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OBJETIVO: Essa reflexão pretende debater os riscos para São Paulo em apostar nos 
monotrilhos para a expansão de seu sistema metroviário, questionando algumas premissas 
do projeto feito pelos japoneses para o projeto de M’Boi. 
 

CUSTO DA INFRA-ESTRUTURA: O projeto proposto para São Paulo custaria, inicialmente, cerca 
de US$ 37 milhões de dólares, ou seja, cerca de R$ 70 milhões/km. O valor de R$ 70 
milhões/km foi repetido pela SPTRANS em inúmeras entrevistas e audiências públicas, 
incluindo o próprio Secretário Alexandre de Moraes, perante a Comissão de Orçamento da 
Câmara Municipal de São Paulo no final de 2009. De qualquer maneira, os valores de R$ 70 
milhões/km já se transformaram em RS$ 138 mi/ km (ou US$ 72 milhões de dólares) por km, 
conforme noticiado pela imprensa no anúncio da licitação para o projeto básico (US$ 800 mi 
ou R$ 1,52 BILHOES, cambio R$ 1,90 – Total 11 km), porém mesmo assim, esse valor estaria 
muito abaixo da realidade internacional, mesmo porque, as dificuldades técnicas e políticas de 
se fazer um monotrilho em cima de comunidades carentes (favelas) deve ser muito grande.  
 
REALIDADE DOS PROJETOS DE MONOTRILHOS NO BRASIL: 
 

Na licitação de Manaus para a COPA 2014 
(bem mais simples que SP, pois corre por 
cima de largas avenidas) não apareceu 
nenhuma empresa na concorrência, mesmo 
sendo oferecido um valor de R$ 1,323 
bilhões para construir 11 kms, ou seja, R$ 
120 milhões/ km. O projeto inicial, que 
previa 20kms, passou para 14kms e depois 
11kms, mas, mesmo assim, os recursos 
disponíveis ainda não foram suficientes. 
 Em agosto 2010, liderado pelo grupo 
malásio SCOMI, que já deixou inúmeros 
projetos no papel, como em Jakarta, 
Putrajaya e os projetos para a Copa da África do Sul (bem como a falência do único realmente 
feito, em Kuala Lumpur) fora o único consórcio que apresentou propostas. No final de agosto, 
a Caixa Federal cancelou o financiamento e o Ministério Público vem tentando barrar o 
projeto, mas nada parece impedi-los. 

 
PROJETO MONOTRILHO “CIDADE TIRADENTES”. A licitação dos 21,5 kms para o monotrilho da 
Cidade Tiradentes fora estimado em R$ 2,05 bilhões. O vencedor da proposta, o consórcio 
Queiroz Galvão/OAS/Bombardier ganhou a licitação com um ágio de 43%, por R$ 2,99 bilhões. 
Já o segundo colocado Andrade Gutierrez/ Scomi, havia apresentado preço de R$ 4,98 bilhões, 
ou 138,2% acima do teto. Uma nova licitação esta sendo aberta, e as estimativas já giram na 
casa de R$ 2,4 bilhões, ou seja, próximos a R$ 110/120 milhões por km. 
 
 

 
 kms  Cost/km em R$ MILHOES REAIS Cost/km  

MILHOES/ US$ @1,8 

Manaus – anúncio do projeto 14 R$ 995 mi total ou R$ 71 mi/km US$ 37 mi/km 

Manaus – Licitação vazia (Fev 2010) 11 R$ 1.323 mi total ou R$ 120 mi/km US$ 66 mi/km 

Preço base da licitação do Metro para 
Monotrilho Cidade Tiradentes (Maio 2010) 

21,5 R$ 2.090 mi total ou R$ 97 mi/km US$ 54 mi/km 

Proposta ganhadora (ágio de 43%) 
Foram comprados somente 19 trens, e não os 54 planejados. 

Assim, a capacidade deve ser bem menor q o planejado. 

