especial, ao sistema de transporte coletivo.

 Este modelo trouxe consigo o aumento dos vazios urbanos com relevante diminuição na densidade
demográfica e contrariando a racionalidade da infraestrutura existente (rede de água, coleta de esgoto,
energia, telefonia, coleta de lixo, transporte, etc), aumentando o custo da população.
 A consolidação de corredores de transporte coletivo, especialmente para a modalidade ferroviária,
requer um maior adensamento populacional ao longo dos eixos onde estão projetados/implantados.
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Alcance territorial do transporte coletivo – uso do solo urbano
 Exemplos europeus e mesmo na cidade do Rio de Janeiro/RJ, onde o VLT está distribuído na área central

com alta densidade populacional, mostram que esse modo de transporte é complementar ao sistema
operado por metrô e trem urbano (troncos), diferente da proposta para a RMVRC onde o que se discute
no momento é a implantação das nossas linhas troncais de transporte coletivo.

 A ocupação urbana ao longo dos eixos de transporte propostos em Cuiabá e Várzea Grande se dá pela
existência de comércios em edificações de baixo gabarito (galpões), poucos edifícios comerciais, muitas
atividades que geram demanda por transporte privado (ex. concessionárias de automóveis) e vazios

urbanos.
 Os dados atualizados da Matriz O/D do transporte coletivo mostram que os centros de Cuiabá e Várzea
Grande possuem maior atratividade para os clientes do sistema porém, não mais concentrados apenas

nos eixos estruturais propostos no VLT.
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Alcance territorial – integração
As maiores zonas de produção de viagens estão
nos bairros periféricos, ou seja, naqueles mais

afastados dos corredores estruturais de TC.
Na solução de rede integrada com o VLT

aumenta-se o número de transbordo nos
terminais projetados nas extremidades dos eixos.
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Alcance territorial – integração
As maiores zonas de atração de viagens estão
nos centros das duas cidades e nos polos

universitários, todos deslocados a mais de 400
metros da área de abrangência dos eixos.

Na solução de rede integrada com o VLT
também faz-se necessário o transbordo em
estações intermediárias para complementação

das viagens até o destino do cliente.
01/02/2021

Alcance territorial – ampliação da rede
Centro Norte
e Goiabeiras

A rede em BRT permite um atendimento direto
e imediato entre as zonas de produção e atração

Chapéu do Sol,
Mapim e Jd. Glória

Planalto, CPA 3
e Dr. Fábio
Osmar Cabral
e Tijucal

de viagens, graças a flexibilidade do veículo para
operar dentro e fora do corredor, reduzindo os
transbordos nos terminais.

Perda 90 e
Nova Esperança

Centro
Cristo Rei e
Unipark

Futuramente novos corredores troncais podem
ser ampliados nas duas cidades, melhorando a

Real Parque,
Res. Coxipó e
Parque Cuiabá

São Mateus, Jd. Itororó
e Água Vermelha

oferta e reduzindo os tempos de viagem.
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Alcance territorial – flexibilidade
Exemplo das linhas BRT que atendem simultaneamente
os eixos troncais e a malha viária no Centro Norte e
Goiabeiras, reduzindo a transferência modal nas estações
Praça Bispo e Morro da Luz, como dimensionado na
concepção do VLT.
A flexibilidade da operação BRT também permite a
operação simultânea de linhas expressas e paradoras ao

longo dos corredores, motivada pela existência das faixas
de ultrapassagem nas estações. Esta solução não está
disponível na concepção do VLT onde as paradas nas

estações é obrigatória.
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Bairro B

O uso compartilhado da infraestrutura
A operação dos corredores na modalidade BRT
permite o uso compartilhado da infraestrutura com
os demais ônibus da rede (desde que adaptados),
para atendimento direto entre duas regiões que
estão fora da abrangência dos eixos.

Na solução concebida por VLT as viagens com
origem e destino fora do eixo principal, e que tem o
eixo troncal como “ponte”, necessariamente
demandará a realização de dois transbordos entre
os diferentes modos. Esta solução induz, com o
passar do tempo, à incorporação de linhas
concorrentes entre os dois sistemas, especialmente
quando não há um modelo regulatório que englobe
todos os operadores.

