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1. Início do projeto

“Nunca duvide que um pequeno grupo de 
cidadãos inteligentes e compromissados possa 
mudar o mundo. De fato, é a única coisa que 
já mudou o mundo foi isso.”

—Margaret Mead, antropóloga, 1901–1978

Apesar da existência de uns poucos exemplos 
excepcionais no mundo hoje, uma transfor-
mação nas condições do transporte público de 
uma cidade é um evento relativamente raro. 
Tal evento não acontece magicamente em uma 
cidade. Catalisar a vontade pública e política 
para a mudança dessas condições talvez seja a ati-
vidade mais importante discutida neste manual. 
Uma forte vontade política escorada por um 
forte desejo público de um sistema melhor é a 

combinação necessária para um projeto rápido e 
bem-sucedido. Sem um desses fatores, é impro-
vável que um projeto sobreviva à infinidade de 
desafios colocados por grupos com interesses 
contrários ao novo empreendimento. Com von-
tade política e suporte público é improvável que 
uma nova visão de sucesso possa ser detida.
Este capítulo descreve alguns mecanismos para 
ajudar grupos interessados em catalisar um 
projeto para melhorar o sistema de transporte 
urbano de uma cidade. Este capítulo também 
cita exemplos de como algumas cidades obtive-
ram comprometimento político para um projeto 
e como esse suporte se traduziu em uma visão 
mais ampla para a transformação das operações 
de transporte público. Os tópicos discutidos 
neste capítulo são:

1.1  Catalisador do projeto
“Para conseguirmos grandes coisas, não deve-
mos apenas agir, mas também sonhar. Não 
apenas planejar, mas também acreditar.”

—Anatole France, escritor, 1844–1924

Antes que um usuário embarque em um novo 
sistema, antes que uma nova linha seja cons-
truída, e antes que um plano seja desenvolvido, 
uma pessoa ou um grupo de pessoas deve deci-
dir que ação é necessária para que se melhore o 
sistema de transporte público de uma cidade. 
A inspiração pode vir de um operador do setor 
privado, de um servidor público, de uma auto-
ridade política, de uma organização não gover-
namental, ou até mesmo apenas de um cidadão 
interessado. Não importa quem, sem alguém 
agindo como catalisador, o potencial de trans-
porte público de uma cidade provavelmente não 
se realizará.
A inspiração para a nova visão do transporte 
público pode resultar de uma leitura sobre 
alternativas, da observação de uma fotografia, 

Figura 1.1
A União dos 

Passageiros de Ônibus 
de Los Angeles 

demonstrou que o 
poder popular pode 

catalisar políticas 
mais progressistas.

Foto por cortesia da Bus Riders Union

1.1 Catalisador do projeto

1.2 Comprometimento político

1.3 Formalização da visão

1.4 Barreiras para a melhoria do transporte público

1.5 Benefícios

da visita a outras cidades, ou simplesmente 
da pergunta de uma pessoa: “E se…?”. Em 
muitos casos, o catalisador pode infelizmente 
originar-se das lastimáveis condições do trans-
porte público observadas na maior parte do 
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Quadro 1.1: Organizações que apoiam o BRT
Algumas das organizações envolvidas com o desenvolvimento de BRT são descritas abaixo.

Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento
(Institute for Transportation & Development Policy, ITDP)

O ITDP é uma ONG sediada nos EUA que, por mais de 20 anos, 
trabalha em favor do transporte sustentável  em países em desen-
volvimento. O ITDP forneceu assistência técnica direta para várias 
cidades buscando desenvolver sistemas de BRT, incluindo as 
cidades de Acra, Cidade do Cabo, Dacar, Dar es Salaam, Delhi, 
Guangzhou, Jacarta, Manágua e Quito. O ITDP normalmente atua 
nas cidades nas primeiras fases do projeto para ajudar a estruturar 
a confiança política a fim de dar suporte sobre como proceder 
com um projeto real.
http://www.itdp.org

Energy Foundation 
(EF, Fundação da Energia)

A EF é um parceiro de grandes doadores interessados em resolver 
os problemas energéticos do planeta. A EF esteve particularmente 
envolvida na promoção de esforços para o BRT na China e estabele-
ceu um centro de recursos de BRT em Beijing. Através dos esforços 
da EF, projetos em várias cidades, incluindo Beijing, Chengdu e 
Hangzhou, já estão completos ou prestes a ser completados
http://www.efchina.org

World Resource Institute 
(WRI-EMBARQ, Instituto dos Recursos Mundiais)

O Programa EMBARQ do WRI luta para apoiar esforços de BRT 
em várias cidades, incluindo Shangai, Cidade do México e Porto 
Alegre. Com fundos da Fundação Shell, EMBARQ forma parce-
rias com organizações locais e ajuda a conceber estratégias de 
transportes sustentáveis.
http://www.embarq.wri.org

cities on the move

Projeto de Transporte Urbano Sustentável da GTZ
(Susteinable Urban Transport Project, SUTP)

O SUTP da GTZ promove  transportes sustentáveis através 
da disseminação de informações, especialmente por meio do 
“Sustainable Trasnport Sourcebook” (“Livro de Recursos de 
Transporte Sustentável”). GTZ é particularmente prestativa ao 
oferecer o curso de treinamento de BRT em várias cidades. 
Esses cursos permitem que as cidades recebam capacitação 
em projetos de BRT enquanto começam a pensar em opções de 
projetos locais.
http://www.sutp.org

Iniciativa do Ar Limpo para Cidades Asiáticas
(Clean Air Initiative for Asian Cities, CAI-Asia)

A Iniciativa do Ar Limpo para as Cidades Asiáticas (CAI-Asia) 
trabalha para melhorar a qualidade do ar em cidades asiáti-
cas. Em dezembro de 2005, CAI-Asia lançou um programa de 5 
milhões de dólares chamado Mobilidade Urbana Sustentável na 
Ásia (Sustainable Urban Mobility in Ásia, SUMA), que promoverá 
iniciativas de transportes sustentáveis, tais como BRT. SUMA 
é apoiado com fundos da Agência Sueca de Desenvolvimento 
Internacional (Swedish International Development Agency, SIDA), 
do Banco de Desenvolvimento Asiático (Asian Development Bank, 
ADB) e outros.
http://www.cleanairnet.org/caiasia

http://www.itdp.org
http://www.efchina.org
http://www.embarq.wri.org
http://www.sutp.org
http://www.cleanairnet.org/caiasia
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mundo. Como o transporte público hoje atingiu 
os piores níveis de serviço ao usuário, níveis 
extremos de desconforto e insegurança, por 
causa do abandono das autoridades, o assunto 
pode se tornar um assunto principal no discurso 
público. Em muitos casos, ações corretivas só 
são tomadas quando as condições se tornam 
realmente insuportáveis.
Como a maioria das autoridades de alto-escalão 
geralmente não utiliza o transporte público, 
as terríveis condições podem ser removidas da 
agenda política atual. Em vez disso, o ímpeto 
deverá recair sobre os usuários de transporte 
público e de grupos de cidadãos que estejam 
mais próximos da realidade do dia a dia. Em 
alguns casos, usuários de transportes públicos 
formaram suas próprias organizações para exigir 
a melhoria de condições. Em Los Angeles, a 
União dos Passageiros de Ônibus lançou, com 
sucesso, várias campanhas para convencer os 
tomadores de decisão a expandir as faixas priori-
tárias de ônibus, bem como a modernizar a frota 
veicular. (Figura 1.1)
Em outros casos, organizações ambientalistas 
conduziram a carga em virtude da natureza 
insustentável das condições existentes, especial-
mente quando o uso de veículos particulares 
começa a devastar as ruas de uma cidade e 
prejudicar demasiadamente a qualidade do ar da 
área. O Quadro 1.1 registra algumas organiza-
ções que trabalharam para melhorar as condi-
ções de transporte público em cidades de países 
em desenvolvimento.
De maneira similar, grupos afetados por condi-
ções urbanas deterioradas, tais como médicos, 
profissionais da qualidade do ar, especialistas 
em turismo e policiais podem também atuar em 
papel coadjuvante na propagação na necessidade 
de mudança. Adicionalmente, pesquisadores e 
equipes universitários podem oferecer a evidên-
cia técnica dos custos das condições existentes, 
bem como serem fontes de novas idéias. Em 
Delhi (Índia), a equipe do Indian Institute of 
Technology liderou o caminho para a imple-
mentação do novo sistema de BRT da cidade.
Igualmente, as condições para motoristas, 
cobradores e donos dos serviços de transportes 
podem estimular a procura por um modelo 
melhor. Em muitos casos, o interesse do setor 
privado em oferecer serviços de transporte 

público em cidades de países em desenvolvi-
mento luta por sua sobrevivência. Através do 
conhecimento da existência de modelos de 
sucesso, como Bogotá e Curitiba, operadores 
privados podem ver que, ao formar uma rede 
integrada e oferecer um alto nível de serviço, 
conseguem, de fato, obter maiores lucros. Assim, 
a inspiração para mudança pode também partir 
do setor privado.
A mídia também pode ter um papel proemi-
nente em despertar à atenção para as condições 
existentes. Artigos, imagens e filmes dos serviços 
de transporte público com desempenho sofrível 
ajudam a aglutinar a opinião pública em torno 
da necessidade de transformação. Mais ainda, 
artigos e vídeos sobre os sucessos de outras 
cidades deverão estimular muitos a perguntar 
por que o mesmo não poderia ser feito em suas 
próprias cidades.
Finalmente, organizações internacionais podem 
atuar em um papel vital na facilitação do com-
partilhamento de informações entre cidades, 
bem como facilitar o financiamento e assistência 
técnica direta para as cidades. Essas organiza-
ções podem ajudar a compartilhar experiências, 
chamar a atenção de grupos locais e estruturar a 
capacidade local para que um novo projeto a uti-
lize. Organizações não governamentais interna-
cionais, tais como o ITDP, o EMBARQ do WRI 
e a EF são muito prestativas em oferecer às cida-
des tanto a inspiração para a mudança quanto às 
ferramentas para executá-la (Figura 1.2).
O setor internacional privado também desempe-
nha agora um papel cada vez maior ao chamar 

Figura 1.2
A Energy Foundation 

ajuda a construir 
capacidade de projeto 

em BRT na China, 
através de seminários 

e divulgação.
Foto por Lloyd Wright
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a atenção para opções de transportes de massa. 
Por exemplo, a Volvo tem feito parcerias com 
municipalidades em nações como a Índia para 
construir capacidade de planejamento para 
opções como BRT (Hindu Business Line, 
2006). Obviamente, desde que empresas priva-
das tenham seus próprios incentivos comerciais 
para favorecer uma tecnologia em favor de 
outra, essas empresas podem ajudar a apre-
sentar idéias para o contexto de um mercado 
competitivo.
Agências bi-laterais como a Agência Alemã 
de Cooperação Técnica (GTZ), a Agência 
Sueca de Desenvolvimento Internacional 
(SIDA) e Agência dos Estados Unidos para o 
Desenvolvimento Internacional (US AID) têm 
ajudado as iniciativas de transporte público em 
cidades de países em desenvolvimento.
Organizações de ajuda financeira internacional, 
como o Fundo Global para o Meio Ambiente 
(Global Environment Facility) e a Hewlett 
Foundation, são igualmente catalisadoras 
estratégicas nesse processo. Além disso, organi-
zações de financiamento internacional, como o 
Banco Mundial e os bancos de desenvolvimento 
regional não só apoiam financeiramente os 
projetos, mas frequentemente trabalham para 
levantar questões sobre os problemas e oferecer 
orientação.
Adicionalmente, organizações internacionais 
como a Iniciativa do Ar Limpo (CAI), o Centro 
das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
Regional (UNCRD), o Programa de 
Desenvolvimento das Nações Unidas (UNDP) 
e o Programa Ambiental das Nações Unidas 
(UNEP) também têm oferecido assistência 
sobre transportes sustentáveis para as cidades. 
Municipalidades, portanto, têm uma abundân-
cia de recursos internacionais a sua disposição 
para adotarem uma iniciativa para melhoria dos 
transportes. Em muitos casos, é apenas questão 
de contatar as pessoas certas para ter essa coope-
ração disponível.
Há uma gama de partes capazes de ativar a 
transformação em direção a um melhor trans-
porte urbano, desde um único indivíduo interes-
sado até uma organização civil local, passando 
por universidades, mídia e grupos internacio-
nais. Qualquer cidade pode tirar vantagem 
dessas ligações para catalisar a transformação. 

Entretanto, até hoje, a maior parte das cidades 
não deu esse passo. Ainda que a distância entre 
o reconhecimento do problema e a construção 
de um sistema moderno de transporte de massa 
pareça bastante intransponível, especialmente 
para cidades de países em desenvolvimento, 
esse abismo pode ser superado com a grande 
quantidade de recursos agora disponíveis para as 
cidades. Muito frequentemente, só é necessário 
que um indivíduo forneça a fagulha inicial.

1.2  Comprometimento político
“Eu nunca aprendi a afinar um alaúde 
ou tocar uma harpa, mas eu posso pegar 
uma pequena e obscura cidade e levá-la a 
grandiosidade.”

—Themístocles, estadista ateniense, 525–460 a.C.

Por fim, no entanto, um conceito de projeto 
deve entrar na corrente política de forma a se 
mover em direção à realização, e uma autori-
dade política condutora deve fazer um forte 
comprometimento para aliviar o sistema de 
transporte público da cidade. Vontade polí-
tica e comprometimento são provavelmente 
os mais críticos e fundamentais componentes 
para transformar o novo sistema em realidade. 
Grupos externos podem certamente ajudar a 
criar as condições certas para a consideração do 
projeto, mas o transporte público, por ser um 
bem público, requer suporte político para se 
tornar realidade.
Ainda que todas as autoridades políticas 
aleguem dispor de forte vontade política e 
comprometimento com o transporte público, a 
realidade, normalmente, é bastante diferente. 
Será mesmo vontade das autoridades oficiais 
ceder o espaço viário dos automóveis particu-
lares para o transporte público? A autoridade 
oficial arriscará irritar grupos poderosos, tais 
como os atuais operadores de transporte e os 
donos de automóveis? Buscará o melhor auxílio 
técnico que puder encontrar e os melhores 
recursos financeiros para fazer um projeto acon-
tecer? Autoridades convincentes que respondam 
afirmativamente a cada uma dessas questões é 
a base para o estabelecimento do comprometi-
mento do projeto. “Vontade política” é apenas 
uma expressão até que seja comprovada por evi-
dências tangíveis de séria intenção de realmente 
implementar um projeto.
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1.2.1  Autoridades políticas

“Em espanhol, nos temos um ditado que diz 
que não custa nada sonhar. Então eu digo: 
“Vamos experimentar. Vamos apenas imaginar 
como você quer que a sua casa seja. Como é 
que você quer que suas crianças vivam. Você 
quer que elas caminhem ou dirijam para ir 
buscar pão?” Esta é a base do pensamento sobre 
as cidades. Nós não damos suficiente conside-
ração para a forma como vivemos. Nós deixa-
mos muitas dessas decisões para os outros.”

—Enrique Peñalosa, ex-prefeito de Bogotá

A criação do ambiente político mais adequado 
para a introdução de um novo sistema de trans-
porte em massa depende de muitos fatores. Não 
há um intervalo de tempo ou de eventos defini-
dos. No caso de cidades como Bogotá e Curitiba, 
a eleição de prefeitos dinâmicos que assumiram 
o cargo com uma nova visão foi o fator deter-
minante. Tanto o ex-prefeito Enrique Peñalosa 
de Bogotá quanto o ex-prefeito Jaime Lerner de 
Curitiba vieram para o cargo com uma firme 
intenção de melhorar o transporte e o espaço 
público (Figuras 1.3 e 1.4). Eles também possu-
íam uma base de conhecimento nesses assuntos 
e, para sua equipe principal de governo, escolhe-
ram profissionais altamente qualificados. Em tais 
casos, o progresso em direção ao planejamento 
do sistema aconteceu quase imediatamente.
Em outros casos, um longo período de persua-
são e recolhimento de informações precederá o 

comprometimento. Naturalmente, quanto mais 
alto o escalão da figura política conduzindo a 
causa, mais provável será que a influência do ofi-
cial leve à ação. Assim, prefeitos e governadores 
são os alvos lógicos para ganhar suporte político. 
Em muitos casos, como em Jacarta e Dar es 
Salaam, políticos estratégicos locais puderam 
rapidamente entender que o BRT poderia ajudá-
los politicamente, porque apresentariam resulta-
dos ainda dentro do período de suas administra-
ções. Em algumas cidades em desenvolvimento, 
o apoio de ministros nacionais pode também ser 
necessário para a aprovação do projeto. O papel 
de autoridades nacionais pode ser particular-
mente necessário em capitais federais.
Em muitos casos, um prefeito ou governador 
terá falta da bagagem necessária em assuntos 
relativos a transportes e planejamento urbano. É 
preciso confiança para persistir com uma ampla 
transformação no sistema de transporte público. 
Nesses casos, ganhar o respeito do tomador de 
decisões e lhe dar a confiança necessária para 
implementar uma proposta sem precedentes de 
longo alcance é a tarefa central. Autoridades 
políticas serão avessas ao risco em relação aos 
eleitores estratégicos, como donos de carro 
e operadores de transportes, a menos que o 
assunto esteja no núcleo de sua plataforma.
Além disso, prefeitos e governadores são indiví-
duos ocupados, driblando uma quantidade de 
assuntos e interesses. A quantidade de tempo 