21,5 R$ 2.999 mi total ou R$ 139 mi/km US$ 77 mi/km 

Segunda proposta habilitada (ágio de 138%) 21,5 R$ 4.980 mi total ou R$ 231 mi/km US$ 128 mi/km 
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REALIDADE INTERNACIONAL: Os monotrilhos sempre foram feitos como aplicações de 
aeroportos ou parques de diversão, em função da beleza e alta confiabilidade, porém 
apresentam muito baixas capacidades. As poucas aplicações urbanas construídos nas últimas 
décadas custaram entre US$ 101 e US$ 203 milhões de dólares/km, ou seja, entre R$ 190 e R$ 
400 milhões de reais/ km. Todos esses exemplos foram feitos sobre largas avenidas e sem 
muitas dificuldades para construção, bem diferente da realidade ao redor da M’Boi Mirim! 
 

OS MONOTRILHOS DE DUBAI: Os exemplos de Dubai, único sistema urbano construído como 
planejado, com 54 + 5,4kms, coloca ainda mais dúvidas sobre a viabilidade econômica dos 
monotrilhos propostos pela JICA e Hitachi. Os dois projetos, linha vermelha - metro leve aéreo 
(VLT) igual ao “monotrilho” para a Cidade Tiradentes, e o monotrilho PALM (igual ao da M’Boi 
Mirim), foram construídas com custos maiores que os estimados e bem menos passageiros 
que o estimado. Assim, eles estão gerando subsídios muito maiores que os propostos, 
somando ainda mais às desconfianças do mercado internacional na capacidade da Dubai 
World em honrar seus empréstimos aos Bancos Japoneses pela construção e compra dos 
monotrilhos do Japão. Inicialmente, o monotrilho Red Line (igual ao monotrilho Expresso 
Tiradentes) custaria US$ 3.38 bilhões (AED 13), mas acabou custando US$ 7.6 bi.1 (AED 28).  

O monotrilho Palm (igual ao monotrilho proposto pela JICA sob as favelas da zona sul 
de São Paulo) fora inicialmente licitado por US$ 381 milhões passou para US$ 550 mi2, e, 
segundo o jornal Klallej Times online, custou mais de US$ 1,1 Bilhão de dólar3.  
 

DUBAI MONORAILS Custo 
Inicial  

Custo Real 
%Aumento 

no custo 
CUSTO /KM 

(US$) 
Demanda 
Prevista 

Demanda 
Real 

% Demand/ 
Estimativa 

VLT AIRPORT – 54 km (igual 
ao projeto Cid. Tiradentes)  

US$ 3.380 US$ 7.600 225% US$ 140 mi 1.200.000 66.0004 6 % 

MONORAIL PALM - 5,4kms 
(igual projeto M’Boi Mirim) 

US$ 381 US$ 1.100 291% US$ 203 mi 40.000 600 2 % 
 

Como o número de passageiros reais é muito menor que o estimado (entre 2 a 6%), os 
subsídios operacionais serão enormes e o governo de Dubai terá que arcar com prejuízos 
gigantescos. Por isso, a desconfiança do mercado na capacidade de honrar os financiamentos 
para o pagamento dos monotrilhos, e, conseqüentemente no futuro financeiro de DUBAI e de 
bancos e empresas japonesas, como Mitsubishi Construction, Mitzuo Bank e Hitachi que 
financiam os projetos5.  

Com a inauguração de todas as estações da linha em maio de 2009, Dubai esperava a 
chegada de mais 10 trens para tentar saltar de 80 mil para 140 mil passageiros/dia6. Bem 
aquém dos um (1) milhão e duzentos mil passageiros estimados.   

Assim como nas previsões de demanda para DUBAI e de outros casos de projetos de 
monotrilhos estudados pelo mundo, algumas suposições bem otimistas foram feitas.  

 

No projeto do monotrilho M’Boi Mirim, por exemplo, foi considerado um fator de 
transferência de 100% dos passageiros dos ônibus ao monotrilho nas viagens ao centro, e de 
75% dos passageiros nas viagens locais. Mesmo que isso fosse verdade, foi estimado em 750 
mil o número de passageiros para 2012, porém, porém, atualmente, existem somente 410 mil 
passageiros por dia em ônibus na região da M’Boi Mirim. Como passar de 410 mil para 750 
mil? Quem pagaria os custos do sistema se esses 340 mil passageiros não existissem? 

