
 

 

PREFEITO E PRESIDENTA DILMA ROUSSEFF ANUNCIAM NOVOS INVESTIMENTOS EM MOBILIDADE 

URBANA NO RIO 

Governo Federal libera R$ 1,63 bilhão para implantação do BRT Transbrasil e do VLT do Centro  

 

A presidenta Dilma Rousseff e o prefeito Eduardo Paes anunciam nesta quarta-feira (21/03) o financiamento 

pelo Governo Federal de duas novas importantes obras de mobilidade urbana na cidade do Rio: o corredor 

expresso de BRT (Bus Rapid Transit) da Avenida Brasil, a Transbrasil, e o VLT (Veículo Leve sobre Trilhos) 

do Centro. A União vai liberar R$ 1,63 bilhão de recursos do PAC da Mobilidade Urbana para os dois 

projetos. Em relação à Transbrasil, orçada em R$ 1,3 bilhão, o Governo Federal vai financiar R$ 1,129 bilhão 

e a Prefeitura entrará com R$ 171 milhões de contrapartida. Já no caso do VLT do Centro, cujo custo é R$ 

1,1 bilhão, o financiamento federal será de R$ 500 milhões e o restante será viabilizado através de uma PPP 

(Parceria Público Privada). 

 

A Transbrasil vai ser implantada ao longo da Avenida Brasil, ligando Deodoro ao Aeroporto Santos Dumont e 

passando ainda pelas avenidas Francisco Bicalho e Presidente Vargas. Além da Transbrasil e da Transcarioca 

(que liga a Barra ao Aeroporto Tom Jobim e também conta com financiamento do PAC da Mobilidade Urbana 

dentro das obras viárias para a Copa de 2014), está em andamento na cidade do Rio a implantação de 

outros dois BRT´s: Transoeste (que vai ligar Barra a Santa Cruz e Campo Grande e entra em operação ainda 

neste semestre) e Transolímpica (que vai ligar Barra a Deodoro e está em licitação). Com essa nova 

infraestrutura viária, o índice de cobertura de transporte de alta capacidade passa dos atuais 18% para 63% 

até 2016. Já o VLT do Centro, que faz parte do Projeto Porto Maravilha, ligará toda a região central da 

cidade através de seis linhas e 42 estações em 26 Km de vias, integrando a Rodoviária Novo Rio, o 

Aeroporto Santos Dumont e as estações de metrô, trens e barcas.     

 

TRANSBRASIL 

 

A Transbrasil é um corredor expresso de ônibus articulados ao longo da Avenida Brasil, desde Deodoro até o 

Aeroporto Santos Dumont, passando também pelas avenidas Presidente Vargas e Francisco Bicalho. Este 

BRT estabelece um sistema de transporte de alta capacidade entre as zonas Oeste, Norte e o Centro da 

cidade. A previsão é de que as obras durem 36 meses.  

O corredor terá 32 quilômetros, com quatro terminais, 28 estações e 15 passarelas. A expectativa é de que 

sejam atendidos 900 mil passageiros por dia, sendo o BRT que provavelmente terá maior demanda entre 

todos já projetados e implantados no mundo. A Transbrasil será atendida por dois terminais intermediários 

(Margaridas e Missões), conectando o sistema a corredores de elevadíssima demanda, como as rodovias 

federais BR-116 (Rio-São Paulo) e BR-040 (Rio-Juiz de Fora). O sistema terá conexões com a Transcarioca 

(Barra da Tijuca/ Aeroporto Internacional) e Transolímpica (Barra/ Deodoro), corredores expressos em fase 

de execução e licitação, respectivamente. O usuário também poderá fazer integração com o metrô e o trem. 

   



 

O acesso às estações em grande parte do corredor será por meio de passarelas. Entre o Terminal Margaridas 

e Candelária, o trecho de maior demanda de passageiros, o corredor será operado em duas faixas por 

sentido por uma frota de 881 veículos, entre ônibus articulados e biarticulados. Em seu traçado estão 

previstas obras de melhorias na pavimentação e na urbanização das vias; alargamento de um trecho da Av. 

Brasil e ordenamento viário no entorno (tráfego geral). A Secretaria municipal de Obras também vai 

providenciar a reestruturação da rede de drenagem ao longo da via, com a implantação de nove projetos 

para correção de pontos de alagamento.  