Figuras 1.3 e 1.4
Ex-prefeitos que transformaram 
suas cidades com BRT:
1. Enrique Peñalosa de Bogotá (foto esquerda); e
2. Jaime Lerner de Curitiba (foto a direita).
Foto à esquerda por cortesia de Por el País que Queremos (PPQ); Foto a 
direita por cortesia da Fundação Jaime Lerner
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que essas autoridades podem dedicar para uma 
consideração estudada sobre uma transformação 
dos transportes públicos é limitada. Por essa 
razão, pode ser mais efetivo buscar alcançar os 
assessores imediatos do prefeito ou governador. 
Tais indivíduos podem ser capazes de dar maior 
atenção à ideia e, consequentemente, estariam 
em posição para fazer uma recomendação de 
confiança à autoridade política oficial.
Entretanto, mesmo na ausência de apoio nos 
altos escalões, uma estratégia para começar a 
influenciar oficiais de menor patente pode ser 
um esforço de mérito. Felizmente, há muitos 
outros pontos de partida dentro do ambiente 
institucional e político da cidade. Vice-prefeitos 
e vice-governadores e secretários também são 
posições relevantes a partir da qual um projeto 
pode ser lançado. Entre tais oficiais, pode ser 
mais comum encontrar um especialista com 
experiência em transportes, assuntos ambientais, 
planejamento urbano ou outros campos relacio-
nados. Nesses casos, a curva de aprendizado será 
provavelmente menor.
Outro ponto de saída útil pode ser autoridades 
não eleitas ocupando posições estratégicas nas 
instituições municipais. Diretores e equipes dos 
departamentos de planejamento, secretaria de 
obras, meio ambiente ou transportes, todos cer-
tamente terão um papel em qualquer eventual 
projeto. Sem o apoio dessas autoridades e sem 
pessoal, a inércia institucional pode atrasar e 
enfraquecer a implementação. Além disso, esses 
funcionários frequentemente têm relações com 
as principais autoridades eleitas. Durante seus 
encontros semanais ou diários com as autorida-
des eleitas, o pessoal técnico pode trazer à baila 
a discussão de opções de transportes públicos. 
Um conceito apoiado tanto por grupos de 
cidadãos quanto por diretores de departamentos 
públicos terá uma melhor chance de aprovação 
por um prefeito do que um projeto que interessa 
apenas um grupo externo.
A melhor estratégia, de fato, é se aproximar de 
todas as autoridades relevantes, tanto as eleitas 
quanto outras, que possam ser influentes em 
transportes públicos. É pouco provável que um 
funcionário público se torne um defensor aberto 
de uma iniciativa de transporte de massa. A eli-
minação da ameaça de oposição aberta também 
é importante. Assim, uma sessão inicial, 

preventiva, com a oposição em potencial pode 
ser vital para reduzir qualquer forte repercussão 
negativa. Muito cuidado deve ser dado à forma 
com que o assunto é apresentado para uma dada 
audiência. De fato, os pontos-chave a serem 
firmados normalmente variam conforme a audi-
ência por causa dos diferentes pontos de partida 
e entendimento inicial de opções de transporte 
em massa.
Uma complicação comum e bastante infeliz é a 
existência de partidos políticos de oposição que 
ocupam funções estratégicas e que supervisio-
nam o projeto. Por exemplo, se o governo local 
é controlado por um partido político, enquanto 
o governo regional ou nacional é controlado por 
outro, então pode faltar cooperação para trans-
formar o projeto em realidade. A falta de coo-
peração entre autoridades nacionais e locais afun-
dou o projeto BRT de Bangkok em 2006. Ainda 
que o governo local venha, de modo caracterís-
tico, a ter responsabilidade direta pela implemen-
tação, a aprovação do governo nacional pode ser 
necessária por razões legais ou orçamentárias.
A duração da administração política também é 
um fator estratégico a ser considerado. Se um 
prefeito ou governador tem apenas um pequeno 
tempo antes da eleição, então essas autoridades 
podem relutar em embarcar em uma iniciativa 
ousada. O risco de alienar qualquer grupo em 
potencial de eleitores pode sobrepor qualquer 
impulso que o anúncio de um projeto pudesse 
render. Além disso, uma vez que um delegado 
assume uma posição firme e favorável em uma 
opção de transporte de massa, essa posição pode 
provocar uma reação igual e contrária dos can-
didatos opositores.
Por essas razões, pegar uma autoridade polí-
tica nos primeiros estágios de seu tempo no 
cargo oferece a maior chance para conseguir 
o comprometimento com a implementação. 
Quase sempre, um importante argumento de 
venda para governadores e prefeitos sobre uma 
opção como BRT é que ele pode ser facilmente 
construído durante o período de uma adminis-
tração, ajudando a firmar a carreira do político. 
Também deve ser eficiente apresentar opções 
de transporte em massa, mesmo antes que os 
políticos assumam o cargo. Levar informação ao 
pessoal dos principais partidos políticos pode ser 
um investimento de esforço e tempo que valha 
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a pena. Identificar potenciais futuros líderes e 
estabelecer uma relação com eles pode ser igual-
mente útil.

1.2.2  Mecanismos de campanhas de 
conscientização

“Ninguém cometeu maior engano do que 
aquele que não fez nada porque podia fazer 
pouco.”

—Edmundo Burke, filósofo, 1729–1797

Há muitos mecanismos diferentes disponíveis 
para ajudar a alertar autoridades políticas sobre 
o potencial sobre as diferentes opções para 
melhorar os transportes públicos. Esses meca-
nismos incluem:

Visitas de campo a sistemas de transportes ��
públicos bem-sucedidos;
Visitas aos serviços de transporte da própria ��
cidade;
Visitas de prefeitos que foram bem-sucedidos;��
Apresentação de informações básicas de ��
alternativas;
Vídeos sobre exemplos de melhorias nos ��
transportes públicos;
Vídeo de simulação de um potencial sistema ��
na cidade em questão;
Modelos físicos de opções de transporte ��
público;
Ante-estudo de viabilidade.��

Esses vários mecanismos não são mutuamente 
exclusivos, assim como várias técnicas dife-
rentes de informação podem ser combinadas 
para construir um caso sobre a necessidade de 
mudanças. Frequentemente, tudo que é preciso 
para gerar interesse político é oferecer boas 
informações básicas aos prefeitos e outros toma-
dores de decisão.
Na maioria dos casos, entretanto, uma firme 
resolução política só vem depois que o tomador 
de decisões líder faz uma visita a sistemas de 
sucesso como Bogotá ou Curitiba para vê-los e 
entendê-los completamente por si mesmos. “Ver 
para crer” é completamente verdadeiro no caso 
de BRT e outras opções eficientes de transporte 
público. Usualmente, os tomadores de decisão 
fazem essas visitas acompanhados do seu pessoal 
técnico sênior, os responsáveis pela implementa-
ção do projeto. Membros da mídia da cidade e os 
empresários de transportes também devem par-
ticipar da visita. Ao conversar diretamente com 

as equipes técnicas e com os políticos nas cidades 
onde existem os sistemas, desenvolvedores de 
sistemas em perspectiva podem entender as 
possibilidades para suas próprias cidades (Figura 
1.5). Experimentar um sistema de alta qualidade 
em uma cidade com renda relativamente baixa, 
como Quito, também serve para mostrar às auto-
ridades municipais que um sistema é possível, 
independentemente das condições econômicas 
locais. Em muitos casos, o processo para desen-
volver um novo sistema de transportes públicos 
pode parecer bastante descomunal a princípio. 
Ver sistemas em prática e caminhar pelo pro-
cesso de desenvolvimento pode contribuir muito 
para dissipar as incertezas e os temores. Ao 
mesmo tempo, é preciso cuidado para não dar a 
falsa impressão de que a implementação é sempre 
fácil, rápida e sem problemas.

Figura 1.5
Visitantes 

internacionais ganham 
muita inspiração 
ao conversar com 
a equipe técnica 

do TransMilenio 
em Bogotá.

Foto por Lloyd Wright

Figura 1.6
A única perspectiva 

que muitos tomadores 
de decisão têm sobre o 

transporte é baseada 
em uma viagem diária 
ao trabalho, conduzida 

por um motorista.
Foto por Lloyd Wright
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Figuras 1.7 e 1.8
Autoridades políticas 
como o ex-Prefeito 
Enrique Peñalosa de 
Bogotá (foto esquerda) 
e o Ministro dos 
Transportes da África 
do Sul, Jeff Radebe, 
fazem esforços especiais 
para experimentar 
pessoalmente o 
transporte público.
Foto esquerda por cortesia de PPQ; 
Foto direita por cortesia do Ministério 
dos Transportes da África do Sul

Surpreendentemente, autoridades políticas e 
até mesmo a equipe técnica municipal pode 
ter relativamente pouca familiaridade com o 
transporte público na sua própria cidade. Dada 
a experiência e níveis de renda dessas pessoas, 
muitos devem utilizar o carro como condução. 
No caso de executivos eleitos, a única perspec-
tiva que eles devem ter do transporte do dia-a-
dia é do banco de trás de um carro de luxo com 
motorista particular (Figura 1.6). Assim, siste-
mas de transporte público são frequentemente 
idealizados e projetados por indivíduos com 
relativamente pouca experiência real e nenhuma 
familiaridade com as realidades diárias das 
viagens por transporte público.
A organização de um tour pela cidade, com 
as autoridades políticas, em que se utilize o 
transporte público pode ser uma experiência 

totalmente nova para eles e também serve para 
abrir-lhes os olhos para as reais condições. Em 
cidades como Bogotá, Delhi, Johanesburgo 
e São Paulo, as autoridades fazem questão de 
utilizar regularmente o transporte público e/
ou exigir que suas equipes o façam em certos 
intervalos de tempo. (Figuras 1.7 e 1.8)
Testemunhos de uma autoridade política para 
outra pode algumas vezes ser adequado. Visitas 
de ex-prefeitos proeminentes como Enrique 
Peñalosa e Jaime Lerner são patrocinadas 
por organizações internacionais para ajudar a 
catalisar as ações locais. Mostrar que prefeitos 
e governadores que realizaram sistemas de alta-
qualidade tendem a vencer eleições subsequentes 
também pode ser bastante motivador para as 
autoridades locais.
Avanços com as tecnologias de informação 
e comunicação (TI) deram para a maioria 
das municipalidades o poder de produção de 
sofisticadas imagens com ferramentas de sof-
tware visuais. A modelagem visual de estações, 
veículos e corredores podem ser muito úteis 
para animar as autoridades políticas sobre essas 
possibilidades (Figura 1.9). Vídeos sobre siste-
mas de transporte públicos de alta-qualidade em 
cidades como Bogotá, Brisbane e Curitiba ofere-
cem uma visão acurada das opções aos toma-
dores de decisão. Igualmente, a tecnologia de 

Figura 1.9
Um modelo visual do sistema de BRT 
proposto para Dar es Salaam, usando 
uma combinação de fotografia digital 
com software de design gráfico.
Imagem por cortesis de Luc Nadal e ITDP
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vídeo digital está agora disponível para simular 
como um novo sistema operaria em uma cidade 
de interesse. Ser capaz de fazer uma “viagem 
virtual” pelo novo sistema nos primeiros está-
gios de planejamento pode não só estimular o 
comprometimento político, mas também ajudar 
a equipe de planejamento com considerações 
de projeto. De maneira similar, maquetes de 
veículos, estações e corredores, tudo isso ajuda 
a fornecer uma experiência mais real sobre as 
possibilidades às autoridades políticas.
Conforme observado na introdução deste 
manual, um ante-estudo de viabilidade também 
é um mecanismo eficiente para atrair o inte-
resse inicial para as melhorias do transporte 
público. O trabalho de pré-viabilidade pode 
incluir a identificação dos principais corredores 
para desenvolvimento do transporte em massa, 
primeiras estimativas de benefícios potenciais 
(econômicos, ambientais, sociais, etc.) e apro-
ximações dos custos esperados. Esse trabalho, 
embora seja bem superficial, pode, ao menos, 
transmitir aos tomadores de decisão um certo 
grau de confiança para seguir na direção de um 
possível projeto. Quanto mais rápida e mais con-
vincente for essa primeira visão do novo sistema, 
mais fácil será para que os tomadores de decisão 
construam o comprometimento político neces-
sário para seguir adiante. Essa primeira visão 
será necessária para persuadir o público e partes 
interessadas a compreender e apoiar o projeto.
As técnicas para conseguir o compromisso 
com o projeto são variadas e podem depender 
demasiadamente do contexto local, mas a meta 
principal é conseguir com que o líder político do 
executivo assuma um comprometimento polí-
tico com a implementação de uma grande trans-
formação no sistema de transporte público e crie 
um senso de expectativa junto à população.

1.3  Formalização da visão
“Se você quer construir um navio, não 
se apresse em colocar homens a amontoar 
madeira, bater pregos e tecer velas, mas antes 
lhes conte sobre o prazer de navegar pela imen-
sidão do mar aberto.”

—Antoine de Saint-Exupéry, escritor e aviador, 
1900–1944

Conforme já foi enfatizado, a liderança política, 
provavelmente, é o fator mais importante na 

Figura 1.10
Modelos em pequena 

escala, como 
apresentado aqui, para 

um terminal proposto 
em Quito, ajudam aos 
tomadores de decisão a 

ter uma compreensão 
tri-dimensional da 

infra-estrutura física.
Foto por Lloyd Wright

realização de um projeto de transporte público 
de sucesso. Sem essa liderança, o projeto não terá 
impulso suficiente para ultrapassar os desafios, 
que inevitavelmente serão impostos por grupos 
de oposição e grupos com interesses específicos. 
Mais do que isso, sem essa liderança, é bem mais 
difícil encaminhar a opinião pública para apoiar 
a nova perspectiva do transporte público.
Uma declaração da visão inicial, feita por um 
líder político, marca o primeiro passo impor-
tante na construção do argumento para o 
progresso de transporte público. Esse anúncio 
político fornece uma ampla perspectiva dos obje-
tivos gerais do sistema proposto. Essa declaração 
também dá às equipes de planejamento a direção 
e o mandato, além de ser usada para estimular o 
interesse e a aceitação geral junto ao público.
A formalização da visão não deve ser muito bem 
detalhada, mas apenas descrever as formas, as 
ambições e a qualidade do projeto almejado. 
Assim, a declaração determinará a agenda 
para atividade de planejamento subsequente. 
Exemplos dos tipos de declarações que podem 
fazer parte da formalização da visão incluem:

Criar um sistema de transporte público de ��
alta qualidade e custo eficiente que diminuirá 
o congestionamento e a contaminação, garan-
tindo ao público confiança nos serviços.
Estabelecer um sistema de transporte de ��
massa competitivo com os automóveis: 
rápido, confortável e econômico que aten-
derá as necessidades de mobilidade de todos 
os segmentos da população da cidade, 
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até mesmo dos atuais donos de veículos 
particulares.
Ao desenvolver um sistema de transporte ��
moderno para o século XXI, a cidade será 
cada vez mais competitiva, atrairá mais inves-
timentos e turismo, consequentemente esti-
mulando a economia e a criação de empregos.
Fazer com que 80% da população da cidade ��
esteja a menos de 500 metros de um corredor 
de transporte de massa.
Oferecer um serviço em que uma única pas-��
sagem permita que a pessoa viaje a qualquer 
lugar da cidade em menos de 30 minutos sem 
atrasos por causa de congestionamentos.

Ainda que essa declaração inicial da visão tenha 
um escopo bastante amplo, a mensagem pode 
vir a ficar mais detalhada e específica à medida 
que o projeto se desenvolve. Pronunciamentos 
subsequentes podem detalhar mais precisamente 
os custos, tempos de viagem e conveniências do 
novo serviço.
O anúncio deve ser incluído dentro da estratégia 
geral de imprensa e mídia do projeto. As orga-
nizações da imprensa e da mídia devem receber 
extensos esclarecimentos sobre a visão que está 
sendo posta adiante. Essas organizações também 
devem receber uma visão geral dos vários sis-
temas e opções que existem para a cidade. Em 
alguns casos, visitas da imprensa a cidades com 
sistemas em operação podem ajudar a reforçar 
os atributos positivos do projeto.

1.4  Barreiras para a melhoria do 
transporte público

“A grande tragédia da ciência – a destrui-
ção de uma elegante hipótese por um fato 
horroroso.”

—Thomas Huxley, biólogo e escritor, 1825–1895

O argumento para melhorar a qualidade do 
transporte público se apresenta bastante forte. Os 
benefícios econômicos, ambientais e sociais estão, 
de fato, bem documentados (Litman, 2005). 
Entretanto, grandes iniciativas de melhorias do 
transporte público são bastante raras. As barreiras 
para as melhorias de transporte público frequen-
temente sobrepujam o chamado à ação. A com-
preensão dos obstáculos mais prováveis a serem 
encarados permite que desenvolvedores de projeto 
articulem estratégias contra essa oposição.
Algumas das barreiras mais relevantes são:

Falta de vontade política;��
Governança (divisão de responsabilidades e ��
controle);
Oposição de participantes estratégicos ��
(empresários, motoristas, etc.);
Inércia política e institucional;��
Posicionamentos institucionais;��
Falta de informação;��
Pouca capacidade institucional;��
Capacidade técnica inadequada;��
Fundos e financiamentos insuficientes;��
Limitações físicas e geográficas.��

A vontade política é, de longe, o ingrediente 
mais importante na criação de uma iniciativa 
de transporte público. Superar a resistência de 
grupos com interesses especiais e a inércia contra 
a mudança são geralmente obstáculos intrans-
poníveis para prefeitos e outras autoridades. 
Entretanto, para as autoridades públicas que se 
comprometerem com a causa, as recompensas 
políticas serão enormes. Os líderes políticos 
por trás dos sistemas de BRT de cidades como 
Curitiba e Bogotá deixaram um legado dura-
douro para suas cidades, e no processo foram 
recompensados com enorme popularidade e 
sucesso. Para alcançar esse sucesso, uma grande 
soma de capital político foi utilizado no conven-
cimento dos detratores do projeto, a mídia de 
massa e o público em geral.
Muitas autoridades políticas podem ficar 
relutantes em assumir um projeto de BRT em 
função dos riscos percebidos, especialmente em 
relação ao incômodo causado a certos grupos 
poderosos com interesses específicos. Motoristas 
e operadores privados de transportes públi-
cos tenderão a resistir a tal mudança. Além 
disso, autoridades políticas acabam optando 
por um jogo seguro ao evitar qualquer tipo de 
iniciativa mais séria que arrisque alienar parti-
cipantes específicos do sistema de transportes. 
Entretanto, quando autoridades assumem a 
visível trilha de baixo risco com a inatividade, 
as consequentes recompensas políticas serão 
certamente reduzidas.
A trajetória da popularidade do ex-Prefeito 
Enrique Peñalosa convida a uma interessante 
comparação (Figura 1.11). O Prefeito Peñalosa 
implementou mudanças no transporte e no 
espaço público de Bogotá que representaram 
um grande choque para a maioria das pessoas. 
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Sob a orientação do Prefeito Peñalosa, as leis 
que proíbem pessoas de estacionar em passagens 
de pedestres foram, pela primeira vez, fiscali-
zadas. Motoristas insultados conduziram uma 
campanha para derrubar o Prefeito Peñalosa. 
Nesse ponto do seu mandato, o Prefeito Peñalosa 
teve um dos mais baixos níveis de populari-
dade já registrados por um prefeito de Bogotá. 
Entretanto, subsequentemente, algo bastante 
miraculoso aconteceu. À medida que a visão 
e os projetos do Prefeito começaram a ser 
implementados, o público respondeu de uma 
maneira bastante positiva. Com as novas ciclo-
vias, melhorias no espaço público e o sistema de 
BRT TransMilenio, os cidadãos puderam ver a 
transformação da cidade. No momento em que o 
Prefeito Peñalosa concluiu o seu mandato de três 
anos, ele teve um dos mais altos níveis de popula-
ridade já registrados por um prefeito de Bogotá.
Ainda que automóveis possam representar 
menos de 15% da divisão modal de transportes 
de uma cidade em desenvolvimento, os donos 
desses veículos representam os grupos políticos 
e sociais mais influentes. A idéia de priorizar o 
espaço viário para o uso de transportes públicos 
pode parecer contrária ao interesse dos donos de 
carros particulares. Entretanto, na realidade, a 

separação de veículos de transporte públicos do 
tráfego geral deverá, normalmente, melhorar as 
condições de circulação para os veículos particu-
lares. Entretanto, motoristas podem, por fim, só 
vir a entender esses benefícios quando o sistema 
estiver operando. Antes do projeto, donos de 
carros podem considerar o BRT apenas como 
um intruso no espaço viário.
Os operadores de transporte provavelmente 
também considerarão o BRT como uma ameaça 
aos seus interesses e meio de vida. Em cidades 
como Quito (Equador), os operadores de ônibus 
apelaram para violentas manifestações nas ruas 
contra o desenvolvimento do sistema de BRT. 
O governo precisou recorrer aos militares para 
dispersar os protestos depois que os operadores 
paralisaram o sistema de transporte público na 
cidade por quatro dias. Da mesma forma, em 
outras cidades, os operadores privados de trans-
porte público fizeram pressões políticas sobre as 
autoridades políticas.
Entretanto, deve ser observado que a ameaça 
aos operadores privados é menos real do que 
a que eles percebem. Na maioria dos casos, 
uma campanha de informação aos operadores 
pode ajudar a dissipar medos infundados. Na 
realidade os operadores podem ter aumento de 

Figura 1.11
Taxas de aprovação dos 
prefeitos de Bogotá.
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Pesquisa: Em geral, você aprova ou reprova a administração do prefeito?