 

                                                             
1 Fonte: Jornal - Arabebussiness.com - Our city, our Metro - 19 September 2009 
2 Fonte: Jornal - Arabebussiness.com - Quiet please for region’s first monorail - 07 April 2007 
3 Fonte: Jornal - Klallej Times online - Nice and Easy, but Fares Not So Fair - 7 May 2009. 
4 O numero em usuários em março/2010 era 66 mil passageiros, contra 375 mil nos ônibus, 385 mil em taxis e 50 mil usuários em 
Abras (barcos) e 1,5 mil em WaterBus. Fonte: ArabinaBussiness.com Dia 30/04/2010 e DubaiMetro.eu – Dia 08/03/2010 
5 Fonte Reuters - Mitsubishi UFJ Financial Group and Sumitomo Mitsui Financial Group $5.5 billion loan to Dubai World June 2008.  
6 Fonte: GulfNews – 28/04/2010 - All 29 Red Line stations on Dubai Metro ready  
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1) TARIFA E SUBSÍDIOS OPERACIONAIS: A tarifa proposta como referência para os 
monotrilhos de São Paulo seria igual a tarifa do Metro ou da SPTRANS, perto de US$ 
1,50 dólar por viagem, porém a realidade das tarifas internacionais para os sistemas de 
monotrilhos, variam entre US$ 2 a 7 dólares (sem considerar o poder de paridade de 
compra, que seria ainda mais desigual para a agente). Porque o nosso sistema teria 
um custo operacional três vezes menores que os demais monotrilhos pelo mundo?   

 

 

kms 
Custo/km  
milhões 

DOLARES 

Valor Presente  
(US$) Considerando 

Inflação nos EUA  

 
Tarifa 

1964 – Tókio (Hitachi) feito para os Jogos Olímpicos de 1964. 
Liga o aeroporto ao sistema de Metro 18  $ 101,40   $ 700,00  US$ 5,43 

(470 Yen) 

1988 - Sydney - Roda por pequena área turísticas e fora feito pela 
iniciativa privada em comemoração ao Australia's 200th 

Celebrations e depois comprado pelo  governo 
3,6  $ 19,44   $ 35,60  US$ 4,80 

1990 - Osaka (Hitachi) para comemorar os 20 anos Expo Osaka  
para ligar Aeroporto a Universidade de Osaka. 28  $ 120,00   $ 197,00  US$ 5,54 

(480 Yen) 

1995 – Las Vegas (Bombardier) Liga Hotéis aos Cassinos/Centro 
Financeiro e de Convenções. Segunda e terceira fase da expansão 

abandonadas e feitas por corredores de ônibus. 
6,4  $ 156,00   $ 220,00  

 

US$ 5,00 

1997 - 2003: Kuala Lumpur (Hitachi desiste do projeto e Empresas 
da Malásia constroem e operam o sistema por 8 meses, antes de 

entrar em falência e ser estatizada). 
8,5  $ 36,59  $ 48,00 US$ 1,00 

2009 - Dubai – Metrô leve aéreo - VLT (JICA-MITSUBISHI) 54  $ 140,00   $ 140,00  US$ 2 a US$3,5 
(6,5 a 13 AED) 

2009 – Dubai Monotrilho PALM - Dentro da Palmeira 5,4 $ 203,70  $ 203,70  US$ 6,84 
($ 25 AED) 

 

QUESTOES? 
 

1. O que aconteceria se não tivéssemos os 
750 mil passageiros esperados em 2014 no 
monotrilho M’Boi Mirim?  

2. E se metade das pessoas preferisse 
continuar nos ônibus, que, certamente, 
estariam mais confortáveis que os 
monotrilhos (8 paxs/m²)  

 
Se o projeto prevê que 100% das pessoas 
trocariam os ônibus pelos monotrilhos, não 
faria sentido que os ônibus ficassem mais 
confortáveis, e assim, eles atrairiam algumas 
pessoas de volta? Ou vamos acabar e proibir 
ônibus na região?  
 

Obs.: A linha vermelha do Metro, nos horários 
de pico, opera com 6 a 8 paxs/m² - impraticável. 

 

3. Porque alguém viria de ônibus por alguns kms, faria uma transferência difícil para o monotrilho 
(a 15ms de altura - elevadores muito longos e com baixa capacidade operacional – filas) para 
andar somente alguns kms, e depois trocar novamente pelos ônibus para continuar seu 
caminho até o destino final?  
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• COMPARACAO COM A REALIDADE LOCAL: A linha lilás (5) do Metro, que tem um perfil 
parecido ao monotrilho proposto para a M’Boi Mirim (trazer passageiros da periferia da 
zona sul, até a região de Santo Amaro) tem uma demanda diária (dia útil) de 131 mi paxs7. 
Como teríamos 750 mil no monotrilho M’Boi Mirim? 