 

 

 

Fazem ainda parte do projeto mais de 30 mil metros quadrados de pontes e viadutos, o alargamento das 

pistas laterais da Av. Brasil entre de Irajá e Guadalupe e a construção de um mergulhão de acesso ao 

Aeroporto Santos Dumont, preservando o patrimônio paisagístico do Aterro do Flamengo.  

 

Com a Transcarioca, Transoeste e Transolímpica, a Transbrasil vem fechar o anel viário de 155 quilômetros 

de alta performance na cidade, que ficará totalmente interligada. O sistema proporciona uma mobilidade 

mais inteligente e sustentável para a população carioca. Ainda neste semestre tem início a operação de BRT 

na Transoeste, que liga a Barra da Tijuca a Campo Grande e Santa Cruz. As obras são intervenções 

importantes na preparação da cidade para a Copa de 2014 e para as Olimpíadas de 2016 e um importante 

legado para o Rio.   

  

TRANSCARIOCA: SEGUNDA ETAPA AINDA ESTE MÊS  

 

A Transcarioca, que vai ligar a Barra ao Aeroporto Internacional Tom Jobim, tem a construção dividida em 

duas etapas.  A primeira, com 28 km entre a Barra e a Penha, teve início há um ano. Ainda este mês, a 

Prefeitura do Rio dará início à segunda fase das intervenções. São 11 quilômetros de extensão entre a Penha 

e o Aeroporto, cortando ainda os bairros de Olaria, Ramos e Ilha do Governador. Um ano após o início das 

obras da primeira fase – que cruza os bairros da Barra da Tijuca, Jacarepaguá, Campinho, Madureira e 

Penha -, algumas das mais importantes intervenções estão em fase final de construção, como o Mergulhão 

do Campinho e a ampliação do Viaduto de Madureira, que serão inaugurados e liberados para o tráfego em 

maio deste ano. Neste lote também já foram iniciadas as obras para os dois mergulhões e a ponte estaiada 

da Avenida Ayrton Senna. Trechos da Avenida Salvador Allende e da Estrada dos Bandeirantes também já 

estão sendo adequados para receber o BRT. 

 

O Mergulhão do Campinho terá 400 metros de extensão e cerca de 40 metros de largura, abrigando uma 

estação para embarque e desembarque. Será um mergulhão aberto, sendo coberto apenas no trecho entre a 

Estrada Intendente Magalhães e a Rua Ernani Cardoso, com oito faixas, sendo quatro em cada sentido para 

BRT e tráfego geral.  

 



 

A estimativa é de que a Transcarioca beneficie cerca de 400 mil passageiros por dia e reduza pela metade o 

tempo de viagem. Com 39 quilômetros de extensão, é o primeiro corredor de alta capacidade no sentido 

transversal da cidade. Serão construídas 45 estações, três terminais, três mergulhões, 10 viadutos e nove 

pontes (sendo duas estaiadas). As obras serão finalizadas em dezembro de 2013. 

 

 

VLT DO CENTRO  
 
A implantação do Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT) do Centro, com custo avaliado em R$ 1,1 bilhão, será 
financiada por recursos federais, através do PAC da Mobilidade Urbana, e uma Parceria Público-Privada 
(PPP). O VLT traz para a cidade o conceito de transporte público integrado, conectando estações de metrô, 
trens, barcas, BRT, redes de ônibus convencionais e aeroporto. A integração vai melhorar o trânsito da 
região central da cidade, em planejamento voltado à redução da circulação de ônibus na área. O sistema 
terá 42 estações, seis linhas e 26 km em vias. A distância média entre as estações é de 400 metros. Cada 
vagão comporta até 450 passageiros, e o tempo máximo de espera entre um trem e outro vai variar de 5 a 15 
minutos, de acordo com a linha. As ruas da Região Portuária já começaram a ser preparadas para receber o 
novo tipo de transporte. A previsão é de que primeira etapa de instalação do VLT seja concluída em 2014, 
para a Copa do Mundo, com duas linhas em funcionamento. As outras quatro entram em operação até 2016, 
para o movimento dos Jogos Olímpicos.  
 