Prefeito Peñalosa entrega
um sistema de transporte público

de alta qualidade e
melhorias no espaço público

Prefeito Peñalosa
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lucros substanciais com o BRT através de maior 
rentabilidade e melhores condições de trabalho. 
Os operadores existentes podem competir efe-
tivamente para ganhar concessões de operação 
com o sistema de BRT proposto. Em Bogotá, os 
operadores existentes lançaram sete diferentes 
greves para protestar contra o desenvolvimento 
do TransMilenio. Hoje, muitos desses mesmos 
operadores são sócios das companhias concessio-
nárias do TransMilenio, e esses mesmos opera-
dores observam relevantes aumentos nos lucros. 
Muito poucos, se é que há algum, querem voltar 
para o sistema anterior.
As equipes profissionais dentro das agências 
municipais também podem representar uma bar-
reira para a melhoria do transporte público. Tais 
equipes geralmente não utilizam o transporte 
público como a principal forma de locomoção. 
Ao contr, autoridades municipais são parte da 
elite da classe média que tem poder aquisitivo 
para comprar um carro particular. Assim, os 
profissionais que são responsáveis por planejar 
e projetar os sistemas de transporte público 
normalmente não usam o transporte público. 
Essa falta de familiaridade com a realidade e as 
necessidades do usuário podem resultar em pro-
jetos de transporte público nada eficientes. Essas 
equipes podem também, involuntariamente, 
dar preferências de projeto e de recursos para os 
indivíduos motorizados, já que esse é o modo 
com que eles estão mais familiarizados.
Apesar da chegada das redes globais de infor-
mação, uma lacuna sobre o conhecimento das 
opções como BRT permanece uma grande bar-
reira. O longo intervalo de tempo entre o desen-
volvimento do sistema de Curitiba e a realização 
de BRTs em outras cidades é uma evidência do 
curto alcance da informação. Com a assistência 
de agências internacionais e organizações não-
governamentais, a conscientização sobre a exis-
tência de BRTs tem acontecido nos últimos anos. 
As visitas a Bogotá por autoridades de cidades 
da África e da Ásia ajudaram a catalisar novos 
projetos de BRT. Apesar disso, muitas cidades 
em desenvolvimento ainda não têm as informa-
ções básicas necessárias para o desenvolvimento 
da iniciativa de melhoria dos transportes.
A falta de informação na esfera municipal é 
geralmente correlacionada com a falta de capa-
cidade de recursos humanos. Os departamentos 
de transporte de muitas grandes cidades em 

desenvolvimento devem tratar de uma grande 
variedade de assuntos com uma pequena quan-
tidade de pessoal. A falta de capacidade técnica 
e institucional na esfera local inibe a habilidade 
das agências públicas de considerar projetos, 
mesmo que haja a conscientização geral da pre-
sença da oportunidade.
Financiamentos também podem ser uma ques-
tão para os projetos de transporte público, ainda 
que tenda a ser menos importante com opções 
de baixo custo como BRT. O acesso ao capital 
e o custo de empréstimos podem ser restrições, 
especialmente para infra-estruturas de transporte 
mais caras. Adicionalmente, a falta de recursos 
para sustentar algum tipo de subsídio operacional 
implica que o sistema deve ser globalmente proje-
tado para ser financeiramente auto-sustentável.
Muitas condições locais, tais como fatores topo-
gráficos, geográficos e urbanos, também podem 
representar barreiras à implementação. Por 
exemplo, vias muito estreitas e colinas íngremes 
podem representar desafios ao projeto físico. 
Entretanto, em geral, existem soluções técnicas 
para cada um desses assuntos. Condições locais 
requerem soluções locais, o que, no final das 
contas, torna cada projeto único a sua maneira.
Todas as barreiras e desafios mencionados nessa 
seção podem ser superados. Apesar de tudo, 
para muitas municipalidades, esses pontos 
obstruem bastante a possibilidade de tomarem 
iniciativa. Defensores do projeto precisarão 
apresentar respostas para cada uma das barreiras 
que representam ameaças a aceitação do projeto.

1.5  Benefícios
“Nada é feito até que todos estejam convenci-
dos que aquilo deve ser feito, e convencidos de 
que aquilo deveria ter sido feito há bastante 
tempo. Tanto tempo que agora já e hora de 
fazer algo diferente.”

—F. M. Cornford, autor e poeta, 1874–1943

Talvez a melhor resposta aos que criticam as 
iniciativas de transporte público seja o benefício 
global que tais iniciativas trazem para a cidade e 
para a vida de seus habitantes. Em muitos casos, 
esses benefícios podem ser diretamente quan-
tificados para produzir resultados em termos 
monetários. Em outros casos, os benefícios 
qualitativos podem ser avaliados dentro de uma 
estrutura comparativa lógica.
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A Tabela 1.1 delineia alguns dos benefícios 
diretos que melhorias nos transportes públicos 
trazem para as cidades. Além desses benefícios, 
no entanto, existem impactos multiplicadores 
que podem aumentar ainda mais seu valor para 
a cidade. Por exemplo, projetos de transpor-
tes públicos podem levar à redução de gastos 
associados à emissão veicular e acidentes. Tais 
impactos incluem custos arcados pelo sistema 

de saúde pública, pela polícia e pelo sistema 
judiciário. Por sua vez, ao reduzir esses custos, 
recursos municipais podem ser dirigidos para 
outras áreas como tratamentos de saúde preven-
tivos, educação e nutrição.
Metodologias para estimar os impactos econô-
micos, ambientais e sociais do BRT são incluí-
das nas seções posteriores deste manual.

Tabela 1.1: Os benefícios das iniciativas de transporte público

Fator Impactos / indicadores

Benefício de economia de tempo 
aos usuários de transporte público

Produtividade do trabalho��
Qualidade de vida��

Benefício de economia de tempo 
aos veículos no tráfego misto.

Produtividade do trabalho��
Eficiência na entrega de mercadorias e serviços��

Economia de combustíveis nas 
operações de transporte público

Redução de gastos com combustíveis para operadores de ��
transporte público
Redução de gastos com combustíveis para veículos no tráfego ��
misto
Redução da dependência externa de combustíveis ou uso ��
reduzido do suprimento interno

Melhoria na qualidade do ar (redu-
ção de emissões de CO, NOX, MP 
e SOX)

Saúde humana��
Preservação do ambiente habitado��
Preservação do ambiente natural��
Produtividade do trabalho��

Redução de emissão de gases de 
efeito estufa

Ambiente global��

Redução de barulho e vibrações Saúde humana��
Produtividade do trabalho e na educação��
Ambiente habitado��

Outras melhorias ambientais Redução de resíduos líquidos e sólidos��
Redução de impactos na flora e fauna��

Geração de empregos no sistema 
de transportes públicos

Empregos na construção��
Empregos na operação��

Setor comercial Valor das propriedades��
Vendas do comércio��
Geração de empregos��

Benefícios aos passageiros Conforto dos passageiros��
Prestígio do sistema��

Benefícios sociais Redução de crimes e problemas sociais na área��
Sociabilidade do ambiente de rua��
Equabilidade para grupos de baixa renda��
Aumento do orgulho cívico, sentimento de comunidade��

Imagem da cidade Orgulho geral da cidade��
Turismo��

Desenvolvimento urbano Ambiente urbano mais sustentável, incluindo adensamento ��
dos principais corredores
Custo reduzido na entrega de serviços como eletricidade, ��
saneamento e água

Político Realização de um sistema de transporte de massa no período ��
de um mandato.
Realização de um recurso de alta-qualidade que produ-��
zirá resultados positivos para praticamente todos os grupos 
eleitorais
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2. Tecnologias de transporte público

“Para criação de uma tecnologia de sucesso, a 
realidade deve ter precedência sobre as rela-
ções públicas, pois a natureza não pode ser 
enganada.”

—Richard P. Feynman, 1918–1988

A escolha do tipo de tecnologia de transporte 
público de uma cidade pode ser um processo 
muito polêmico. Dados os vários interesses dos 
grupos envolvidos e a quantidade substancial 
de contratos em jogo com o setor privado, o pro-
cesso pode ficar bastante politizado. Entretanto, 
tomar a decisão dentro de uma estrutura de 
trabalho racional é a única maneira de assegurar 
que o usuário seja verdadeiramente atendido. 
Este capítulo tenta prover essa estrutura de tra-
balho, bem como oferecer uma discussão sobre 
cada variável de decisão.
A escolha da tecnologia de transporte público 
afeta o tempo de viagens, as despesas pessoais 
com condução e o conforto e a segurança do 
passageiro. A escolha também afeta dramatica-
mente as finanças municipais e a eficiência da 

economia da cidade. Por fim, a seleção define 
a forma urbana da cidade e o próprio estilo de 
vida de seus habitantes. Assim, um processo de 
avaliação objetivo e efetivo é parte essencial de 
uma tomada de decisões eficiente e coerente.
Ainda que este manual esteja focado sobre 
BRTs, ele é apenas uma dentre as diversas 
opções de transporte público. Para muitas 
cidades, BRT é uma opção de custo altamente 
eficiente para proporcionar uma rede completa 
que oferece aos usuários um transporte compe-
titivo com o automóvel. Entretanto, há também 
condições nas quais o metro ferroviário ou 
veículo leve sobre trilhos e, até mesmo, o serviço 
de ônibus convencional é a escolha de tecnologia 
mais adequada. Este capítulo apresenta algumas 
das considerações estratégicas para a decisão 
sobre o tipo de sistema de transporte público. 
Idealmente, as cidades podem estabelecer uma 
competição saudável entre diferentes opções de 
tecnologias de forma a assegurar que a opção 
mais apropriada seja selecionada.

Os tópicos discutidos neste capítulo são:

2.1 Introdução a tecnologias de transporte púbico

2.2 Critérios de seleção de tecnologia

2.2.1 Custos

2.2.2 Desenho e implementação

2.2.3 Desempenho

2.2.4 Impactos

2.3 Decisão sobre escolhas tecnológicas

2.1  Introdução a tecnologias de 
transporte púbico

“As tecnologias que tiveram os mais profundos 
efeitos na vida humana são geralmente simples.”

—Freeman Dyson, físico, 1923–

2.1.1  Tipologias de transporte público

O transporte público em seu sentido mais amplo se 
refere a serviços coletivos de passageiros. Pode, daí, 
incluir serviços de transporte informais (lotações, 
alternativos) tanto quanto os serviços formais 
encontrados nas diferentes cidades do mundo. 
O transporte público, portanto, engloba táxis 

compartilhados, minivans, serviços convencio-
nais de ônibus, BRT, serviços sobre a água e ser-
viços sobre trilhos. Mais especificamente Serviço 
de Transporte de Massa Rápido (MRT, Mass Rapid 
Transit) é um serviço urbano de passageiros que 
opera em altos níveis de desempenho ao usuário, 
especialmente no que tange tempos de viagem e 
capacidade de carga de passageiros. Transportes 
de Massa Rápidos podem conseguir tempos de 
viagem reduzidos com o oferecimento de redes 
amplamente acessíveis, veículos de alta veloci-
dade, infra-estrutura exclusiva com a prioridade 
de passagem, serviços especiais expressos ou com 
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Quadro 2.1: Tipos de tecnologias de 
transporte público
Bus Rapid Transit (BRT, n.n.: literalmente ‘Linha 
de Ônibus Rápida’) – Tecnologia baseada em 
ônibus tipicamente operando em faixas exclu-
sivas com prioridade de passagem no nível da 
superfície; em alguns casos passagens subterrâ-
neas ou túneis são utilizados para proporcionar 
separação de nível em interseções ou areas 
centrais densas.

Light Rail Transit (LRT, n.t.: literalmente ‘Linha 
Ferroviária Leve Rápida’ conhecido no Brasil 
pela sigla VLT, Veículo Leve sobre Trilhos) – 
Tecnologia baseada em trens elétricos seja com 
um único carro ou com uma composição curta 
de veículos, tipicamente em faixas exclusivas 
com direito de passagem no nível da superfície 
com conexões elétricas sobre toda a extensão 
das linhas.

Bondes – Bondes também podem ser con-
siderados um tipo de LRT (VLT), mas utilizam 
tipicamente carrocerias menores e podem dividir 
o espaço com outros tipos de tráfego.

Metrô enterrado (Underground metro) – um 
sistema de transporte público ferroviário pesado 
operando em trilhos com separação de nível 
que são principalmente enterradas.

Linhas de trilhos elevadas (Elevated rail tran-
sit) – um sistema de linhas ferroviárias operando 
em trilhos com separação de nível que estão 
localizados prinicpalmente em estruturas aérea; 
sistemas elevados também podem ser consi-
derados uma forma de metrô

Trens suburbanos – um sistema de transporte 
urbano ferroviário pesado operando em tri-
lhos exclusivos, com direito de passagem que 
estão localizados principalmente a céu aberto 
mas com separação física; tipicamente levam 
passageiros entre as áreas urbanas e suburba-
nas; diferem dos outros sistemas ferroviários 
urbanos pelo fato de que as carrocerias são 
mais pesadas e as distâncias percorridas são 
usualmente mais longas.

Personal Rapid Transit (PRT, n.t.: literalmente 
Linha Pessoal Rápida) – um sistema sobre 
pneus ou trilhos carregando passageiros em 
pequenos Veículos Guiados Automaticamente 
(Automatic Guided Vehicles, AGV); PRTs operam 
tipicamente em faixas exclusivas com direito de 
passagem que também devem ter separação 
de nível.

paradas limitadas, sistemas de cobrança eficientes 
e/ou técnicas de embarque e desembarque mais 
rápidas. Altas capacidades de transporte podem 
ser conseguidas com veículos maiores, conjuntos 
múltiplos de veículos (i.e., um trem ou um com-
boio), e/ou serviços mais frequentes.
O Quadro 2.1 define as principais categorias 
de tipologias de transportes públicos. Há uma 
ampla gama de permutações possíveis com cada 
tecnologia. Alguns sistemas de VLT podem 
confundir as fronteiras da definição de sistemas 
de metrô quando o VLT é utilizado em estru-
turas com separação de nível. Da mesma forma, 
alguns sistemas de BRT têm segmentos que 
correm enterrados ou em estruturas elevadas. 
Apesar disso, o Quadro 2.1 oferece uma tipolo-
gia geral para tecnologias de transporte público. 
A inovação contínua dos desenvolvedores de 
transportes públicos provavelmente implica que 
essas definições também continuarão evoluindo.
Bus Rapid Transit (BRT), portanto, é apenas 
mais uma dentre as muitas opções existentes 
de transporte público. Adicionalmente, há uma 
gama de sistemas de transportes públicos sobre 
trilhos que são possíveis, incluindo metrôs enter-
rados, sistemas ferroviários elevados, sistemas 
ferroviários leves (VLT) e bondes (Figuras 2.1 a 
2.6). Nenhuma dessas opções é inerentemente 
correta ou incorreta. As condições locais e as 
preferências locais exercem um papel primordial 
na determinação do sistema a ser escolhido.
Tipos adicionais de tecnologias de transporte 
público também são possíveis. Ainda que as 
tecnologias de trens monotrilho e maglev possam 
ser consideradas linhas de trilhos elevadas, 
essas tecnologias são distintas o bastante para 
ser consideradas como categorias separadas de 
transporte público. A tecnologia de monotrilho já 
existe há 40 anos, com implementações especial-
mente no Japão. Alguns novos sistemas de mono-
trilhos ainda estão sendo construídos, tal como o 
monotrilho de Las Vegas, que abriu em 2004.
A tecnologia maglev é bastante nova e tem o 
potencial para aumentar consideravelmente 
as velocidades dos veículos. A única aplicação 
para passageiros atual de maglev é encontrada 
em Xangai (China), e velocidades maiores que 
400 km/hora são alcançadas ao longo da linha 
de 30 km entre a cidade e o seu novo aeroporto 
internacional. Entretanto, a um custo de mais 
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de 300 milhões de dólares por quilômetro, é 
improvável que, no futuro previsível, encontre-
se a tecnologia replicada em algum lugar. Além 
disso, para muitos profissionais dos transportes, 
a tecnologia maglev é vista mais como um com-
petidor das linhas aéreas para viagens interur-
banas do que uma solução prática para o setor 
do transporte público urbano. Apesar de tudo, 
maglev representa uma nova tecnologia interes-
sante que pode ter aplicações futuras.