 

Ex.: POSSIVEL SUBSIDIO PARA PROJETO DO MONOTRILHO M’BOI MIRIM 
O sistema foi planejado para 750 mil 
pessoas a uma tarifa de 2,50 reais. 

Exemplos de subsídio para um 
menor número de usuários/dia 

Subsídios Operacionais 
/por ano 

 

(1) Imaginamos que o custo real por 
viagem seja cinco reais ou de sete 
e meio reais. O que aconteceria 
com os custos operacionais? 

  

(Obs.: A energia no Brasil é bem mais cara do 
que no resto do mundo, e todos os sistemas 

seriam importados. Falta mão de obra 
especializada no Brasil) 

 

Se o custo real da operação for de 
R$ 5 reais (ou US$2,5) - mesmo 

assim, muito abaixo da realidade 
internacional - implicando num 
subsidio de R$ 2,5 por viagem.  

 
Diferença de custo para garantir a 

operação mínima de 750 mil 
passagens com R$ 5,00 reis de 

subsídio por viagem. 

 
750 mil pax a R$ 2,5 de 
subsidio por viagem 
R$ 685 milhões/ ano 

 

Ou 
 

750 mil pax a R$ 5 de 
subsidio por viagem  
R$ 1,384 bilhões/ ano 

 

ESCLARECIMENTOS SOBRE CAPACIDADE (quantidade de trens e intervalo):  
Na av. M’Boi Mirim, por exemplo, passam cerca de 460 ônibus por hora no horário de pico 
(das 5 às 7:30 da manha). Se todos os ônibus estiverem cheios, com cerca de 90 pessoas, já são 
mais de 32 mil pessoas de capacidade hora sentido (pphs). Se aumentarmos em 50% a frota 
por articulados, estendendo o período da faixa reversível, com escalonamentos de dois 
pontos, fiscalização sobre os corredores exclusivos e restrição às lotações que viagem pela 
M’Boi Mirim `a direita, já poderíamos atingir 37 mil passageiros, muito mais do que as 
previsões mais otimistas do mundo sobre os monotrilhos.  
 

O projeto de monotrilhos p/ 
Cidade Tiradentes fez 
audiência pública afirmando 
que seriam comprados 54 
trens para ter uma capacidade 
de 48 mil pphs, porém na 
licitação, somente comprou 
19 composições, o que baixou 
a capacidade para menos de 
15 mil, o que seria condizente 
com as estimativas feitas em 
2008, quando o projeto ainda 
era de corredor de ônibus e 
previa uma capacidade menor 
que 20 mil pphs em todo o 
trajeto.  
 

O projeto da M’Boi Mirim prevê a compra de 38 composições. Porém, e se o projeto 
demonstrar a viabilidade financeira para comprar só 10 ou 20? Dubai comprou somente 22, 
a linha 5 do metro tem somente 8 (e empresta 3 para outras linhas). Então, porque construir 
os monotrilhos em ambos os casos, se eles nem conseguiriam oferecer uma capacidade de 
passageiros maior que os corredores de ônibus atuais? Ex: Seattle tem 2 composições. 

 

                                                             
7
 http://www.metro.sp.gov.br/empresa/numeros/indicadores/indicadores.shtml#demanda  
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PROPOSTA ALTERNATIVA PARA SÃO PAULO:  
PRIORIDADE AOS PEDESTRES, CORREDORES DE ONIBUS DE ALTA QUALIDADE (BRT), 

CICLOVIAS, NOVOS PARQUES, NOVAS TECNOLOGIAS NOS ONIBUS E + METRO. 
 

Com os R$ 4,5 bilhões de Reais (valor referencia para todo o projeto) dos monotrilhos 
da M’Boi Mirim, seria possível fazer mais de 150 kilômetros de corredores de ônibus de alta 
qualidade (Bus Rapid Transit) a um custo de RS$ 10 milhões por kilômetro (em cooperação 
com os passa rápido da gestão anterior que custaram menos de RS$ 5 milhões/km), investir 
mais R$ 2 bilhões no Metro,  e ainda sobrar R$ 1 bilhão e meio para outras ações.  