Bairro A

Bairro B

Transbordo 2
Transbordo 1
Bairro A
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Relatório da Gestão de Riscos
167,85
148,45

142,1

132,75

131,55

VLT no escopo original
via PPP

Corredor Exclusivo no
escopo original via RDC

132,25

Cenário 1

Cenário 2
VLT

Cenário 3

Cenário 4

Cenário 5

Cenário

Riscos Críticos

Cenário 2



aumento do subsídio estadual
para manutenção do modal;



alto conflito regulatório entre
os municípios e o Estado.



baixo aproveitamento dos
recursos já empregados;



necessidade de autorização dos
agentes gestores do FGTS.

Cenário 6

Cenário 6

ÔNIBUS
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Cenário de Risco para a continuidade do VLT
 Dificuldade (ou até impossibilidade) de manutenção futura do material rodante adquiridos

exclusivamente com a CAF Brasil, empresa com a qual o Estado de Mato Grosso encontra-se
impossibilitado de contratar, em face de sua declaração de inidoneidade.
 Necessidade de uma nova licitação, ainda que sob a modalidade de RDC, da qual não poderão participar

nenhuma das pessoas físicas ou jurídicas que fazem parte das empresas anteriormente contratadas.
 Ausência de um arranjo institucional vigente que discipline a integração entre os sistemas de transporte
público municipais de Cuiabá e Várzea Grande e o intermunicipal. A opção pelo VLT pode desembocar
num alto conflito regulatório, diante da necessidade de celebração de novos acordos operacionais entre
os diversos operadores e a pactuação de medidas regulatórias comuns entre os entes federados
envolvidos, por meio de TAC e/ou outros instrumentos jurídicos ou legais.
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Tempo para implantação e operação da rede integrada de transporte coletivo
 No tocante ao prazo para execução da obras de infraestrutura, a solução em BRT requer menor tempo

para conclusão pois elimina-se itens necessários ao VLT como: trilhos, rede aérea e as subestações
retificadoras de energia. O BRT têm suas baterias recarregadas diariamente em estruturas próprias das
garagens sob a responsabilidade dos operadores.

 A ausência de um arranjo institucional vigente entre os três sistemas de transporte público elimina o risco
crítico no BRT, uma vez que a frota comprada pelo Estado pode ser imediatamente integrada aos
concessionários atuais, excluindo o tempo (e os riscos) para a licitação de um novo operador.
 A formação de uma PPP para a conclusão e operação do VLT requer, antecipadamente, a construção do
arranjo institucional e a criação do Fundo Garantidor pelo Governo e que irá respaldar o parceiro privado
em eventuais riscos. Sem essas premissas não é possível iniciar o processo da PPP causando atrasos na
implantação do VLT.
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Pontos comuns entre os sistemas VLT e BRT (cenário local)
 Veículos 100% elétricos (catenária no VLT e baterias no BRT).

 Menores tempos de viagem em relação ao modelo atual, com ligeira vantagem para a
operação BRT em função das linhas expressas (sem paradas nas estações intermediárias).
 Baixo nível de ruído, veículos climatizados e maior conforto a bordo.

 Embarque em nível nas estações e piso baixo no interior da veículos garantindo a
acessibilidade universal.
 Operação assistida através do Centro de Controle Operacional e sistema de informação

ao usuário sobre os tempos de viagem e os tempos de espera nas estações e terminais
 Monitoramento por câmeras em tempo real (interno e externo) para maior segurança
dos passageiros nos veículos, ao longo dos corredores e nas estações/terminais.
 Sistema embarcado de prioridade semafórica.
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Modelos de BRTs no Brasil
“Linha Verde” – São José dos Campos/SP

Modelo de veículo 100% elétrico produzido no Brasil com
chassis da chinesa BYD e carroceria Marcopolo.