Personal Rapid Transit (PRT, n.t.: literalmente 
Linha Pessoal Rápida) é outro fenômeno relati-
vamente novo que está sendo desenvolvido como 

Figuras 2.1, 2.2, 2.3, 
2.4, 2.5 e 2.6
O transporte 

ferroviário aparece 
em uma variedade 

de formas. 
Fotos:

1. Metrô de Hong Kong
(Foto por cortesia de Hong Kong 

MTR)

2. SkyTrain de Bangkok
(Foto por Lloyd Wright)

3. Monotrilho de Osaka
(Foto por Lloyd Wright)

4. Sistema ferroviário 
suburbano de Hankyu

(Foto por Lloyd Wright)

5. Sistema LRT 
de Estrasburgo

(Foto por Manfred Breithaupt)

6. Bonde de Bucareste
(Foto por Lloyd Wright)

uma opção em cidades de baixa densidade de 
países desenvolvidos. PRTs utilizam Automatic 
Guided Vehicles (AGVs, veículos guiados 
automáticos/automaticamente) que não neces-
sitam de um condutor, e assim ajudam cidades 
desenvolvidas a reduzir seus custos relativamente 
altos com mão-de-obra nas operações de trans-
porte público. Esses veículos podem ser base-
ados em tecnologias de trilhos ou de pneus e são 
consideravelmente pequenos, com cada veículo 
levando de 2 a 6 passageiros. A idéia por trás 
do PRT é combinar a flexibilidade dos serviços 
de táxi com a automação de sistemas de trilhos 
fixos. Um sistema PRT oferece o potencial de 
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dar a cada usuário o seu próprio itinerário e 
assim fazer viagens de ponto a ponto. O sistema 
também combina a privacidade do veículo 
particular com as vantagens do sistema público. 
O desafio desses sistemas é oferecer um produto 
que seja competitivo em custos com as opções 
convencionais de transportes públicos. Até hoje, 
apenas alguns sistemas experimentais foram 
desenvolvidos (Figura 2.7). Por essa razão, PRT 
não é mencionado em detalhe neste documento.’

2.1.2  Ferrovia versus Rodovia

A inovação demonstrada por certas empresas 
de tecnologia transformam, de diversas formas, 
definições tradicionais em obsoletas. As distin-
ções entre ferrovia e rodovia estão cada vez mais 
tênues por causa das tecnologias que existem nos 
dois universos (Figuras 2.8 a 2.11). Por exemplo, 
nos sistemas de metrô da Cidade do México 
e de Paris, utilizam-se veículos com pneus de 
borracha, ainda que esses sistemas pareçam usar 
apenas a tecnologia ferroviária.
O veículo Translohr sendo desenvolvido para 
novos sistemas em Clermont-Ferrand (França), 
L’Aquila, Mestre-Veneza e Pádua (Itália) é uma 
via de bonde em espaço dedicado a veículos 

com pneus. O sistema do “Transport sur Voie 
Reservée” (TVR) desenvolvido nas cidades de 
Caen e Nancy, na França, utilizam modernos 
veículos com pneus fora e dentro de vias exclu-
sivas. Finalmente, o modernista Civis da Irisbus 
é um veículo de pneus de borracha com a frente 
arredondada e as rodas cobertas que produzem a 
aparência característica de um LRT/VLT. Esses 
veículos são utilizados por sistemas em cidades 
como Rouen (França) e Las Vegas (EUA). Com 
estações fechadas e faixas exclusivas, o sistema 
BRT de Bogotá, examinado mais de perto, 

Figuras 2.8,  
2.9, 2.10 e 2.11
Todas essas imagens 
são de veículos com 
pneus de borracha, 
fazer a distinção entre 
rodovia e ferrovia 
chega a ser irrelevante. 
Fotos em sentido 
horário, a partir do 
lado esquerdo superior:
1. Metrô da Cidade 
do México
(Foto por Lloyd Wright)

2. Veículo Translohr 
em Pádua (Itália)
(Foto por cortesia do Grupo LOHR)

3. Ônibus Civis 
na França
(Foto por cortesia de NBRTI)

4. Veículo TVR em 
Nancy (França)
(Foto por Klaus Enslin)

Figura 2.7
Personal Rapid Transit 
(PRT) tenta combinar 

aspectos tanto do 
transporte público 

quanto do transporte 
por veículos privados.

Imagem por cortesia de ULTra
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Figura 2.12
Hora do rush no 
metro de Delhi.
Foto por cortesia do ITDP

aparenta-se, de muitas maneiras, mais com 
um metrô do que com um sistema de ônibus 
convencional. Esses exemplos demonstram que a 
linha entre ferrovia e rodovia é bastante tênue e 
talvez até irrelevante. Se um sistema é chamado 
LRT, BRT ou metrô talvez importe menos do 
que se o sistema atende as expectativas de um 
grupo determinado de usuários.
Visto que o transporte de massa precisa ter certo 
nível de capacidade e de velocidade, alguns 
sistemas são mais bem descritos tecnicamente 
sob o termo geral “transporte público”, em vez 
de “transporte de massa”. Se um sistema se 
enquadra como “transporte de massa”, isso se 
deve tanto à natureza da tecnologia quanto às 
circunstâncias particulares da cidade em que 
foi aplicado. Linhas de bonde e VLT em geral 
carregam menos do que 12.000 passageiros por 
hora por sentido (pass/(hora*sentido), ou pphpd 
do inglês passenger per hour per direction) e, 
assim, são mais bem definidas como “tecnolo-
gias de transporte público”. O BRT de Bogotá 
chega a carregar 45.000 pass/(hora*sentido) e, 
assim, é certamente considerado um sistema 
de “transporte de massa”. Entretanto, muitos 
outros sistemas de BRT operam em cidades 
com características de demandas e velocida-
des muito menores, não devendo portanto se 
qualificar como “transporte de massa”. Metrôs e 
sistemas ferroviários de vias elevadas são capa-
zes de operar com altas velocidades e, assim, 
serem considerados sob o termo “transportes 

de massa”. Entretanto, há casos de metrôs que 
operam com a capacidade relativamente baixa, 
tais como o de Delhi e Kolkata, para os quais 
o termo “transporte de massa” pode não se 
aplicar (Figura 2.12). A discussão seguinte sobre 
as tecnologias de transporte público não fazem 
distinções semânticas precisas entre tecnologias 
de “transporte de massa” e “transporte público” 
Ao contrário, reconhece-se que a tecnologia 
“mais apropriada” é aquela que melhor atende as 
necessidades dos usuários de um determinado 
contexto com suas próprias condições locais.

2.2  Critérios de seleção tecnológica
“A sociedade ocidental aceitou como inquestio-
nável um imperativo tecnológico tão arbitrário 
quanto o mais primitivo tabu: não apenas o 
dever de incentivar a invenção e constante-
mente criar novidades tecnológicas, mas igual-
mente o dever de se render a essas novidades 
incondicionalmente apenas porque elas estão à 
disposição, sem consideração pelos consequên-
cias nos aspectos humanos.”

—Lewis Mumford, historiador e crítico de 
arquitetura, 1885–1990

A decisão de escolher uma tecnologia específica 
depende de muitos fatores. Custo, desempe-
nho, condições locais e preferências pessoais, 
todos esses aspectos, historicamente, exercem 
um papel no processo de decisão. Esta seção 
delineará alguns dos fatores que deveriam ser 
considerados na seleção de um tipo de sistema 
de transporte de massa para uma cidade.
Nos últimos anos, houve sérios debates entre 
os profissionais de transporte, tentando definir 
se BRT ou soluções sobre trilhos são as mais 
adequadas. Essa competição entre sistemas 
pode, de fato, ser muito saudável, à medida que 
resulta em um ambiente em que as tecnologias 
devem se esforçar em melhorar. Um processo 
de avaliação rigoroso ajudará a assegurar que a 
cidade faça a escolha mais apropriada.
O processo de planejamento e tomada de deci-
são pode ser definido de forma que o resultado 
final reflita as metas e os objetivos da cidade em 
conjunto com as tendências atuais e projetadas. 
A Figura 2.13 descreve esse processo. As metas 
e os objetivos provavelmente, em parte, refletem 
na formalização da visão desenvolvida pelo líder 
político. Adicionalmente, os objetivos que levam 
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Metas e objetivos

Situação atual
e tendências

Identi�cação de
Alternativas de Investimentos

Avaliação de alternativas

Decisão

Processo de
tomada de decisão objetivo

Vias para automóveis,
metrô, VLT, BRT, etc.

Problemas atuais
e desa�os futuros

Acessibilidade / mobilidade, qualidade
of vida, imagem do sistema, etc.

em consideração a qualidade de vida e a imagem 
da cidade provavelmente farão parte da avalia-
ção. Tendências demográficas ajudam a indicar 
os níveis de serviço de transporte precisos para 
que se encontre a forma futura da cidade.
À medida que o processo de tomada de decisão 
chega realmente às comparações entre diferentes 
tecnologias de transportes públicos, um quadro 
de trabalho para avaliar objetivamente cada cri-
tério deve ser claramente articulado. O processo 
de avaliação, provavelmente, deve começar com 
o maior número possível de opções em consi-
deração. À medida que a avaliação prossegue, 
níveis crescentes de análises devem ser utilizados 
para diminuir as alternativas. A Figura 2.14 ilus-
tra essa relação entre o número de alternativas e 
o nível de detalhe na análise.
Estudos de “viabilidade” e análises “benefício-
custo” devem ser utilizadas para determinar, 
em detalhes, a exequibilidade financeira de uma 
opção particular. Em casos em que se considera 
apenas uma única tecnologia, não é incomum 
para os estudos de “viabilidade” quase sempre 
apresentarem o veredito de “viável”, sem consi-
derações de alternativas potencialmente melho-
res. Decisões sobre a tecnologia de transportes 
públicos podem assim se tornar profecias auto-
realizadoras, baseadas em preferências pessoais 
ou políticas mais do que nas necessidades dos 
usuários.
Na verdade, uma abordagem de cima para 
baixo que comece com o foco em tecnologia 
talvez não seja a ideal. É muito melhor definir 
as características desejadas para o transporte 
público antes de selecionar uma tecnologia em 
particular. Ao entender as necessidades dos 
usuários a respeito de níveis de tarifa, itinerá-
rios e localização, tempos de viagem, conforto, 
proteção, segurança, frequência de serviços, qua-
lidade de infra-estrutura e facilidade de acesso, 
os desenvolvedores do sistema podem definir 
o tipo preferido de serviço sem inclinações por 
uma tecnologia em particular (Figura 2.15). 
Assim, muito do planejamento registrado neste 
Manual de BRT pode, de fato, ser conduzido 
sem se comprometer com um tipo de tecnologia 
em favor de outro. Nesse cenário, a tecnologia 
de transporte público é um dos últimos assun-
tos a serem inseridos no processo de tomada 
de decisões. A abordagem orientada ao usuário 

provavelmente tem a melhor chance de produ-
zir um serviço de transporte público que possa 
efetivamente competir com o automóvel.

Na prática, contudo, uma autoridade política 
ou técnica frequentemente declara, logo de 
início, a preferência por uma dada tecnologia. 
Essa escolha pode ser um reflexo das próprias 
experiências dessa autoridade ou simplesmente 
ser o resultado de um convincente esforço de 
conversas de bastidores de grupos de interesse 
ou de vendedores dessa tecnologia em parti-
cular. (Figura 2.16). Nesses casos, o serviço é 

Figura 2.13
O processo de 
tomada de decisão.

Fonte: Gráfico por Sam Zimmerman
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Figura 2.14
Estreitando o 
número de opções de 
transportes públicos.
Fonte: Gráfico por Sam Zimmerman
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efetivamente projetado em torno de uma tecno-
logia, e não visando ao usuário. Se uma tecno-
logia requer certo nível de fluxo de passageiros 
para obter eficiência de custo, então os corredo-
res e itinerários serão desenhados para atender 
a essa característica. Claramente, contudo, o 
que é bom para uma tecnologia em particular 
pode não ser o ideal para os residentes da cidade 
como um todo.
Em 1985, o presidente do Peru passou a tarde 
em sobrevôo de helicóptero pela cidade. Desse 
ponto de vista, bastante propício, o presidente 
apressadamente escolheu um corredor para um 
novo sistema ferroviário. Infelizmente, o corre-
dor selecionado não se ajustou bem com a real 
demanda de serviços de transporte público. A 
cidade gastou cerca de $ 300 milhões entre 1986 
e 1991 para construir e equipar os primeiros 9.8 
quilômetros de um sistema de 43 quilômetros 
planejados (Menckhoff, 2002). Altos custos, 
péssima localização e as estimativas de passa-
geiros revisadas exigiram que a construção do 
sistema fosse paralisada, mas a contínua manu-
tenção do sistema desativado ainda representa 
um custo pesado (Figura 2.17).

Em outros casos, um sistema de transporte 
público pode ser projetado em torno dos anseios 
de uma empresa de exploração imobiliária ou de 
construção. A interação entre os sistemas MRT3 
e LRT2, em Manila, requer que os usuários 
façam longas caminhadas entre três shopping 
centers. A intenção do intercâmbio não é orien-
tada para a conveniência do usuário, mas, antes, 
para maximizar as vendas das lojas. Nesses 
casos, o interesse e utilidade do sistema de trans-
porte público fica seriamente prejudicado. Se, 
ao contrário, o sistema é completamente desen-
volvido em torno das necessidades e desejos do 
cliente do transporte público, então um maior 
número de pessoas será beneficiado.
Assim, a escolha da tecnologia de transporte 
público dever ser baseadas em uma série de 
considerações, em que desempenho e custo são 
as mais importantes. Conforme sugerido, esses 
requerimentos são idealmente derivados de uma 
análise objetiva das situações atuais e projetadas. 
A Tabela 2.1 delineia as categorias das caracte-
rísticas que podem ajudar a conformar a decisão 
da cidade para o tipo mais apropriado de tecno-
logia de transporte público.

Figura 2.15
Projeto orientado ao 

usuário: ajustando 
a tecnologia em 

torno do usuário.
Fonte: Gráfico por Lloyd Wright
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Figura 2.16
Projeto guiado pela 
tecnologia: fazer com 
que o usuário se adapte 
a uma tecnologia.
Fonte: Gráfico por Lloyd Wright

Figura 2.17
Exceto pela ocasional 
lhama, o “Tren 
Eléctrico” em 
Lima não atende a 
nenhum usuário.
Foto por cortesia de 
Gerhard Menckhoff
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Este capítulo pretende oferecer uma revisão 
objetiva de cada uma dessas características. 
Afirmamos, mais uma vez, que nenhuma 
solução de transporte público é a solução certa 
para todas as cidades. As circunstâncias locais 
e a política pública desempenham um papel 
relevante na seleção da solução de transporte 
público mais apropriada para cada cidade.

2.2.1  Custos

“Enquanto bondes de verdade em Newark, 
Filadélfia, Pitsburgo e Bostom desaparecem por 
falta de clientes e apoio do governo, milhões 
de pessoas se amontoam na Disneylândia para 
andar em trens que não vão a lugar algum.”

—Kenneth T. Jackson, historiador

2.2.1.1  Investimento (custos de infra-
estrutura e propriedades)

Para a maioria das cidades em países em desen-
volvimento, os custos de infra-estrutura serão 
fatores proeminentes na tomada de decisão. 
Com base nas regulamentações para emprés-
timos determinadas por instituições como o 
Fundo Monetário Internacional e o Banco 
Mundial, essas cidades, em geral, tem um limite 

de empréstimos que funciona como o total de 
empréstimos que pode ser obtido. A capaci-
dade de empréstimos é geralmente função da 
quantidade de dívidas existentes, assim como 
o nível de endividamento em relação ao pro-
duto interno bruto (PIB). Adicionalmente, 
empréstimos para o setor de transportes terão 
um impacto direto na possibilidade da cidade 
de tomar emprestado para todas as outras 
funções críticas, incluindo áreas como água, 
saneamento, educação e saúde. Assim, a decisão 
sobre o sistema de transporte público terá longas 
ramificações, afetando muitas facetas do desen-
volvimento conjunto da cidade.
Custos de infra-estrutura

O exato investimento em um sistema depende 
de muitos fatores locais, entre eles:

Custos trabalhistas locais;��
Competitividade da indústria de construção;��
Capacidade organizacional e gerencial;��
Condições físicas locais (topologia, tipo de ��
solo, lençol freático, etc.);
Requerimentos de segurança e de projeto ��
(físico);
Custos de financiamento;��
Utilização de tecnologia nacional (�� versus tec-
nologia importada);
Exigências de aposentadoria da frota ��
existente;
Necessidades de importação;��
Preços das propriedades e quantidade neces-��
sária de desapropriação;
Nível de competitividade e abertura do pro-��
cesso de licitação.

Comparações de custos de infra-estrutura

Ainda que seja possível comparar investimentos 
com outras cidades, o nível de investimento 
final dependerá da natureza das condições 
locais. A Tabela 2.2 apresenta uma amostra de 
investimentos em diversas cidades e diversas tec-
nologias de transporte de massa. Ao fazer essas 
comparações, deve-se tomar muito cuidado para 
ter certeza de que os mesmos fatores de custos 
são comparados. Por exemplo, uma oferta tecno-
lógica pode considerar o material rodante (veí-
culos) como parte dos investimentos, enquanto 
outra coloca o item em custos operacionais. 
Além disso, em alguns casos, os sistemas podem 
capitalizar (considerar investimentos) peças de 
reposição e atividades de manutenção enquanto 

Tabela 2.1: Fatores na escolha do tipo de 
tecnologia de transporte público

Categoria Fator

Custo Investimentos (custos de pro-��
priedades e infra-estrutura)
Custos de operação��
Custos de planejamento��

Planejamento 
e gerencia-
mento

Prazos de planejamento e ��
implementação
Gerenciamento e administração��

Projeto Possibilidade de expansão��
Flexibilidade��
Diversidade versus ��
homogeneidade

Desempenho Capacidade��
Tempos de viagem/velocidade��
Frequências de serviço��
Confiabilidade/regularidade��
Conforto��
Segurança viária��
Serviços ao usuário��
Imagem e percepção��

Impactos Econômicos��
Sociais��
Ambientais��
Urbanos��
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o tratamento mais convencional seria colocar 
essas despesas em custos operacionais. Com a 
intenção de desenvolver uma matriz de tomada 
de decisões entre tipos de sistema, deve-se ser 
consistentemente estrito na categorização de 
cada tipo de custo. Toda comparação de custo 
deve também, de forma ideal, trazer todos os 
custos a uma base anual comum, em termos 
de valores monetários. Valores reais, em vez de 
nominais, devem ser utilizados quando possível.
A Tabela 2.2 indica que sistemas de BRT 
custam, em geral, de 500 mil dólares por quilô-
metro a 15 milhões de dólares por quilômetro, 
e a maioria dos sistemas é realizada por menos 
de 5 milhões de dólares por quilômetro. Por 
comparação, sistemas de bondes e LRT sem 
separação física aparecem no intervalo de 13 
milhões de dólares por quilômetro a 40 milhões 
de dólares por quilômetro. Sistemas elevados 
podem variar de 40 milhões por quilômetro 
até 100 milhões de dólares por quilômetro. 
Finalmente, metrôs enterrados parecem variar 
dos 40 milhões de dólares por quilômetro até 
os altos 350 milhões de dólares por quilômetro. 
As relevantes variações de intervalos indicam a 
natureza dos custos locais. Adicionalmente, o 
intervalo depende de características individuais 
a que cada sistema almeja (e.g., qualidade das 
estações, separação do tráfego).
O custo de infra-estrutura por quilômetro em 
conjunto com a capacidade provável de financia-
mento do sistema determina o tamanho global 
do sistema. Um dos fatores mais fundamentais 
da utilidade geral do sistema para o passageiro 
é a extensão total da rede. Uns poucos quilôme-
tros de linhas com alta-tecnologia não conven-
cem os passageiros de outros sistemas a se tornar 
clientes do novo sistema. Esse tamanho limitado 
implica que o sistema não atinge a maioria dos 
destinos essenciais para os usuários. Quando os 
sistemas formam uma rede completa por toda 
a extensão da cidade, então a possibilidade de 
funcionar dispensando o veículo particular é 
consideravelmente maior.
A Figura 2.18 é uma visualização gráfica para as 
opções de troca entre custos de infra-estrutura 
e extensão da rede. A figura é baseada nos 
custos reais para o sistema de trilhos elevados 
de Bangkok (Skytrain), o sistema de metrô de 
Bangkok (MRTA), o sistema de BRT proposto 