Tecnologia será usada pela primeira vez no Brasil 
 
No Brasil, não há nada parecido com o futuro VLT do Rio. Mesmo no mundo, o modelo é inédito. Os trens 

não têm fios superiores em rede aérea e são alimentados por duas fontes de energia. Haverá um terceiro trilho 
energizado em alguns trechos e nas paradas. A cada frenagem, também há geração de energia - que será 
armazenada por um equipamento chamado supercapacitor. Essas tecnologias já são utilizadas no mundo, mas 
somente em separado.  

O que ainda não existe é a combinação desses dois sistemas, conferindo segurança e economia. O projeto 
contempla acessibilidade aos portadores de deficiência física em todos os vagões e exige a instalação de ar-
condicionado.  

 

LINHA 1 LINHA 2  LINHA 3 LINHA 4  
 

LINHA 5  
 

LINHA 6 

Rodoviária•• 
Cordeiro de 
Graça  
Pereira Reis  
Santo Cristo  
Cidade do 
Samba 1  
Silvino 
Montenegro••  

Central••• 
América• 
Vila 
Olímpica• 
Santo 
Cristo•• 
Cidade do 
Samba 1••  
Silvino 

Central••• 
Duque de 
Caxias• 
Saara 
Constituição  
Praça da 
República  
Praça 
Tiradentes 

Central••• 
Duque de 
Caxias• 
Itamaraty 
Camerino 
Santa Rita 
Candelária• 
Buenos 
Aires• 

Rodoviária• 
Vila Mídia• 
Barão de 
Mauá• 
São Diogo• 
Nabuco de 
Freitas• 
América•• 
Central••• 

Rodoviária•• 
Vila Mídia•  
Barão de 
Mauá• 
São Diogo• 
Nabuco de 
Freitas• 
América•• 
Vila 



 

 
 
 
 
 
 
 

Rodrigues 
Alves •• 
Praça São 
Bento 
Candelária• 
Buenos 
Aires• 
Sete de 
Setembro•  
Almirante 
Barroso• 
Cinelândia • 
Antônio 
Carlos•  
Barão Tefé••  
Antônio 
Laje••  
Harmonia••  
Pedro 
Ernesto••  
Cidade do 
Samba 2••  
Praça Santo 
Cristo  
Equador 

Montenegro•• 
Rodrigues 
Alves••  
Praça Mauá•• 
Barão de 
Tefé••  
Antônio 
Laje•• 
Harmonia•• 
Pedro 
Ernesto•• 
Cidade do 
Samba 2••  
 

 

Carioca 
Carmo 
Sete de 
Setembro 
Barcas  
Santos 
Dumont 

 

Sete de 
Setembro• 
Almirante 
Barroso• 
Cinelândia•  
Antônio 
Carlos• 

 

 Olímpica•  
Santo 
Cristo•• 
Cidade do 
Samba 1••  
Silvino 
Montenegro•• 
Rodrigues 
Alves•• 
Praça Mauá•• 
Barão de 
Tefé•• 
Harmonia••  
Antônio 
Laje••  
Pedro 
Ernesto•• 
Cidade do 
Samba 2•• 



 

 

 
 
 
 
 
Assessoria de Imprensa da Secretaria municipal de Obras 
Thainá Halac: 2976-8944 / 2976-6395 / 8909-1164 
 
Assessoria de Imprensa da Secretaria municipal de Transportes 
Affonso Nunes: 2535-5014 / 2535-5025 / 8909-1216 
 
Assessoria de Imprensa Cdurp 
Luciene Braga: 2976-6640 / 2976-6656 / 8909-1623  
 
Assessoria de Imprensa do Prefeito Eduardo Paes 
 
Rafael Lisbôa: 2976-1045 / 8909-1245 
Sérgio Braga: 2976-2065 / 8909-1227 
Carol Medeiros: 2976-3175 / 8909-1801 
Natalia von Korsch: 2976-1375 / 8909-1849 
 
 
Luciene Braga 
Assessoria de Imprensa Porto Maravilha 
Contatos: 55 21 2976-6640, 2976-6656, 8909-1623 e lubraga@cdurp.com.br 
Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro S/A - CDURP 
Rua Gago Coutinho 52, 5º andar, Laranjeiras CEP 22.221-070 Rio de Janeiro-RJ 
Cadastre-se para receber avisos de pauta e comunicados 

http://www.portomaravilha.com.br/web/esq/imprensa/sala_imprensa.aspx