Fonte: www.diariodotransporte.com.br

“BRT Transcarioca” – Rio de Janeiro/RJ
Embarque em nível nas estações e terminais
Fonte: www.diariodotransporte.com.br
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A proposta do BRT para a RMVRC
Solução do tipo Corredor Exclusivo à Esquerda com a incorporação de alguns atributos da operação no

modelo BRT, tais como: cobrança/validação externa dos bilhetes nas estações de maior demanda,
incorporação de faixa de ultrapassagem nas estações, sincronismo com a rede semafórica, ônibus com
portas à esquerda e à direita para operação mista e embarque em nível nas estações/terminais.
O relatório do estudo da Engenharia da Análise de Valor – EAV aponta que a opção pelo BRT com a
aplicação de otimizações leva a uma melhoria de desempenho de 19,2% em relação à concepção do VLT.
Na análise de custo/benefício ao longo do ciclo de vida do projeto, o EAV mostra para o BRT Otimizado
uma maior economia total com redução de custos iniciais de R$ 321,6 milhões e de custos ao longo do
ciclo de vida do projeto em aproximadamente R$ 1,48 bilhão, quando comparados aos números do VLT.
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Melhoria do projeto original na concepção do BRT – urbanização
Um exemplo de melhoria do projeto com a solução em BRT está na incorporação de um Parque Linear
(com arborização, ciclovia, área de atividades físicas e pistas de caminhada) ao longo dos 6 km da Av.

Rubens de Mendonça, a partir do deslocamento da faixa exclusiva do transporte coletivo (hoje
alocada à direita) para o lado esquerdo da via, preservando a estrutura do canteiro central.
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Conclusão
 As soluções analisadas possuem riscos mas esses se revelam mais acentuados na opção por seguir
com a tecnologia VLT, especialmente sob a ótica do interesse público e do atendimento às
necessidades da população que faz uso diário do transporte coletivo.
 A dificuldade na contratação de manutenção do material rodante em um novo contrato inviabilizaria
a operação do sistema, haja visto a inidoneidade do único fornecedor apto a prestar o serviço.
 A escolha pelo VLT traz maiores custos unitários e de subsídios a serem arcados com recursos
próprios do Estado de Mato Grosso e das prefeituras, além de apresentar menor área de
abrangência e menor flexibilidade em relação a solução pelo BRT.
 A adoção do BRT Otimizado permite a prestação de um serviço com boa qualidade, proporciona
maior área de atendimento (abrangência) e com menores custos de operação, trazendo menor ônus
ao erário público e aos clientes do sistema de transporte coletivo.
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Próximos passos
 Formalizar junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional e à Caixa Econômica Federal (gestor do
FGTS) a solicitação de alteração do escopo com o aproveitamento do saldo contratual vigente;
 Acionar judicialmente o Consórcio VLT para a devolução do valor correspondente aos produtos/serviços
entregues, calculado em aproximadamente R$ 700 milhões, e que não serão reaproveitados para a
modalidade BRT (itens já levantados pela CGE/SINFRA). O saldo de aproximadamente R$ 400 milhões,
resultante do encontro de contas entre os créditos retidos do Consórcio VLT (R$ 300 milhões), irá cobrir
o custo de implantação do BRT (incluindo a aquisição da frota).
 Elaborar o Plano Funcional e o Anteprojeto do BRT num prazo de 120 dias para, em seguida, publicar o
edital de licitação da obra pelo Regime Diferenciado de Contratação;
 Elaborar o Termo de Referência para a compra dos ônibus articulados 100% elétricos.
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Próximos passos
 Fomentar as Prefeituras de Cuiabá e Várzea Grande para a elaboração do Plano Diretor Municipal
de Mobilidade Urbana já incorporando a introdução do BRT e o planejamento da expansão futura
da rede troncal de transporte coletivo;
 Propor a revisão da legislação urbana pelos municípios, em especial do Plano Diretor e da Lei de
Uso e Ocupação do Solo Urbano, fomentando o adensamento populacional ao longo dos eixos de
transporte coletivo, tanto nestes já apontados como em outros corredores propostos.
 Formatar junto aos municípios o modelo regulatório de planejamento e fiscalização da Rede
Integrada de Transporte Coletivo da Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá, incorporando a
integração de outras linhas intermunicipais de caráter semiurbano como, por exemplo, o os
municípios de Santo Antônio do Leverger, Chapada dos Guimarães e Acorizal.
01/02/2021