Tabela 2.2: 
Investimentos para diferentes sistemas de transporte de massa

Cidade Tipo de sistema
 Vias 

segregadas 
(km)

Custo 
(milhões de 
dólares/ km)

Taipei BRT — Bus rapid transit 57,0 0,5

Quito (Ecovía) BRT — Bus rapid transit 10,0 0,6

Porto Alegre BRT — Bus rapid transit 27,0 1,0

Las Vegas (Max) BRT — Bus rapid transit 11,2 1,7

Curitiba BRT — Bus rapid transit 57,0 2,5

São Paulo BRT — Bus rapid transit 114,0 3,0

Bogotá (Fase I) BRT — Bus rapid transit 40,0 5,3

Tunis Bonde 30,0 13,3

San Diego Bonde sobre trilhos 75,0 17,2

Lyon
Veículo leve sobre 
trilhos

18,0 18,9

Bordeaux
Veículo leve sobre 
trilhos

23,0 20,5

Zurich tram Bonde NA 29,2

Portland
Veículo leve sobre 
trilhos

28,0 35,2

Los Angeles 
(Gold Line)

Veículo leve sobre 
trilhos

23,0 37,8

Kuala Lumpur (PUTRA) Linha de trilhos elevada 29,0 50,0

Bangkok (BTS) Linha de trilhos elevada 23,7 72,5

Kuala Lumpur 
Monorail

Monotrilho 8,6 38,1

Las Vegas Monotrilho 6,4 101,6

Mexico City (Ruta B) Metrô 24,0 40,9

Madrid 
(1999 extension)

Metrô 38,0 42,8

Beijing Metro Metrô 113,0 62,0

Shanghai Metro Metrô 87,2 62,0

Caracas (Ruta 4) Metrô 12,0 90,3

Bangkok MRTA Metrô 20,0 142,9

Hong Kong Subway Metrô 82,0 220,0

London 
(Jubilee Line ext.)

Metrô 16,0 350,0
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para a mesma cidade (Smartway) e um sistema 
proposto de VLT. Conforme o esperado, os 
investimentos mais baixos em BRT e VLT 
favorecem o desenvolvimento de uma rede mais 
extensa com o mesmo custo.
Da perspectiva do cliente, uma rede completa 
servindo a maioria das origens e destinos é 
fundamental para a utilidade do sistema. Um 
sistema que consista de apenas alguns quilô-
metros e/ou apenas um único corredor faz com 
que o sistema seja relativamente inutilizável 
para muitos clientes. Forçar um usuário a viver, 
trabalhar e realizar a maioria de suas atividades 
diárias ao longo de um corredor é uma presun-
ção pouco realista. Uma vez que uma pessoa 
opta pelo uso do carro particular para realizar 
algumas viagens, então a conveniência e os 

Figura 2.18
Quatro sistemas com 

mesmo custo.1)

426 quilômetros de BRT

14  quilômetros de ferrovias elevadas

40  quilômetros de VLT

7  quilômetros de metrô

Figura 2.19
O sistema de bondes de 
Zurique cobre quase a 
totalidade de sua área 
urbana, tornando-o 
um dos poucos sistemas 
sobre trilhos do 
mundo com ampla 
abrangência de rede 
de serviços.
Imagem por cortesia 
da Cidade de 
Zurique

1) Presume um investimento total de US$ 1 bilhão em 
cada sistema. Custos do sistema de BRT projetado 
em US$ 2,34 milhões/km. Sistema de VLT hipotético 
estimado em US$ 25 milhões/km. Custo registrado 
do Bangkok Skytrain (trilhos elevados) de US$ 72,5 
milhões /km. Custo registrado do Bangkok MRTA 
(metrô) de US$ 142,9 milhões/km.
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custos incorridos na propriedade de um veículo 
implicam que praticamente quaisquer viagens 
por transporte público são abandonadas.
Um sistema de BRT provavelmente permite que, 
com o mesmo orçamento, uma cidade construa 
uma rede de 4 a 20 vezes mais extensa que a 
rede de VLT. Assim, para a maioria das apli-
cações em países em desenvolvimento, o BRT 
é capaz de agregar mais valor para o mesmo 
investimento. Entretanto, algumas cidades são 
capazes de executar um sistema baseado em 
trilhos que cubra a maior parte da área urbana. 
O sistema de bonde em Zurique (Suíça) é um 
desses exemplos (Figura 2.19). Qualquer mora-
dor de Zurique pode acessar praticamente todos 
os pontos da cidade através do sistema de bonde, 
ainda que o sistema seja complementado por 
um serviço de ônibus. Na prática, no entanto, 
poucas cidades possuem os recursos econômicos 
de Zurique para implementar um sistema sobre 
trilhos por toda a área urbana. As mais recentes 
expansões do sistema custaram aproximada-
mente 28 milhões de dólares por quilômetro 
(Hustler, 2005).
Com certeza, existem, da mesma forma, 
exemplos de BRTs bastante caros. A seção do 
sistema de BRT de Boston “Silver Line” que 
passa sob o porto de Boston consumiu um 
investimento de 312 milhões por quilômetro. 
Entretanto, sempre que a execução de túneis em 
um ambiente aquático e/ou ambiente urbano 
complexo está presente, os custos são realmente 
elevados. O mesmo também é verdade para uma 
linha de trem nessas circunstâncias. O ponto 
principal mostrado na Tabela 2.2 é que BRT 
custa genericamente de 4 a 20 vezes menos que 
um sistema de bondes ou VLT e entre 10 a 100 
vezes menos que um sistema de trens elevados 
ou enterrados, presumindo-se que o BRT opere 
predominantemente no nível da rua. É claro 
que uma comparação mais precisa para cada 
situação pode ser conseguida por meio de um 
estudo de viabilidade detalhado, no qual todas 
as opções relevantes de tecnologia são objetiva-
mente comparadas.
Robustez das projeções de custo

A robustez relativa das projeções de custos de 
investimento também merece importante consi-
deração. As opções de alto custo tendem a apre-
sentar maior disparidade entre custos projetados 

e custos reais. À medida que o orçamento 
estimado evolui, um maior número de variá-
veis contribui para o aumento da incerteza nos 
valores. A disparidade se traduz em maior risco 
financeiro para aqueles que assumem o projeto. 
A Tabela 2.3 ilustra a tendência de alguns pro-
jetos de transportes públicos em subestimar os 
custos esperados e de superestimar o número de 
passageiros esperados.
Deve existir uma variedade de razões para 
subestimação de custos de projetos de transpor-
tes públicos, incluindo vantagens econômicas 
pessoais, complexidade tecnológica e fatores 
psicológicos. Desenvolvedores de projetos 
podem subestimar custos de forma a ganhar 
o comprometimento inicial com o projeto; a 
subestimação deve ocorrer especialmente sempre 
que não houver riscos ou penalidades por isso 
(Flyvberg et al., 2003). Projetos que requerem 
túneis, estruturas elevadas e tecnologias avança-
das provavelmente incorrem em maior variância 
de custo em função da complexidade do projeto, 
que é relacionada com a ocorrência de eventos 
e custos imprevistos. Allport (2000, p. S-23) 
observa que “metrôs estão em um nível diferente 
de desafio, custo e risco”. Adicionalmente, pro-
jeções ‘super otimistas’ podem também ser em 
razão das preferências psicológicas por opções 
mais grandiosas, as que fomentam a busca por 
uma melhor imagem.
Sistemas baseados em tecnologia férrea sofre-
ram alguns dos maiores problemas de ampli-
ficação de custos. O metrô de 17 quilômetros 
em Kolkata consumiu 22 anos de construção 

Tabela 2.3: 
Exemplos de subestimação de custo de construção e superestimação de 
demanda na construção de projetos de transporte público

Projeto

Custo extra
(% do 

custo total 
planejado)

Demanda real de 
passageiros após um ano 

da abertura do sistema 
(% da demanda planejada)

Metrô de Washington 85 NA

Metrô da Cidade do México 60 50

Metrô de Tyne e Wear 55 50

Metrô de Kolkata N/D 5

Metrô de Miami N/D 50

Linha 5 do metro de São Paulo N/D 9

Metrô de Brasília N/D 3

Fonte: Flyvbjerg, B., Bruzelius, N., e Rothengatter, W. (2003); Custodio (2005)
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e teve seu orçamento revisto e ampliado em 14 
ocasiões diferentes (Economist, 2006a). Kuala 
Lumpur teve uma história particularmente difí-
cil com seu sistema de trens. O sistema PUTRA 
de trens incorreu em débitos de 1,4 bilhões de 
dólares depois de apenas 3 anos de operações. 
Igualmente, o sistema STAR acumulou 200 
milhões de dólares em dívidas depois de seus 
primeiros cinco anos de operação. Esses dois 
sistemas faliram e precisaram ser nacionalizados. 
O sistema de monotrilhos também apresentou 
algumas dificuldades, precisando de oito anos 
de construção e atingindo, depois de seus dois 
anos de operação, apenas metade da demanda 
de passageiros prevista originalmente.
A linha número 5 do metrô de São Paulo, de 
nove quilômetros de extensão, custou 700 
milhões de dólares para ser construída e foi 
projetada para carregar 350.000 passageiros por 
dia. Na realidade, o sistema agora movimenta 
aproximadamente 32.000 passageiros por dia. 
O metrô de Brasília custou a fabulosa soma de 
1,2 bilhões de dólares para ser construído e leva 
apenas 10.000 passageiros por dia. O estudo de 
viabilidade previa mais de 300.000 passageiros 
por dia (Custodio, 2005).
Baixos custos de infra-estrutura são talvez a 
principal vantagem de sistemas de BRT. O 
advento do BRT oferece, em muitos casos, uma 
opção de transporte de massa para cidades que 
levariam décadas para poder custear uma opção 
de transporte público ferroviária. Dar es Salaam 
(Tanzânia), atualmente, segue em frente com 
seus planos para um sistema de BRT envolvendo 
uma primeira fase de 21 quilômetros. Nessa 
cidade de 4 milhões de habitantes e em rápido 
crescimento, o PIB per capta é de apenas 1200 
dólares por ano. Ainda assim, a combinação 
do apoio do Banco Mundial com recursos 
financeiros locais colocou um sistema de BRT 
ao alcance da cidade. Se o BRT não fosse uma 
opção para Dar es Salaam, a cidade provavel-
mente seria incapaz de financiar um sistema de 
transporte público formal neste século.
Ainda que a experiência até hoje aponte que os 
problemas mais sérios de custos de infra-estru-
tura tenham acontecido em sistemas ferroviá-
rios, não há razão para que os mesmos tipos de 
problemas não possam ocorrer com BRTs ou 
outras tecnologias. Os mesmos incentivos para 

que desenvolvedores de projeto subestimem os 
custos podem ocorrer com qualquer tipo de tec-
nologia de transporte público. A única diferença 
na prática é o nível de grandeza. Mesmo que um 
projeto dê totalmente errado, os custos totais 
impostos à cidade é de uma ordem de magni-
tude mais baixa. Quando um grande projeto 
ferroviário acontece completamente errado, a 
própria base financeira de toda a municipalidade 
passa a ficar em risco.
Deve-se também observar que, em alguns casos, 
o VLT pode ser relativamente próximo ao BRT 
em custos de infra-estrutura, especialmente 
quando os custos de veículos são comparados 
com igualdade. Se corredores ferroviários exis-
tentes estão presentes e disponíveis para o uso, 
então os custos de propriedade e construção para 
opções como VLT podem ser seriamente reduzi-
dos. Além disso, há sistemas de metrô que foram 
realizados a níveis de custo notavelmente com-
petitivos. O metrô de Madri se sobressai como 
um dos mais bem gerenciados e de custo mais 
eficiente entre os projetos de transporte públicos 
até hoje. Com inovações, como programação da 
construção durante as 24 horas, Madri reduziu 
substancialmente os custos de equipamentos de 
construção. Madri também se beneficiou das 
relativamente boas condições de solo mole graças 
à camada de argila sob a cidade. Esse cenário 
único de condições físicas facilitou a execução de 
túneis menos custosos. Assim, a verdadeira base 
para comparação depende bastante das condi-
ções locais. É necessário, portanto, ser muito 
cauteloso na comparação de custos de infra-
estrutura entre cidades diferentes.

Custos de aquisição de terrenos e propriedades

Além da infra-estrutura física do sistema, a 
aquisição de terrenos ao longo do corredor pode 
ser um item de custo importante para alguns 
sistemas. O terreno pode ser necessário para 
uma variedade de funções, entre as quais:

Direito de uso viário;��
Direito de uso do subsolo ou espaço aéreo;��
Locais para terminais;��
Áreas de garagens e manutenção;��
Ampliação de vias para minimizar o impacto ��
no tráfego misto.

Em muitos sistemas, a compra de terrenos pode 
não ser necessária. Espaços viários, espaços 
subterrâneos e aéreos já podem ser legalmente 
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combustível, manutenção e peças de reposição. 
Se um sistema requer contínuos subsídios, a 
construção financeira pode acabar afetando a 
efetividade tanto do governo municipal quanto 
do serviço de transporte público para o usuário. 
Os custos operacionais está normalmente rela-
cionado com as tarifas do serviço, afetando, por 
fim, a capacidade de pagamento do sistema e os 
temas relacionados à equidade.
Categorias de custos operacionais

Os componentes exatos dos custos operacionais 
variam em função da tecnologia. Entretanto 
a Tabela 2.4 oferece uma lista genérica desses 
tipos de custos.
Custos de mão-de-obra, provavelmente, repre-
sentam a maior diferença entre os sistemas de 
países desenvolvidos e os dos países em desen-
volvimento. Mesmo que a mão-de-obra repre-
sente entre 35% e 75% dos custos operacionais 
na Europa e América do Norte, o componente 
trabalhista nos países em desenvolvimento pede 
ser bem menor que 20%.
Essa diferença influencia bastante a forma do 
transporte público em cada contexto. Sistemas 
como o VLT se mostram bem populares em 
países desenvolvidos, em parte em razão das 
reduzidas necessidades de equipe operacional. 
Com múltiplos veículos ferroviários sendo 
operados por apenas um condutor, os custos 
laborais por usuário são bem reduzidos. Em 
cidades em desenvolvimento, em contrapartida, 
os relativos baixos custos de mão-de-obra em 

Tabela 2.4: Custos operacionais do transporte público

Categoria Elementos

Retorno (pagamento) do Capital Depreciação de veículos��

Custo de capital��

Custos fixos de operação Salários de motoristas/cobradores��

Salários de vendedores de bilhetes��

Salários da equipe de informações��

Salários da equipe de segurança��

Salários de mecânicos��

Salários de pessoal administrativo e ��
supervisores

Outras despesas administrativas��

Seguros��

Custos de operação variáveis Combustível/eletricidade��

Peças de reposição��

Lubrificantes e outros itens de serviço��

designados como públicos nesses casos. 
Entretanto essa designação poder variar consi-
deravelmente em função de jurisdições locais. 
Assim, não há regra geral favorecendo custos de 
terreno e/ou propriedades para opções de sistemas 
de transporte rodoviário ou ferroviário. Os dois 
tipos de tecnologia podem envolver consideráveis 
necessidades para aquisição de terrenos e proprie-
dades ou não ter nenhuma necessidade disso.
Se um sistema precisa de aquisição de terrenos e 
propriedades, isso causará impacto sério sobre o 
total de despesas de investimentos. O projeto de 
transporte público mais caro do mundo até hoje 
foi a Jubilee Line, parte do sistema do metrô de 
Londres. A extensão de 16 quilômetros chegou 
ao total de 350 milhões de dólares por quilô-
metro. Uma boa parte desse valor astronômico 
deveu-se à compra de terrenos e propriedades 
privadas em regiões como a área comercial 
em Canary Wharf. Entretanto, outras opções 
de tecnologia, como o BRT, também podem 
envolver aquisições de terreno e propriedades 
bastante custosas. Embora os custos de cons-
trução da primeira fase do sistema de BRT de 
Bogotá tenham totalizado aproximadamente 5,3 
milhões de dólares por quilômetro, esse valor, 
na segunda fase, aumentou e chegou até 15,9 
milhões de dólares por quilômetro no segmento 
mais caro. O crescimento, em grande parte, 
deveu-se à aquisição de propriedades. A cidade 
decidiu alargar algumas vias durante a Fase  II 
de forma a manter o número de faixas de trá-
fego misto ao longo do corredor.
Da mesma forma, há muitos exemplos de siste-
mas mais econômicos, como o metrô de Madri 
ou a linha de BRT de Quito, Ecovía, em que 
pouca ou nenhuma aquisição de terrenos foi 
necessária. Em razão das possíveis ramificações 
da compra de terreno e propriedades, o planeja-
mento de um sistema que minimize as exigências 
dessas aquisições pode ser uma boa estratégia. 
É claro que muito depende das circunstâncias 
locais, e isso pode muito bem ficar fora do campo 
de atuação dos desenvolvedores do projeto.