Esses 150 kms melhorariam a mobilidade de mais de 10 ou 15 milhões de passageiros 
da RMSP nos ônibus, além de outras ações positivas, como os paisagismo e a requalificação 
urbana com desapropriações, novas praças e parques, aumento de velocidade nos ônibus com 
estações fechadas e operação igual a de um metro de superfície, o que implicaria no 
pagamento antecipado, portas rolantes para melhor a operação e sistemas de controle e 
fiscalização de horários, frotas mínimas e qualidade nos ônibus, bem como integrar toda a 
RMSP pela futura Agência Metropolitana de Transportes. Num futuro próximo, esse processo 
poderia gerar ainda uma maior racionalização da frota, reduzir o consumo de combustível e 
das emissões de gases do efeito estufa (e poluentes locais), bem como viabilizar uma melhoria 
significativa da saúde financeira do sistema de transporte público da RMSP.  

Com a construção dos 150 kms de BRTS, SP cumpriria mais que o dobro dos projetos 
previstos em seu plano de metas, bem como a metade prevista no Plano Diretor, e agregaria 
novos usuários aos ônibus e ao metro (já que 82% chegam ao Metro de ônibus - OD 2007).  
 

A SOLUÇÃO DOS CORREDORES DE ÔNIBUS DE MEDIA CAPACIDADE (BUS RAPID TRANSIT):  
Os Sistemas BRT estão sendo implantados em todas as grandes cidades do mundo, de Nova 
York, Paris e Londres e Madrid, até Pequim, Istambul, Jacarta, Ahmabadad, Buenos Aires, 
Johanesburgo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e tantas outras...  

Porque São Paulo pretende seguir na contra mão do mundo, e, apostar em uma 
tecnologia que ainda carece de confiabilidade técnica e um histórico convincente de 
realizações? Na espera dos monotrilhos, a SPTRANS não deve melhorar a operação dos ônibus, 
nem construir nenhum corredor nos próximos anos.  

O Brasil tem capacidade para desenvolver novas tecnologias aplicadas aos sistemas de 
ônibus, como os ônibus híbridos, a etanol e/ou puramente elétricos, ou qualquer mistura 
dessas tecnologias. Porém, ao colocar no horizonte das próximas décadas, a importação de 
monotrilhos do Japão, Coréia ou Malásia, recursos importantes para viabilizar essas novas 
tecnologias seriam perdidos, bem como a oportunidade de gerar empregos aqui. 

 

Concluo esse ensaio, citando o professor Lloyd Wright – University College London - na 
abertura de seu artigo “Monotrilhos: De volta ao futuro?” 8 quando fora chamado para 
conversar com os representantes da Comissão da Copa da África do Sul, após consultores do 
monotrilho terem vendido projetos milionários para a COPA do Mundo 2010, que foram todos 
substituídos por corredores de ônibus no ultimo minuto do segundo tempo. 
 

“Embora os monotrilhos apresentem aspectos promissores para governantes e usuários do 
transporte público, sua tecnologia ainda sofre de dificuldades financeiras e operacionais 
significativas... Seria muito triste que governante na África do Sul e outros pelo mundo 
ficassem esperando as promessas não cumpridas desses projetos, e não se focalizassem em 
esforços reais para melhorar a mobilidade de suas cidades. Os consultores do monotrilho 
desejam que eles nos tragam de volta ao futuro, porém a dura realidade é que nossas cidades 
precisam de serviços de transporte publico com qualidade para hoje.” 

 
                                                             
8
 Ver http://www.itdp.org/index.php/news_events/news_detail/special_report_monorails_back_to_the_future/ 
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OUTROS EXEMPLOS PELO MUNDO: 
 

Os projetos de Monotrilhos de Las Vegas e Seattle (EUA):  Duas das tentativas de instalação 
de sistemas de monotrilhos foram nos EUA, nas cidades de Las Vegas e Seattle. Ambos os 
sistemas, porém, tiveram um histórico tumultuado e controverso. 