2.2.1.2  Custos operacionais
A sustentabilidade financeira de longo prazo 
de um projeto de transporte público depende 
muito dos custos operacionais do sistema. Esses 
custos podem incluir amortização, mão-de-obra, 
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aplicações representam que há menos penali-
dades para modos que requeiram maior equipe 
operacional. Além disso, por razões sociais, 
manter ou mesmo aumentar o número de 
empregos é, em geral, um objetivo fundamental 
em projetos de transporte público no contexto 
de cidades em desenvolvimento.
Em cidades em desenvolvimento, o menor 
impacto da folha nos custo total indica que 
esses custos podem ser superados pelos outros 
componentes. Porto Alegre (Brasil) oferece uma 
oportunidade única para comparar diretamente 
custos de operação de trens urbanos e BRT. A 
cidade tem os dois tipos de sistemas operando 
em condições similares. O sistema ferroviário 
TrensUrb precisa de um subsídio de operação de 
70% para cada viagem de cada passageiro. Em 
contraste, o sistema de BRT tem uma estrutura 
tarifária comparável, mas opera sem subsídios e, 
de fato, dá lucro para empresas do setor privado 
que operam os veículos (Figuras 2.20 e 2.21).
Nas cidades desenvolvidas da América do Norte 
e da Europa, soluções ferroviárias, particular-
mente o sistema VLT, são agora implementados 
com maior frequência. Os caminhos tecnológi-
cos divergentes entre cidades desenvolvidas e em 
desenvolvimento não sugerem que uma solução 
seja melhor ou mais apropriada que a outra. Ao 
contrário, isso talvez apenas reflita diferenças 
nas circunstâncias locais e estruturas de custo.
Mesmo sob as condições de países desenvolvi-
dos, no entanto, sistemas ferroviários podem 
representar um significativo risco financeiro. A 
atual crise financeira com o sistema de mono-
trilhos de Las Vegas é um indicador do tipo de 
riscos que sistemas de transporte de alto custo 
podem enfrentar (Figura 2.22). O sistema perde 
aproximadamente 70.000 dólares por dia, o 
que inclui o déficit de custos operacionais e 

financeiros, referentes ao empréstimo de 650 
milhões de dólares investidos na linha de 6,4 
km. Em 2005, o sistema perdeu um total de 20 
milhões de dólares, em parte por causa do baixo 
faturamento (Sofradzija, 2005). No começo de 
2006, o sistema subiu o preço da passagem (só 
de ida) para 5 dólares, o que subiu marginal-
mente o faturamento total, enquanto, ao mesmo 
tempo, reduzia o número de passageiros. Em 
meados de março, os certificados de débito da 
companhia perderam completamente o valor.
Assim, em muitos casos, o BRT pode represen-
tar uma forte concorrência, até mesmo, no que 
diz respeito aos custos operacionais no contexto 
dos países desenvolvidos. Em um extenso estudo 
dos diferentes sistemas dos Estados Unidos, 
concluiu-se que de uma amostra de 26 sistemas 
BRT, os custos de operação eram o mesmo ou 
menores que de sistemas de veículos leves sobre 
trilhos (Levinson et al., 2003a).

Custos de veículos

O custo de veículos, ou material rodante, pode 
ser considerado como investimento ou como 
custo operacional, dependendo, em parte, 
da tecnologia e, em parte, das circunstâncias 
locais. Em sistemas de base rodoviária, como 
o BRT, a convenção estipulada decidiu tratar 
os veículos como custos operacionais, amorti-
zados durante a vida útil do veículo, em geral 
de 10 anos. Em contraste, sistemas ferroviários 
tendem a incluir o material rodante como parte 
do investimento inicial. Veículos ferroviários 
também tendem a permanecer mais tempo em 
vida útil, com tempo de serviço de 20 anos ou 
mais. Entretanto, há exceções nas convenções 
de designação de veículos ou material rodante 
como custos operacionais ou investimentos. 
Alguns sistemas de BRT poderão tratar parte 
dos custos com veículos ou todo esse custo como 

Figuras 2.20 e 2.21
Porto Alegre opera 
tanto um sistema 
de BRT quanto um 
sistema ferroviário 
urbano. Enquanto 
cada viagem no sistema 
ferroviário requer 
um subsídio de 70%, 
o sistema de BRT é 
completamente livre 
de subsídios do ponto 
de vista operacional.
Fotos de Lloyd Wright
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Figura 2.22
O baixo número 
de viagens e vários 
contratempos 
operacionais 
derrubaram o valor 
dos certificados 
de empréstimo 
do monotrilho de 
Las Vegas a um 
valor irrisório.
Foto por cortesia de iStockphoto

Figura 2.23
Um vagão de metrô 

ferroviário chega 
em Bangkok, vindo 

da Alemanha.
Foto por cortesia de Bangkok MRTA 

Company

investimento, especialmente nos casos em que a 
manutenção de uma estrutura de tarifa baixa for 
importante. Da mesma forma, alguns sistemas 
ferroviários, como o metrô de Bangkok, tratam 
o material rodante como um custo operacional, 
de forma a transferir mais itens de custo para o 
operador do setor privado.
O custo de veículos dessas diferentes tecnolo-
gias varia consideravelmente, mas a variação 
no tempo de vida útil e a capacidades de carga 
dos tipos de veículo tendem a equilibrar essa 
diferença. Hoje, um veículo articulado de BRT 
de alta qualidade custa, na América Latina, algo 
entre 200.000 dólares e 250.000 dólares. Os 
custos de veículos ferroviários variam considera-
velmente em função da tecnologia, mas custam 
em geral mais de 2 milhões de dólares.
Sistemas baseados em ônibus tendem a se 
beneficiar das economias de escala geradas pelo 
grande número de ônibus operando nas cidades 
hoje. Assim, o custo da equipe de manutenção e 
peças de reposição tende a serem menores para 
esses sistemas quando comparados com tecnolo-
gias mais especializadas. Entretanto, em grandes 
cidades, com extensas redes ferroviárias, econo-
mias de escala também podem ser conseguidas 
na compra de peças de reposição e na manuten-
ção de uma equipe de reparos bem treinada.
Ônibus podem ser manufaturados em uma 
ampla quantidade de lugares, e muitos países 
podem ter alguma forma de montagem de veí-
culos. Em contraste, há apenas algumas poucas 
manufaturas conhecidas de trens no mundo 
hoje (e.g., Alsthom, Bombardier, Hitachi e 
Siemens). O tamanho necessário para construir 
uma fábrica de trens locais é improvável de ser 
atingido pela maioria das nações em desenvolvi-
mento. E a fabricação (e o número de empregos 
associados) ocorre em um país desenvolvido 

como França, Canadá, Japão ou Alemanha. 
Quando uma cidade como Bangkok compra 
seus veículos de metrô, as carrocerias chegam 
quase completamente terminadas.
Comparações de custos de combustível depen-
dem do tipo de tecnologia utilizada pelos 
veículos de transporte público. Sistemas de base 
ferroviária costumam utilizar veículos total-
mente elétricos e a estrutura de custo é total-
mente em função dos custos locais de geração 
de eletricidade. Veículos de BRT operam com 
uma variedade de tipos de combustível, entre os 
quais: diesel, gás natural comprimido (GNC), 
gás liquefeito de petróleo (GLP), tecnologia 
híbrida diesel-elétrico, células combustíveis de 
hidrogênio e eletricidade (trólebus elétrico).
Custos de operação e capacidade de expansão 
do serviço

Serviços de transporte público de custo eficiente 
não são projetados apenas para os períodos de 
maiores picos de demanda. Os sistemas devem 
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Figura 2.24
Apesar de absorver 
muito do orçamento 
da cidade, o Metrô 
de Guadalajara 
alcançou apenas uma 
fração do número de 
viagens planejado.
Foto por Ivan Romero

possuir certo grau de capacidade de expansão 
e flexibilidade de forma a serem capazes de 
atender as horas de pico e de vale com eficiência 
de custos. Veículos operando durante as horas 
de vale com apenas uma fração de sua capaci-
dade potencial criam condições não lucrativas. 
Assim, o tamanho da diminuição da demanda 
nas horas de vale pode causar grande impacto, 
minando a lucratividade global do sistema.
Sistemas de ônibus convencionais, BRTs e 
VLTs, utilizam veículos de tamanhos menores, 
podendo assim adaptar-se às mudanças incre-
mentais de demanda. Em contraste, longas 
composições de trens são consideravelmente 
menos flexíveis para ajustar a oferta à demanda. 
Diminuir simplesmente a frequência do serviço 
não é uma solução ideal. A oferta esporádica de 
serviço nas horas fora de pico implica menor 
utilidade do serviço e menor confiabilidade para 
todos os usuários.
Recuperação do caixa

Um cálculo comum, usado para comparar o 
custo operacional dos transportes públicos, é 
conhecido como “recuperação do caixa” Até que 
ponto o faturamento cobre o custo de operação 
do sistema? Sistemas que recolhem maior renda 
da venda de bilhetes do que os custos opera-
cionais estão habilitados a operar sem nenhum 
subsídio público. Evitar os subsídios públicos 
é particularmente importante em países em 
desenvolvimento, onde os recursos locais são 
normalmente insuficientes para contribuir com 

a demanda de um sistema de transporte público 
caro. Conforme observado, subsídios para ope-
rações de transporte público podem bloquear a 
saída de investimentos para outras áreas vitais 
como educação, saúde, água e saneamento. 
Gregory Ingram do Banco Mundial registra sua 
preocupação com (Ingram, 1998, p. 7):

“Os custos de construção de Metrôs em 
países em desenvolvimento são tão altos 
que eles bloqueiam a saída de muitos outros 
investimentos… A maioria dos sistemas tem 
déficits operacionais que restringem seria-
mente os orçamentos locais, como em Pusan 
e na Cidade do México.”

Esse efeito bloqueador é especialmente visível 
no caso de sistema de metrô de Guadalajara 
(México). O sistema consome 40% do orça-
mento municipal para transportar aproxima-
damente 120.000 passageiros por dia (Figura 
2.24). Os estudos originais de viabilidade pre-
viam um número de viagens médio de 400.000 
passageiros por dia (Custodio, 2005). Da mesma 
forma, as três linhas ferroviárias elevadas de 
Manila impõem pesados subsídios ao orçamento 
governamental (Quadro 2.2).
Historicamente, sistemas com maiores níveis de 
números de viagens tendem a chegar mais perto 
de conseguir operar livres de subsídios. Sistemas 
de metrô de alta capacidade, em cidades como 
Hong-Kong, Londres, Santiago e São Paulo 
basicamente operam sem subsídios operacionais, 
especialmente quando outras fontes de renda, 
como do desenvolvimento de propriedades, são 
incluídas. Entretanto, a maior parte dos metrôs 
e de outros sistemas de base ferroviária não é 
capaz de recuperar completamente os custos 
operacionais com a venda de bilhetes. Em 
cidades de menor densidade, como as cidades 
dos EUA, essa falha de recuperação de caixa é 
compreensível em função da natureza custosa da 
prestação de serviços para uma base de usuário 
muito espalhada. A necessidade de subsídios 
operacionais não significa que esses sistemas 
falharam. Em muitos casos, o sistema de trans-
porte público é corretamente visto como um 
serviço público vital que deve ser apoiado pelas 
rendas de outros impostos e outras taxas. Outros 
ainda argumentam que os subsídios dados ao 
transporte público são relativamente menores 
que os subsídios gerais dados a infra-estrutura 
para carros (Litman, 2005a).
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As vantagens de evitar subsídios operacionais, 
no entanto, não são desprezíveis. Além do 
permanente peso para o orçamento da cidade 
e possíveis impactos em outros investimentos 
potenciais, subsídios consomem recursos para 
o gerenciamento e podem ser convidativos a 
apropriações indébitas. Adicionalmente, sub-
sídios requerem uma complexa estratégia de 
controle de forma a evitar a incitação de incen-
tivos contrários à entrega de um bom serviço 
ao cliente. A implementação de um sistema que 
precisa indefinidamente de subsídios também 
levanta questões sobre a igualdade entre gera-
ções. O compromisso com subsídios até um 
futuro indefinido coloca uma carga potencial-
mente pesada nas gerações futuras. Além disso, 
a necessidade de subsídios cria um problema 
de imagem para o sistema. Muitos cidadãos e 
tomadores de decisão podem passar a conside-
rar um sistema subsidiado como uma carga aos 
recursos públicos. A percepção de um sistema 
“que não se paga” pode prejudicar o apoio geral 
ao transporte público.

Sistemas de BRT de cidades em desenvolvi-
mento normalmente operam sem subsídios. A 
combinação de demandas relativamente altas 
com economias de escala e baixos custos de 
mão-de-obra criam um conjunto fortuito de 
condições para a lucratividade. O Faturamento 
cobre todos os custos operacionais em cidades 
como Bogotá, Curitiba, Guayaquil, Quito e 
Porto Alegre. Além disso, os níveis de tarifas são 
bastante acessíveis com BRT; a tarifa ao usu-
ário é aproximadamente 50 centavos de dólar 
em Bogotá e 25 centavos de dólar em Quito e 
Guayaquil. A ausência de subsídios também per-
mite que essas cidades acomodem e gerenciem 
facilmente concessionários do setor privado nos 
corredores. Assim, não apenas todos os custos 
operacionais são cobertos com tarifas acessíveis, 
mas também um lucro saudável é conseguido 
pelas companhias privadas operadoras.

2.2.2  Planejamento e Gerenciamento

“Planeje para o que é difícil enquanto é fácil, 
faça o que é grande enquanto é pequeno. As 
coisas difíceis neste mundo devem ser feitas 
enquanto elas são fáceis, as maiores coisas do 
mundo devem ser feitas enquanto ainda são 
pequenas. Por esta razão, os sábios nunca 

fazem o que é grande, e é por isso que eles 
alcançam a grandiosidade.”

—Sun Tzu, estrategista militar, 544–496 a.C.

2.2.2.1  Tempo de planejamento e 
implementação

A janela de oportunidade para o transporte 
público é, muitas vezes, bastante limitada. Os 
tempos de mandatos dos políticos importan-
tes costumam ser de apenas 3 a 5 anos. Se a 
implementação não for iniciada durante aquele 
período, a administração seguinte pode muito 
bem decidir não continuar o projeto. Em alguns 
casos, o projeto pode ser cancelado apenas por 
que a nova administração não quer implemen-
tar a ideia de outras pessoas, sem considerar os 
méritos do projeto em questão. Um período 
maior de desenvolvimento também representa 
que um maior número de grupos de interesses 
específicos terá oportunidades de atrasar e obs-
truir o processo.
Um projeto de transporte público, de forma 
ideal, pode ser planejado e implementado em 
um único mandato. Essa breve extensão de 
tempo ofereceria incentivo adicional, à medida 
que o iniciador do projeto desejaria terminá-lo a 
tempo de colher os benefícios políticos.
Opções de base ferroviária e BRTs têm horizon-
tes de tempo de planejamento e implementação 
bastante diferentes. Exemplos de planejamento 
de construção variam bastante em função 
das circunstâncias locais, mas o tempo que se 
estende desde a furação inicila até o término é 
bastante menor para o BRT. O planejamento de 
BRT pode, de modo característico, ser comple-
tado em um intervalo de 12 a 18 meses. A cons-
trução dos corredores iniciais pode geralmente 
ser terminada em um período de 12 a 24 meses 
(Figura 2.27). Cerca de dois terços da Fase I 
(de 40 quilômetros) do sistema TransMilenio 
de Bogotá foi planejado e construído durante 
o mandato de três anos do Prefeito Enrique 
Peñalosa, e a parte remanescente começou a 
operar oito meses depois dele deixar o cargo. 
Como a curva de aprendizado de sistemas de 
BRT continua a se desenvolver, os tempos atuais 
de planejamento parecem estar diminuindo. 
O planejamento dos 16 quilômetros da Fase I 
do Sistema BRT de Beijing consumiu apenas 5 
meses de esforços.
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Em contraste, o planejamento de um projeto 
ferroviário mais complexo precisará, em geral, 
de 3 a 5 anos para ser completado. Exemplos 
como o SkyTrain de Bangkok e o Metrô de 
Delhi mostram que a construção pode requerer 
mais de 3 ou 5 anos.

Bogotá oferece material para um interessante 
estudo de caso, pois a cidade pesquisou tanto 
opções ferroviárias (metrô e VLT) quanto o 
BRT. Bogotá gastou mais de quatro décadas 
desenvolvendo planos de metrô e VLT (Figura 
2.29). Nenhum dos projetos avançou um 
passo além do planejamento. Na maior parte 
dos casos, ou não havia fundos suficientes ou 
o plano perdeu o interesse com a mudança 
de administrações políticas. Embora os anos 
de planejamento de metrôs tenham fornecido 
receitas regulares a firmas de consultoria, estas 

fizeram pouco para resolver a crescente crise 
do transporte. BRT trouxe o primeiro senti-
mento de realização para os objetivos de trans-
porte público da cidade. O Prefeito Peñalosa 
fez em um único mandato de três anos o que 
não se conseguiu fazer em cinquenta anos de 
planejamento.

Um longo período de construção também pode 
significar maiores interrupções no funciona-
mento da cidade. À medida que partes da cidade 
estão em construção, o tráfego e o comércio pre-
cisarão, às vezes, passar por mudanças inconve-
nientes em seu comportamento normal. O con-
sequente congestionamento e queda nas vendas 
causadas por essas interrupções podem minar 
a boa vontade de parcela da população para 
com um projeto de transporte público que, de 
outra forma, pode trazer benefícios. Entretanto, 

Quadro 2.2: 
Subsídios operacionais em Manila
Manila (Filipinas) opera três corredores elevados 
de veículos leves sobre trilhos na região metropo-
litana. A linhas do LRT1, LRT2 e do MRT3 operam 
independentemente, ainda que existam pontos de 
intercâmbio onde os passageiros podem mudar 
de um corredor para outro (depois de pagar uma 
nova tarifa). As linhas são todas operadas por 
companhias públicas.

Mesmo pondo de lado os custos de contrução, o 
sistema se mostra um relevante dreno nos orça-
mentos governamentais. A linha do LRT2 arrecada 
aproximadamente 600.000 pesos (12.000 dólares) 

de faturamento bruto todo mês (Avendaño, 2003). 
Entretanto, apenas os custos de eletricidade 
totalizam 1,6 milhões de pesos (32.000 dólares) 
e os outros custos operacionais somam mais de 
1 milhão de pesos (20.000 dólares).

Outra linha, a MRT3, fatura ainda menos. Apesar 
de operar próxima dos limites de capacidade, a 
MRT3 ainda perde aproximadamente 126 milhões 
de dólares por ano. No final de 2005, a companhia 
operando a MRT-3 foi incapaz de de pagar seus 
credores, fornecedores e prestadores de serviço 
(Bautista, 2005). Com o mesmo dinheiro gasto 
em um ano de subsídios operacionais, Manila 
poderia construir uma rede inteira de BRT.

Figura 2.26

MRT3 (foto esquerda) e LRT2 (foto direita) em 
Manila têm sido importunados por sérias falhas 

no faturamento, que tem restringido as finanças 
dos dois sistemas e do município.
Fotos por Lloyd Wright
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sistemas subterrâneos, como metrôs, podem ter 
a vantagem de causar menores interrupções na 
superfície.

A obtenção do financiamento do projeto pode 
ser outra causa de atrasos significativos. A maio-
ria das tecnologias de investimentos intensivos 
pode precisar de um tempo adicional para iden-
tificar fontes de financiamento e para negociar 
os termos.