Em Las Vegas, o primeiro trecho de 6,4kms de monotrilho foi inaugurado ligando o 
centro da cidade. Em função do aumento de custos de investimento previstos e dos enormes 
subsídios operacionais, a expansão do sistema foi abandonada. Assim como o sistema de Kuala 
Lumpur9, o monotrilho de Vegas também derrubou parte de sua carroceria por inúmeras 
ocasiões. Além disso, outros incidentes ocorreram quando portas se abriram durante a 
operação. Por isso, um sistema para o fechamento de portas da Bombardier, a própria 
criadora do sistema, teve que ser comprado a um custo bem elevado. Os projetos de extensão 
dos monotrilhos foram abandonados e sistemas de BRT foram feitos pela cidade aonde o 
monotrilho havia sido previsto. Segundo Lloyd Wright (University College London10), o sistema 
de monotrilho de Las Vegas sempre viveu em crise financeira. Os custos de criação do sistema 
foram de US$ 101,6 milhões de dólares por kilômetros para os 6,4 kilômetros instalados. A 
cada dia, o sistema tinha um prejuízo operacional de US$ 70 mil dólares. A tarifa custa US$ 5 
dólares por viagem e mesmo assim, necessita de grande subsidio operacional. Os projetos de 
extensão foram abandonados e sistemas de BRT – Bus Rapid Transit – foram feitos pela cidade. 

 

  

 
 

 

  

                                                             
9 O sistema de Kuala Lumpur experimentou ainda algumas dificuldades para sua abertura, inclusive com um acidente no dia de 
seu lançamento, quando o jornalista David Cheliah foi atingido por um pedaço que se soltara da estrutura. Mr. Cheliah era um 
pedestre que estava embaixo do sistema quando parte da carroceria caiu de um trem. 
10

 Ver http://www.itdp.org/index.php/news_events/news_detail/special_report_monorails_back_to_the_future/ 

BONITO? 



Sonho ou realidade: Os monotrilhos da M’Boi Mirim.  
Mestrando Instituto de Relacoes Internacionais - IRI/ USP: Adalberto Felicio Maluf Filho 

 

O sistema de monotrilho “linha verde de Seattle” fora desenhado para conectar o 
bairro a oeste de Ballard com os destinos centrais da cidade, incluindo estádios e centros de 
negócio. Os 22,4 kilômetros planejados do corredor seriam os primeiros da primeira linha (de 
cinco (5) linhas a serem feitas pela cidade). Os projetos foram aprovados em referendo público 
em 1997. O monotrilho de Seattle foi posteriormente cancelado com a escalonada dos preços 
de investimento previstos, que saltaram de US 1,3 bilhão para US$ 2 bilhões de dólares para a 
construção e outros US$ 9 bilhões de financiamento privado para os monotrilhos.  

Em um referendo público em novembro de 2005, 65% dos eleitores de Seattle 
rejeitaram o projeto. Por ordem da câmera municipal, o projeto fora abandonado, embora 
milhões de dólares tivessem sido gastos para no planejamento desse sistema que nunca saiu 
do papel.11 Seattle dispõe de um pequeno monotrilho construído em 1962 para a Feira 
Mundial. Ele tem alguns poucos kilômetros e leva menos de quatro mil turistas por dia do 
centro até o parque onde fica a torre de Seattle e o parque de ciências.  

A degradação urbana ao redor do monotrilho de Seattle é impressionante. Embora 
saia de uma região central da cidade, muita rica e sofisticada, depois de um quarteirão do 
início, prevalecem estacionamentos e terrenos abandonados ao redor do monotrilho. Nos 
prédios comerciais, o térreo, quase sempre, esta abandonado, conforme fotos abaixo. 

 

 

 

 

 

Embora estejam bem próximas ao Centro da Cidade, as lojas ao redor do monotrilho estão 
praticamente todas abandonadas e sua região se tornou um vazio urbano no centro de Seattle. 

                                                             
11
 Fonte: Mike Lindblom - Seattle Times em 2006 “Monorail dream reaches end of line” 

http://seattletimes.nwsource.com/html/localnews/2002612604_monorail09m.html  

Fotos: Adalberto Maluf 

BONITO? 
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A SOLUÇÃO DE MOBILIDADE 
URBANA DE SEATTLE: 
  

 

O monotrilho de Seattle estava fechado, 
no inicio de 2010, para reparos técnicos 

Ao ver fracassado seu projeto de monotrilhos, Seattle transformou sua principal 
avenida no centro da cidade, a 3th, em via exclusiva para ônibus nos horários de pico. Além 
disso, o único túnel na região central da cidade pode ser utilizado somente pelo transporte 
público. A cidade percebeu que para melhorar os congestionamentos urbanos teria que se 
focar nos ônibus, por isso, criou um sistema inovador permite que o uso do transporte público 
gratuito nos horários de pico no centro. Seattle foi pioneira ao demonstrar nos EUA que 
quando prioridade política é colocada no modal certo de transporte, a cidade pode passar uma 
grande transformação.   

Muitas cidades do oeste dos EUA vêm seguindo o exemplo de Seattle, e atualmente 
existem projetos de BRT em San Franciso, Los Angeles, Berkeley, Portland, Eugene e muitas 
outras. Na Costa Leste, Nova York lidera uma lista enorme de cidades construindo BRTs.  
 
África do Sul: Mesmo com a falência do sistema de Kuala Lumpur e o colapso financeiro de 
Putrajaya, os consultores de monotrilhos da Malásia tentaram novamente desenvolver novos 
mercados pelo mundo. O alvo mais recente fora a Copa do Mundo 2010. Enquanto a África do 
Sul sediaria a Copa do Mundo, o consórcio da Malásia, agora chamado de Newcyc Vision, 
colocou a África do Sul como seu alvo principal. 

No mesmo dia em que o sistema de Kuala Lumpur entrou em falência, dia 16 de maio 
de 2006, a Newcyc Vision anunciou um compromisso de projeto para 45 kilômetros em 
Johanesburgo. O sistema traria ligaria a região de Soweto com o centro de negócio da cidade. 
Os custos estimados na época fora de US$ 1,7 bilhão de dólares ou US$ 38,1 milhões por 
kilômetro, o mesmo valor sugerido inicialmente aos projetos de São Paulo, Manaus e outros 
pelo Brasil, de cerca de R$ 70 milhões por kilômetro. 

Assim como em outras cidades, o projeto de Johanesburgo fez afirmações promissoras 
em relação ao desempenho da demanda prevista do sistema. No dia do lançamento do 
projeto, a província de Gauteng e o consórcio Malásio Newcic Vision afirmaram que o novo 
sistema carregaria cerca de 1,5 milhão de passageiros ao dia. Considerando que esse valor era 
igual a todos os deslocamentos feitos em transporte público na cidade, ficou muito difícil 
acreditar que esse valor seria atingido em um único corredor, ainda mais no contexto de pouca 
densidade que as cidades da África do Sul apresentam. Até porque, como um número mínimo 
de usuários seria garantido pelo governo, os empreendedores do projeto não ligavam muito 
para o otimismo dos números. 

O projeto proposto de monotrilho seria uma sombra ao projeto proposto de 
corredores exclusivos de ônibus (BRT) Rea Vaya Bus Radid Transit, já em operação inicial em 
Johanesburgo e que será uma ótima solução para a mobilidade da cidade quando todo 
finalizado. Felizmente, o anúncio do projeto na África do Sul se mostrou prematuro. Embora 
milhões tenham sido gastos em projetos e estudos, o mesmo foi abandonado à medida que os 
custos reais iam se mostrando mais próximos da realidade e a cidade focou seus esforços nos 
corredores exclusivos de ônibus (BRT - Bus Rapid Transit). 
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JACARTA:  Desde 2003, Jacarta (Indonésia) vinha considerando dois monotrilhos para a cidade. 
As “linhas verde e azul” foram projetadas como 27,8 kms de trilhos, e serviriam muitos 
destinos centrais de negócios da cidade. O projeto fora inicialmente ganho pelo consórcio 
Malásio MTrans. O Memorando de Entendimentos com a MTrans depois fora cancelado, e o 
projeto entregue a um consórcio de Singapura (Omnico) que primeiramente propôs a 
tecnologia Hitachi e depois a trocou para a tecnologia sul coreana Maglev. Em 2005, outro 
consórcio apareceu no jogo com uma tecnologia da Siemens. Idas e vindas de diferentes 
fornecedores trouxeram muitos desafios aos projetos e o projeto teve um atraso significativo. 
Até o presente momento, o projeto ainda não se tornou uma realidade, embora milhões 
também tenham sido gatos em estudos e projetos.  
 

Fotos do projeto abandonado de monotrilho em Putrajaya – (próximo a Kuala Lumpur) Malásia. 