2.2.2.2  Gerenciamento e administração
A extensão de supervisão administrativa e geren-
cial necessária para um sistema de transporte 
público é relacionada com a relativa complexi-
dade das operações. Assim, cidades que esco-
lhem tecnologias sofisticadas com complicações 
técnicas devem estar preparadas para respon-
sabilidades administrativas e gerenciais mais 
complexas. Essa complexidade adicional deve 
implicar também em maiores custos na super-
visão operacional do sistema. Allport (2000, p. 
S-19) ressalta que o nível de experiência geren-
cial para supervisionar tais complexidades é, 
muitas vezes, difícil de encontrar:

“Sem elevados padrões de operação, manu-
tenção e administração, [metrôs] deteriorarão 
rapidamente… A cultura, padrões e atitudes 
gerenciais normalmente encontrados nas 
empresas de ônibus e companhias de trens 
dos países em desenvolvimento são inade-

quadas para um Metrô.”

Em 2004 Bangkok lançou a operação de seu sis-
tema de metrô, o MRTA. No começo de 2005 
um descarrilamento aconteceu. A causa foi, ao 
menos parcialmente, atribuída a erro humano e 
à falta de controles administrativos adequados.

Entretanto, parcerias com vendedores e firmas 
de gerenciamento experientes podem facilitar 
a curva de aprendizagem local. Assim, se um 
sistema mais complexo é escolhido, as muni-
cipalidades devem assegurar que a perícia e os 
controles adequados sejam postos em prática.

2.2.3  Considerações estratégicas de 
projeto

2.2.3.1  Capacidade de expansão 
(expansibilidade)

Capacidade de expansão se refere ao poder de 
ajustar o tamanho e o escopo do sistema a um 
ambiente urbano específico. Sistemas mais caros 
tendem a requerer uma escala relativamente 
maior para operar economicamente. Os maiores 
custos implicam em maiores números de passa-
geiros para sustentar financeiramente o sistema. 
Pelas mesmas razões, esses sistemas devem 
necessitar de uma rede maior de forma a operar 
com eficiência.
Além disso, o tamanho também é um problema 
durante a fase de construção. Sistemas que requei-
ram conhecimentos de técnicas específicas e equi-
pamentos caros de construção têm maior eficiên-
cia de custos, quando construídos com maiores 
economias de escala. Por exemplo, se uma cidade 
contratar equipes experientes e equipamentos 
para a construção de túneis, construir apenas um 
curto segmento pode sair bastante caro.
Sistemas que são expansíveis, tanto em termos 
de operação quanto construção, oferecem maior 
flexibilidade à cidade para que se ajustem as 
características do sistema às necessidades do usu-
ário. Com veículos de tamanhos menores, siste-
mas de BRT e de VLT são bem “ajustáveis” para 
atender mudanças incrementais na demanda 
dos usuários. Longas composições de vagões, 

Figuras 2.27 e 2.28
Um corredor inicial de 
BRT pode levar entre 
12 e 24 meses para 
ser construído (foto 
esquerda); e, para fazer 
uma comparação, um 
sistema típico de trens 
elevados ou enterrados 
precisa de três a dez 
anos (foto direita).
Foto esquerda por Lloyd Wright 
Foto direita por Karl Fjellstrom
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Figura 2.29
Por seis décadas, várias administrações políticas 
tentaram, sem sucesso, implementar soluções de 
base ferroviária em Bogotá. A administração 
de Peñalosa planejou e implementou o sistema 
de BRT TransMilenio em apenas três anos.
Ilustração por cortesia de TransMilenio S.A.
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talvez, sejam menos flexíveis nesse aspecto, mas 
alguns sistemas, como o Metrô de Washington, 
são capazes de reduzir o número de vagões por 
composição para ajustar-se às necessidades do 
transporte de passageiros fora da hora de pico.
Desde que as técnicas construtivas de BRT não 
são tão diferentes das de construção de vias 
normais, as economias de escala requeridas são 
muito menos agudas que aquelas para outros 
tipos de sistema. BRT é desenvolvido em cida-
des com populações que variam desde 200.000 
habitantes até megacidades com mais de 10 
milhões de habitantes. Mesmo pequenos acrés-
cimos ao sistema podem ser economicamente 
acomodados pelo BRT. Assim, o BRT permite 
que as cidades tenham um sistema de trans-
porte público que cresça e evolua num passo 
bem próximo ao ritmo das mudanças urbanas 
e demográficas que ocorrem naturalmente na 
cidade. A Figura 2.30 ilustra a expansão do sis-
tema planejada que está acontecendo no sistema 
TransMilenio de Bogotá.

2.2.3.2  Flexibilidade do sistema
“Não é a espécie mais forte que sobrevive, 
tampouco a mais inteligente, mas a que melhor 
responde a mudanças.”

—Charles Darwin, cientista, 1809–1882

Práticas modernas de modelagem e planeja-
mento auxiliam muito o objetivo de ajustar o 
projeto de transportes públicos às necessidades 
do usuário. Infelizmente, mesmo os planos mais 
bem talhados podem dar conta de todas as even-
tualidades. As preferências do usuário podem 
ser difíceis de descobrir com certeza absoluta. A 
natureza da forma urbana e demográfica de uma 
cidade pode mudar à medida que as condições 

sociais e econômicas mudam. Assim, é sempre 
preferível ter um sistema de transporte público 
que possa crescer e mudar com a cidade.
Durante a fase de lançamento de um sistema, 
as reações e preferências dos usuários são 
muitas vezes diferentes das previsões original-
mente indicadas nos exercícios de modelagem. 
A demanda de uma área pode exceder ou ser 
menor do que as expectativas e requerem ajustes 
no serviço. Alternativamente, a demanda de 
usuários por serviços expressos ou de paradas 
limitadas pode ser bem diferente das projeções 
iniciais. Itinerários podem requerer ajustes 
para dar conta de mudanças futuras na forma 
urbana.
A relativa flexibilidade do BRT quer dizer que 
essas mudanças, em geral, podem ser acomo-
dadas com investimentos modestos em termos 
de tempo e dinheiro. Mudanças no sistema 
TransMilenio de Bogotá foram manejadas tran-
quilamente nas primeiras semanas de operação 
do sistema. Em contraste, mudanças de serviços 
e itinerários em sistemas ferroviários são muito 
menos adaptáveis. Uma vez que as despesas e os 
esforços de engenharia em fazer túneis e deitar 
as linhas férreas foram realizados, a flexibilidade 
para fazer mudanças é bastante limitada. Assim 
sistemas ferroviários requerem bem mais certeza 
em termos de conhecimento da demanda e das 
preferências de serviço.
A combinação de menores investimentos e 
maior capacidade de expansão do BRT faz com 
que o sistema possa preservar um maior valor 
de opção para futuras administrações políticas 
e futuras gerações. Em vez de compromissar a 
cidade com um caminho pré-definido para o 
futuro previsto, BRT acomoda mudanças na 

Figura 2.30
A Fase I do 

TransMilenio 
(ilustração esquerda) 

consistiu em 40 
quilômetros de vias 

exclusivas de ônibus. 
Até o ano 2015 o 

sistema devera contar 
com 380 quilômetros 

de vias exclusivas 
(ilustração direita).

Ilustrações por cortesia de 
TransMilenio S.A.
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forma, demografia e prioridades públicas da 
cidade a fim de permitir que diferentes opções 
sejam viáveis mais tarde. Uma vez que a cidade 
tenha se compromissado com uma opção tec-
nológica cara, a flexibilidade, tanto psicológica 
quanto financeira, para fazer mudanças poste-
riores pode se tornar limitada.
BRT não representa necessariamente o ponto de 
conclusão em termos da escolha final de uma 
cidade para o transporte público. A relativa 
flexibilidade do BRT permite que outras opções 
não sejam inviabilizadas para a cidade em um 
momento futuro. Uma cidade pode escolher 
evoluir um corredor BRT para uma opção 
ferroviária. Essa mudança pode ser uma resposta 
à melhoria das condições financeiras do muni-
cípio que passam a permitir que uma opção de 
investimento intensivo seja implementada. As 
razões para tal conversão podem ser relacionadas 
ao crescimento da demanda de passageiros ou 
ao desejo de evoluir para um sistema com uma 
imagem visual mais notável. Em qualquer caso, 
BRT oferecerá flexibilidade para tal conversão 
acontecer. As linhas segregadas de ônibus e as 
estações de alta qualidade podem ser direta-
mente transferidas para outra tecnologia. Assim, 
os investimentos feitos em BRT não serão intei-
ramente perdidos no processo de conversão.
É claro que, uma vez que um sistema de BRT 
é executado, a cidade pode não considerar a 
conversão para VLT como, necessariamente, 
uma evolução. É improvável que residentes de 
cidades com sistemas de BRT de alta qualidade, 
como Bogotá, Curitiba, Guayaquil e Pereira, 
sintam que possuem um serviço inferior. Até 
hoje, nenhum sistema de BRT de cidades em 
desenvolvimento foi convertido para outra 
opção tecnológica, ainda que Curitiba tenha 
examinado a possibilidade de futura conversão 
em alguns corredores.
O oposto da flexibilidade inerente ao BRT é o 
senso de permanência que um sistema oferece. 
Assim, as estruturas mais inflexíveis, como a 
dos sistemas de trens elevados e metrôs enter-
rados, englobam uma mensagem mais forte 
para a população de que o sistema de transporte 
público será uma parte permanente da paisagem 
da cidade. Uma vez que a cidade tenha embar-
cado em um investimento tão alto, há normal-
mente pouco espaço psicológico para reverter 

o curso sobre o compromisso com o transporte 
público de qualidade.

2.2.3.3  Diversidade versus homogeneidade
No passado, a sabedoria convencional para 
serviços de transporte em massa dizia que uma 
ampla diversidade de tecnologias de transporte 
público em uma cidade podia ser útil. Assim, há 
cidades, como Buenos Aires, Bucareste e Paris, 
que possuem, praticamente, todos os tipos de 
tecnologias de transporte (metrôs, vias férreas 
elevadas, bondes, trólebus, ônibus convencio-
nais, microônibus, etc.) (Figura 2.31). A ideia 
por trás dessa abundância de diversidade é que 
cada tecnologia de transporte público pode ser 
aplicada ao corredor que se ajusta às característi-
cas operacionais ótimas de cada tecnologia.

Os custos da diversidade de tecnologia

A prática, no entanto, é geralmente uma 
pletora de serviços que não são integrados 
uns com os outros e não são entendidos pela 
maioria da população. Em vez de atender o 
público da maneira mais eficiente, a variedade 
de tecnologias de transporte público atende 
principalmente os interesses dos vendedores 
de tecnologia. A integração física de diferentes 
tecnologias — envolvendo separação de níveis 
(subterrâneo, superfície, elevado), técnicas de 
embarque e diferentes níveis de fluxo de passa-
geiros — pode ser desafiadora. É mais comum 
se observar usuários tendo de fazer caminhadas 
difíceis e muitas vezes desagradáveis entre dois 
sistemas. Além disso, cada tecnologia possui 
estruturas de custo bastante distintas. Alguns 
sistemas operam sem a necessidade de subsídio 
público, enquanto outros precisam de um fluxo 
contínuo de fundos públicos. A coordenação de 
estruturas tarifárias e redistribuição de receitas 
nesse ambiente pode ser bastante complexa e 
exigir um alto nível de capacitação administra-
tiva e gerencial. É bastante difícil desenhar uma 
estrutura unificada de tarifas nessas condi-
ções. Entretanto, algumas cidades, como Seul, 
fizeram muito bem em oferecer um sistema de 
tarifas claro e integrando aos sistemas rodoviário 
e ferroviário.
Operar vários tipos de tecnologias também pode 
implicar maiores custos de manutenção do que 
se apenas uma única tecnologia for utilizada. 
Diferentes tecnologias demandam diferentes 
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capacidades e pessoal necessário para a manu-
tenção e operação de cada uma delas; há menos 
oportunidades para sinergias que reduzam o 
custo de pessoal. As diferentes tecnologias, da 
mesma forma, exigem seu próprio conjunto 
caro de peças de reposição. Perdem-se, de modo 
característico, economias de escala, quando se 
compram múltiplos tipos de veículos e com-
ponentes. Em vez de um único pedido grande, 
vários pedidos pequenos de diferentes tecnolo-
gias são necessários. Perde-se a oportunidade de 
reduzir os preços através de compras de lote.
Adicionalmente, a complexidade de gerenciar 
muitos tipos de tecnologia geralmente resulta 
em uma agência pública sendo criada para cada 
serviço. A crescente burocracia pode aumen-
tar os custos administrativos gerais, reduzir a 
coordenação e promover o estabelecimento de 
“territórios” que são difíceis de consolidar politi-
camente mais tarde. Essa complexidade admi-
nistrativa também pode transpirar um ambiente 
em que a corrupção é mais fácil. À medida que 
os números de contratos para diferentes tecno-
logias se expandem, também se expandem as 
oportunidades para apropriações indébitas.

Enquanto a integração de diferentes tecnolo-
gias de transporte público é sempre uma meta 
declarada, raramente se vê essa integração, 
seja física seja tarifária. Em Kuala Lumpur 
(Malásia), os sistemas Star, Putra, Monotrilho e 
KLIA operam todos com diferentes estruturas 
tarifárias, apesar de se interceptarem em vários 
pontos da cidade. Usuários precisam seguir por 
passagens difíceis em ruas inóspitas de forma a 
poder fazer a transferência de um sistema para 
outro. Uma vez que o usuário chega ao outro 
sistema, uma nova tarifa completa deve ser paga. 
Da mesma forma, apesar de ter desenvolvido o 
seu transporte público por 3 décadas, Manila 
ainda precisa integrar as tarifas de seus sistemas 
LRT1, LRT3 e MRT3.

A justificativa para um diverso conjunto de tec-
nologias baseia-se muito no pressuposto de que 
cada modo (VLT, BRT, trens elevados, metrô, 
etc.) tem uma estreita faixa de viabilidade ope-
racional. Entretanto, como mostraremos depois, 
muitas tecnologias podem operar com custos 
eficientes ao longo de uma margem bem larga 
de demanda de passageiros.

Figura 2.31
Bucareste (Romênia) 
tem, na prática, todos 
os tipos de sistemas de 
transporte público, 
mas o resultado 
final de muita 
diversidade pode 
ser muita confusão 
para o usuário e 
pouca integração.
Fotos por Lloyd Wright
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Investimentos em transporte público e 
igualdade

A prática de selecionar muitas tecnologias dife-
rentes de qualidades variadas também cria sérias 
questões de igualdade na cidade. Corredores de 
alta capacidade, servindo centros comerciais e 
de negócios, podem receber sistemas mais caros, 
de alta tecnologia. Nesses casos, os usuários 
atendidos tendem a pertencer a grupos de 
renda média e alta. Áreas de rendas mais baixas 
podem acabar sendo atendidas por sistemas de 
baixa qualidade, como os transportes alterna-
tivos (lotações) e ônibus convencionais, com 
pouco (ou nenhum) financiamento. Assim um 
tipo de segregação por transporte pode surgir, 
em que muito do orçamento para investimento 
em transportes públicos acabe atendendo des-
proporcionalmente os grupos de maior renda. 
Ainda que essa política possa ser mais uma 
aplicação exagerada do ajuste de tecnologia à 
demanda, as consequências para a população 
não são menos preocupantes.
O sistema de metrô MRTA de Bangkok é um 
exemplo potencial desse fenômeno. O sistema 
absorveu muito dos orçamentos recentes para 
transporte público da cidade, mas atende apenas 
1% das viagens diárias em transporte público da 
cidade. Além disso, essas viagens tendem a servir 
desproporcionalmente grupos de renda média 
e alta. Em contraste, o sistema de ônibus da 
cidade atende aproximadamente 96% das via-
gens diárias de transporte público, mas recebem 
pouco suporte financeiro e poucas benfeitorias 
para conforto dos usuários. (Figuras 2.32, 2.33 
e 2.34). Em Bangkok, a diferença de condições 
de viagem entre o sistema rodoviário mal finan-
ciado e o sistema ferroviário excessivamente 

subsidiado é dramática (Figuras 2.35 e 2.36). 
Da mesma forma, o metrô de Kolkata é normal-
mente citado como um exemplo de sistema caro 
servindo uma maioria do grupo de alta renda, 
enquanto outras formas de transportes públicos 
são, de forma considerável, abandonadas.

Um modelo alternativo

Talvez o melhor exemplo de como a simplifi-
cação tecnológica pode resultar em múltiplos 
benefícios possa ser visto na indústria das linhas 
aéreas. O recente sucesso das chamadas “linhas 
aéreas de baixo custo” ou “sem frescuras” pode, 
em parte, ser ligado a um modelo de negócios 
bem simplificado. Essas empresas, de modo 
característico, mantêm apenas um tipo de aero-
nave e daí reduzem bastante os seus custos de 
manutenção e peças de reposição. O ambiente 
simplificado de operações também permite um 
tempo de espera menor no aeroporto entre as 
rotas, o que leva a maior faturamento por qui-
lômetro de passageiro-veículo. Como resultado, 
essas empresas (Southwest Airlines, JetBlue, 
GOL, EasyJet e Ryan Air) se tornaram líderes 
em termos de lucratividade e capitalização de 
mercado (i.e., valor de mercado). O modelo 
de negócios para essas companhias pode, de 
fato, oferecer uma quantidade de lições com 
idéias de como o transporte público pode 
ser bem-sucedido. A Tabela 2.5 resume essas 
características.
Embora o transporte público urbano seja clara-
mente diferente da indústria de transporte aéreo, 
há um número suficiente de paralelos a conside-
rar sobre esse modelo. Em serviços aos usuários, 
simplicidade associada à excelência pode ser 
uma combinação poderosa.

Figuras 2.32, 2.33 e 
2.34
Condições do usuário 
em sistemas rodoviários 
em Bangkok.
Fotos esquerda e do meio por Lloyd 
Wright; Foto direita por Carlos Pardo
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Em alguns casos extremos de densidades popu-
lacionais e restrições topográficas, uma cidade 
pode, de fato, precisar de múltiplas tecnologias 
para alcançar suas necessidades de transporte 
público. Entretanto, esses casos são relativa-
mente raros. Se um único tipo de tecnologia de 
transporte público pode atender adequadamente 
as necessidades de mobilidade da cidade, então 
a consequente economia de custos e gerencia-
mento pode ser relevante.

2.2.4  Desempenho

As características de desempenho de um sistema 
desempenham um grande papel na determina-
ção dos níveis de utilidade para o usuário. Não 
faz nenhum bem ter um sistema econômico 
se ninguém quiser usá-lo. A capacidade de um 
sistema de atrair viagens é, por conseguinte, 
fator primário na seleção de uma tecnologia de 
transporte público.