  
Fotos dos projetos abandonado de monotrilhos em Jacarta e Bangkok. 

  
 

O monotrilho de Kuala Lumpur: Na Malásia, a JICA propôs um sistema de monotrilho, 
porém posteriormente, desistem de financiar o projeto em função da resistência do governo 
local de garantir o mínimo de viagens por dia para pagamento do empréstimo. Assim, a 
MTrans Holding e Group BHd(KLIG), ambas da Malásia constroem e operam os primeiros 8,6 
kms, dos 77kms planejados. Devido aos custos extras para a construção da infra-estrutura e a 
limitada capacidade do sistema, o mesmo ficou fortemente depende de subsídios 
operacionais. Somente durante os primeiros oito (8) meses de operação, a dívida acumulada já 
passava de US$ 14 milhões de dólares (RM 46,24 milhões). Em maio de 2007, o sistema de 
monotrilhos de Kuala Lumpur foi transferido ao Banco da Malásia, depois que o grupo KLIG 
não ter conseguido pagar o empréstimo feito ao Banco.  

Atualmente, o sistema está nas mãos do Banco Bank Pembanguman da Malásia. Com a 
falência financeira do sistema, o setor público teve que arcar com uma divida consolidada de 
US$ 266,5 milhões de dólares (RM 906 milhões). O sistema leva menos de 45 mil passageiros 
dia e com somente 3416 de capacidade operacional por hora sentido, isto mesmo, menos de 4 
mil passageiros. Embora o projeto inicial previsse mais de 25 mil.12  

O sistema ainda vive desafios técnicos constantes em função de pneus que “estouram” 
com freqüência e da dificuldade de resgate de passageiros. Mesmo com estações muito 
pequenas, já que o monotrilho de Kuala Lumpur tem somente dois carros, as fotos abaixo já 
demonstram que eles geram um impacto urbano muito negativo.  

                                                             
12 Fonte: http://www.klmonorail.com.my/web/guest/home   
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 As demais tentativas de expansão dos monotrilhos perto de Kuala Lumpur, como 
Putrajaya e Penang, que se iniciam nos últimos anos, também fracassaram. Ainda hoje, é 
possível ver os pilares abandonados dos projetos de monotrilhos nessas cidades, que 
atualmente, já construíram corredores exclusivos de ônibus (Bus Rapid Transit – BRT) ao invés 
dos monotrilhos, e continuam a expandi-los. 
 

 
Fonte: Fotos do monotrilho de Kuala Lumpur, extraídos de sites da Internet, como Monorail Society e Kuala Lumpur Monorail. 
 
 

BRTS OU MONOTRILHOS: O QUE SERÁ MELHOR PARA SÃO PAULO?  

Atualmente existe mais de 100 projetos de BRTS em planejamento e construção pelo 
mundo, o que vem gerando um impacto muito positivo na mobilidade dessas cidades, além, 
indiretamente, de um boom na indústria automobilística pesada do Brasil, já que somos o 
maior produtor e exportador de ônibus padron e articulados do mundo.  

A RMSP tem fábricas de ônibus (Mercedes e SCANIA) e algumas das maiores 
fornecedores de serviços e produtos para os sistemas de BRT pelo mundo, o que vem gerando 
emprego e renda para nossa região.  

Já em relação aos monotrilhos, existem algumas poucas iniciativas vivas, todas em 
estudo ou planejamento que foram estimuladas pela JICA (Agência de cooperação e Fomento 
das exportações do Japão), ou pela empresa da Malásia (SCOMI - no Brasil chamada de 
BRASCOMI).  

Infelizmente, Manais e outras cidades pelo Brasil, como Florianópolis, Cuiabá, Campo 
Grande, Vitória, entre outras, começaram a estudar monotrilhos em função de São Paulo ter 
ido por esse caminho.  Agora, depois de milhões terem sido gastos em projetos, e, 
principalmente, depois de muitos meses desperdiçados em estudos, parece que nenhum deles 
deve sair do papel.  

 

Vale a pena São Paulo continuar nesses projetos com tantos riscos envolvidos?  
Porque não fazer os corredores de ônibus previstos no Plano Diretor Estratégico, a um custo 
muito menor e com um impacto muito mais positivo para criar uma rede ampla na cidade? 

BONITO? 