2.2.4.1  Capacidade do sistema
Características que afetam a capacidade do 
sistema

A capacidade de mover grandes números de 
pessoas é um requerimento básico para sistemas de 
transporte de massa. Essa característica é parti-
cularmente importante em cidades de países em 
desenvolvimento onde as divisões modais do trans-
porte público excedem 70% de todas as viagens.
A capacidade de passageiros é afetada por 
diversos fatores que podem diferir entre tipos de 
sistemas de transporte público:

Tamanho do veículo (passageiros por veículo);��
Número de veículos que podem ser ��
agrupados;
Headway��  entre veículos (intervalo de tempo 
entre a passagem de dois veículos em opera-
ção segura);
Existência e disponibilidade de (espaço para) ��
serviços expressos ou de paradas limitadas;
Técnicas de embarque e desembarque.��

Em muitas cidades de países desenvolvidos, a 
capacidade de passageiros é um assunto menos 
vital, já que a densidade das cidades e as peque-
nas fatias do mercado do transporte público 
criam menores demandas de pico. Em con-
traste, cidades de países em desenvolvimento, 
em geral, têm tanto altas densidades populacio-
nais quanto grandes fatias de mercado para o 
transporte público.
Comparações de capacidades de sistemas

Capacidade de passageiros e custos de infra-
estrutura são tradicionalmente o fator mais 
relevante na tomada de decisão de tecnologia 
de transporte público. Historicamente, um 

Figuras 2.35 e 2.36
Como a outra metade 
vive. Condições nos 
sistemas ferroviários 
em Bangkok.
Fotos por Lloyd Wright

Tabela 2.5: Características de empresas aéreas 
altamente lucrativas

Categoria Produto/modo de operação

Veículo 
(avião)

Único modelo

Tarifas Baixas, simples e sem restrições

Distribuição Sem bilhetes

Serviços Classe única, alta densidade

Frequência Alta

Pontualidade Muito boa

Equipe Alta produtividade, moral elevado

Serviço ao 
usuário

Amigável e dinâmico

Fonte: Adapted from Doganis (2001)
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conjunto bem pequeno de limitações tecno-
lógicas implicava que ônibus, VLT e metrôs 
operavam apenas dentro de circunstâncias 
bem definidas (Figura 2.37). As características 
da demanda de um corredor, assim, pratica-
mente determinariam as tecnologias possíveis. 
Uma única via arterial de veículos pode, de 
modo característico, transportar de 2.000 a 
4.000 passageiros por hora por sentido (pass/
(hora*sentido)), dependendo do número médio 
de passageiros por veículo, velocidades e distân-
cia de separação entre os veículos. Algum tempo 
atrás, acreditava-se que serviços de ônibus só 
poderiam operar em uma faixa de até 5.000 ou 
6.000 pass/(hora*sentido). VLT poderia cobrir 
a demanda até aproximadamente 12.000 pass/
(hora*sentido). Qualquer coisa acima desse 
número necessitaria de um sistema de metrô ou 
de trens elevados.

Entretanto, vias exclusivas de ônibus e siste-
mas de BRT começaram a mudar essa visão 
tradicional. Com o sistema de BRT de Bogotá 
agora alcançando a capacidade de 45.000 pass/
(hora*sentido), um novo paradigma de capaci-
dade está sendo criado. A Figura 2.38 mostra 
uma visão desenhada dessa nova visão dos limi-
tes de operação de cada tecnologia.
Determinar a tecnologia apropriada do ponto 
de vista de capacidade de passageiros na verdade 
requer atenção a dois diferentes fatores: 1) capa-
cidade máxima; e 2). limites de capacidade 
operacional a custos eficientes. O primeiro fator 
determina se uma tecnologia dispõe de capaci-
dade suficiente para suportar o período de pico 
em um dado corredor. O segundo fator deter-
mina se as flutuações entre os horários de pico e 
fora de pico se encaixam no limite de eficiência 
de custo para a tecnologia.

Figura 2.37
Visão tradicional 

da capacidade dos 
transportes públicos

Figura 2.38
Nova visão da 

capacidade dos 
transportes públicos

Bus LRT Metro
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passageiros/hora – sentido
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Bus Rapid Transit

passageiros/hora – sentido

3.000 6.000 12.000 25.000 45.000
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A Tabela 2.6 resume as capacidades atualmente 
obtidas em diferentes sistemas. Capacidades 
“reais” são, em geral, mais reveladoras que 
capacidades “teóricas”. É verdade que alguns 
sistemas rodam com densidades mais elevadas, 
em função das regras culturais. Assim, seria 
possível diferenciar entre capacidades “nomi-
nais” e capacidades “limites”. Por exemplo, os 
sistemas de São Paulo e Hong Kong, bem como 
o de Bogotá, operam em condições em que os 
usuários viajam bem apertados. O sistema de 
metrô de Tóquio emprega trabalhadores de 
luvas brancas cujo trabalho se resume a empur-
rar passageiros para dentro dos vagões a fim de 
que eles se comprimam no vagão o mais pos-
sível. Obviamente, nessas condições em que os 
passageiros viajam bastante apertados, os valores 
de capacidade ficam distorcidos. Ainda assim, 
essa seção oferece apenas valores de capacida-
des “reais”, de forma a evitar a arbitrariedade 
de comparar valores altamente teorizados que 
podem ser manipulados a fim de tornar uma 
tecnologia mais atraente que outra.
A Figura 2.39 compara os limites de capacidade 
para cada tecnologia com os limites de investi-
mentos. Os intervalos apresentados na Figura 
2.39 são baseados em dados reais, e não teóricos.
Os diferentes tamanhos dos retângulos na 
Figura 2.39 também são reveladores, no que diz 
respeito ao risco relativo e à flexibilidade geral 
das opções tecnológicas de transporte público. 
De forma ideal, uma tecnologia tem uma 
estreita faixa de possíveis níveis de investimento 
(eixo y) e uma larga faixa de capacidades de 
operação lucrativas (eixo x). Em outras palavras, 
um sistema que minimize custos e maximize o 
espectro de condições de operação com lucro 
oferece a solução de custo mais eficiente e mais 
flexível. A largura da faixa de investimentos 
(eixo y) também pode ser interpretada como o 
risco potencial e incerteza na implementação de 
um projeto em particular.
Capacidades de metrô e linhas de trilhos 
elevadas

Historicamente, a capacidade de passageiros 
é a maior vantagem de sistemas de metrôs 
enterrados e linhas elevadas. A combinação de 
conjuntos de múltiplos trens e infra-estrutura 
totalmente segregada e desimpedida oferece as 
condições para movimentar rapidamente altos 

Tabela 2.6: Capacidade real de pico, sistemas de massa selecionados

Linha Tipo
Número de viagens 

(passageiro/
hora*sentido)

Hong Kong Subway Metrô 80.000

São Paulo, Linha 1 Metrô 60.000

Mexico City, Linha B Metrô 39.300

Santiago, Linha La Moneda Metrô 36.000

Londres, Linha Victoria Metrô 25.000

Buenos Aires, Linha D Metrô 20.000

Bogotá, TransMilenio BRT 45.000

São Paulo, Corredor 9 de julho BRT 34.910

Porto Alegre, Corredor Assis Brasil BRT 28.000

Belo Horizonte, Cristiano Machado BRT 21.100

Curitiba, Eixo Sul BRT 10.640

Manila MRT-3 Trem Elevado 26.000

Bangkok, SkyTrain Trem Elevado 22.000

Kuala Lumpur, Monotrilho Monotrilho 3.000

Tunis LRT 13.400
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Capacidade de passageiros e investimentos 

para opções de transporte de massa.
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de metrô e elevados operam nos corredores de 
maior demanda de megacidades.
Capacidades de VLT

Aplicações de VLT são bem ajustados às condi-
ções de demanda de cidades nos EUA e cidades 
de médio porte européias. As densidades popu-
lacionais existentes e a forma urbana dessas cida-
des implicam que as demandas nos corredores 
raramente excedem 10.000 pass/(hora*sentido) 
(Figura 2.40). Nessas situações, trens de metrô 
ou trens elevados não seriam provavelmente 
uma opção com eficiência de custo.
Quando operando no nível da rua, VLT é 
limitado por interseções e distâncias seguras de 
conjuntos de trens. De forma distinta de algu-
mas aplicações de vias de ônibus, os sistemas 
de mudança de via e sinalização de VLT não per-
mitem ultrapassagem de veículos nas estações de 
parada. Essa limitação restringe a possibilidade 
do sistema de oferecer serviços do tipo expresso 
que permitem que os números de capacidade em 
sistemas de BRT como o de Bogotá sejam possí-
veis. Allport (2000, p.38) reforça esse ponto com:

“Os volumes de VLT típico em nível, foram por 
volta de 4.000-6.000 passageiros por hora, 
comparados com a média de 15.000 para 
vias de ônibus por volta da mesma velocidade 

Figura 2.40
Para cidades como 

Montpellier (França) 
VLT oferece uma boa 

imagem pública e pode 
atender demandas 
de pico moderadas 
(menos de 12.000 

pass/(hora*sentido)).
Foto por cortesia de UITP

volumes de usuários. Os sistemas de metrô em 
cidades como Hong Kong, Nova Iorque, São 
Paulo e Tóquio são capazes de transportar bem 
mais de 50.000 passageiros por hora por sentido 
(pass/(hora*sentido)). Nenhuma outra tecnologia 
de transporte público pode se comparar a esse 
nível de capacidade de serviço.
Além disso, a eficiência desses sistemas quando 
operando em níveis de alta capacidade produ-
zem operações de custo altamente eficientes. O 
sistema de metrô de Hong Kong é totalmente 
financiado com o faturamento de passageiros e 
taxas de desenvolvimento de propriedades. Os 88 
quilômetros de construção de metrô ferroviário, 
portanto, não precisaram de nenhum financia-
mento público. Esse resultado é principalmente 
graças ao fato de que o sistema atinge os mais 
altos níveis de demanda de passageiros que qual-
quer sistema de transporte de massa do mundo.
Como já observado, contudo, tais sistemas têm 
custos muito menos eficientes para menores 
níveis de demanda. Sem uma demanda de pico 
muito alta e demanda fora de pico razoavel-
mente alta, sistemas de metrôs e elevados são 
improváveis de conseguir retorno de caixa. 
Assim, esses sistemas requerem uma “janela” 
de demanda de operação bem justa. Por essa 
razão os mais bem-sucedidos sistemas de trens 
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comercial. Não houve VLT operando em nível 
que se aproximou da capacidade de carga de 
passageiros das vias de ônibus presentes em 
Curitiba, Quito ou Bogotá.

O VLT atinge altas velocidades usando um 
sistema de sinalização que previne o agru-
pamento e por ter prioridade sobre o tráfego 
misto nos semáforos; e ele consegue alta 
capacidade ao usar veículos grandes que 
levam vantagem nos ciclos semafóricos. Na 
prática, a distância entre os sinais definem o 
tamanho máximo do veículo e a necessidade 
de providenciar limites no número de veículos 
por hora no tráfego transversal. Entretanto, 
sistemas VLT são operacionalmente vulnerá-
veis a incidentes do dia-a-dia que acontecem 
no centro das cidades em desenvolvimento. 
Qualquer que seja esse incidente, junções 
sendo parcialmente bloqueadas, o trabalho de 
manutenção de vias, uma quebra de veículos 
ou um acidente; enquanto sistemas de ônibus 
são normalmente capazes de contornar o pro-
blema (podem ultrapassar, sair da via exclu-
siva, etc.), VLTs não conseguem fazer isso.

Nós concluímos que uma capacidade de 
10.000-12.000 pass/(hora*sentido) à veloci-
dade operacional de 20 km/h é provavelmente 
o limite do que é possível conseguir.”

Sistemas de VLT são capazes de maiores capa-
cidades se os sistemas são em superfícies separa-
das. A linha MRT3 de Manila poderia ser consi-
derada como um VLT de acordo com algumas 
definições, já que puxa eletricidade de um cabo 
superior. O sistema é completamente sepa-
rado da superfície por uma estrutura elevada e 
atualmente atinge uma capacidade no pico de 
aproximadamente 26.000 pass/(hora*sentido).
Em geral, no entanto, a capacidade não é a 
maior restrição dos sistemas VLT, já que as prin-
cipais aplicações foram feitas nas nações desen-
volvidas da Europa e América do Norte. Nessas 
nações, as cidades raramente têm demandas por 
transporte público excedendo as limitações de 
um sistema de superfície.

Capacidades do BRT

Preocupações são, às vezes, levantadas sobre 
a capacidade das opções baseadas em ônibus, 
como BRT, em manejar os fluxos de passageiros 
requeridos geralmente nas cidades mais densas 

de nações em desenvolvimento. O sistema 
TransMilenio de Bogotá fez muito para escla-
recer essas preocupações. O sistema de Bogotá 
tem atualmente uma capacidade de pico real 
média de 45.000 pass/(hora*sentido) (Figura 
2.41). Muitos sistemas de BRT e de vias de 
ônibus atingem capacidades de pico variando 
de 20.000 pass/(hora*sentido) até quase 35000 
pass/(hora*sentido). No caso de Bogotá, os altos 
números de capacidade foram conseguidos prin-
cipalmente pelos seguintes atributos:

1. Uso de veículos articulados com capaci-
dade de 160 passageiros;

2. Estações com múltiplas baias de parada 
que podem manejar até cinco veículos por 
sentido simultaneamente;

3. Faixas de passagem nas estações e faixas 
duplas em alguns corredores de forma a 
permitir que veículos expressos e de paradas 
limitadas possam passar pelos serviços locais;

4. Múltiplas combinações de itinerários que 
incluem serviços locais, de paradas limita-
das e expressos;

5. Headway médio de veículos por linha de 
três minutos, e tão baixo quanto 60 segun-
dos nos períodos de pico; e

6. Tempo de parada nas estações de apro-
ximadamente 20 segundos (conseguido 
com o uso de embarque e desembarque em 
nível, cobrança externa e três conjuntos de 
portas duplas largas em cada veículo).

O fato de que o sistema TransMilenio de Bogotá 
funciona bem em uma cidade de 7 milhões de 
habitantes com uma densidade populacional 
de 240 habitantes por hectare diz muito sobre 
o potencial de BRTs em outras megacidades. 
Entretanto, para acomodar os níveis de capaci-
dade de Bogotá, um sistema teria de criar espaço 
suficiente para permitir faixas de ultrapassagem 
nas estações e/ou duas faixas por sentido ao 
longo dos corredores. Em muitas cidades, o 
espaço físico para implementar uma infra-estru-
tura dessa largura simplesmente não se encontra 
disponível. Mais que isso, dedicar qualquer 
quantidade de espaço viário ao uso exclusivo do 
transporte público é politicamente difícil, por 
causa, especificamente, da relativa força política 
dos motoristas de carros particulares.
Sistemas como os de Quito e Curitiba, que 
utilizam apenas uma faixa por sentido, podem 
alcançar capacidades aproximadas de apenas 
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12.000 pass/(hora*sentido). Entretanto, Porto 
Alegre (Brasil) tem também apenas uma faixa 
disponível em cada sentido, mas alcança capa-
cidades maiores que 20.000 pass/(hora*sentido) 
com o uso inteligente de múltiplas baias de 
parada e o comboio dos veículos. Em geral, no 
entanto, um sistema de BRT ou de VLT ope-
rando com uma única faixa dedicada alcança 
aproximadamente nos mesmos níveis de capa-
cidade. Para a maioria das cidades, esses níveis 
de capacidade são suficientes para atender suas 
demandas. BRT ainda é uma opção para chegar 
até 45.000 pass/(hora*sentido), mas apenas se 
medidas como as de Bogotá forem tomadas.
Capacidade do corredor versus desenvolvimento 
de rede

Na verdade, o debate sobre capacidade pode 
ser um pouco enganoso. A capacidade necessá-
ria para um corredor específico é determinada 
principalmente pela densidade populacional 
ao longo desse corredor, a área total de reco-
lhimento de passageiros e o perfil de origens e 
destinos dos residentes. Quando um sistema 
consiste de uma rede que cobre a maioria dos 
bairros centrais e os principais corredores, 
essa área de recolhimento se estende, de modo 
característico, a uma área que cubra até 500 
metros ou 1 quilômetro em redor das estações, 
bem como ao tráfego de passageiros coletado 
pelos serviços alimentadores. Assim, ainda que 
as áreas centrais de Londres e Nova Iorque 

abriguem densas populações, a cobertura exten-
siva da rede do sistema distribui a demanda 
por muitas linhas paralelas e conectoras. Em 
Londres, a demanda manejada pelo sistema de 
transporte de massa não excede 30.000 pass/
(hora*sentido). Essa menor capacidade acontece 
não por que há pequena demanda, mas antes 
por que a demanda, relativamente grande, está 
bem distribuída ao longo de toda a rede.
Entretanto, em cidades como Hong Kong e 
São Paulo, onde uma rede limitada existe, as 
capacidades chegam a 60.000 passageiros ou 
mais. Nesse sentido, uma rede limitada pode 
ser uma profecia auto-realizadora no que diz 
respeito à capacidade. Se uma cidade só pode 
bancar algumas poucas linhas de metrô, a 
demanda de passageiros é retirada de uma área 
muito maior e, assim, cria uma necessidade de 
capacidade que apenas metrôs podem suportar. 
Hong Kong retira um grande número de passa-
geiros de Kowloon e dos Novos Territórios por 
uma única linha na Rodovia de Nathan. Há 
desvantagens nessa abordagem. Ao fazer com 
que os passageiros viajem mais para entrar no 
sistema, os desenvolvedores do sistema acabam 
por criar condições menos convenientes ao 
usuário, o que, ao final das contas, resulta em 
usuários que não abraçam a idéia e que procu-
ram alternativas como os automóveis particula-
res. Também, quando operando a capacidades 
acima de 60.000 pass/(hora*sentido), o sistema 
é bem menos robusto no que diz respeito a 
atrasos e problemas técnicos. Uma falha de dois 
minutos num sistema dessa proporção pode 
criar condições extremamente complicadas e 
longas filas.
A extensão do metrô de Hong Kong é restrita 
graças ao uso exclusivo de capital privado para 
todos os custos de infra-estrutura. Apenas os 
corredores com máximas demandas podem 
prover suficiente retorno com a venda de passa-
gens para cobrir o capital de investimento.
A distribuição da capacidade por uma rede 
completa de linhas e corredores oferece muitos 
benefícios: 1) Acesso mais conveniente dos 
usuários às estações; 2) Condições mais con-
fortáveis aos usuários; e 3) Volumes de usuários 
mais fáceis de gerenciar. Reconhece-se que 
as extensas redes de metrô desenvolvidas em 
Londres, Nova Iorque, Paris e Tóquio não são, 

Figura 2.41
A existência de 
múltiplas baias de 
parada e faixas de 
ultrapassagem nas 
estações permitem 
que o sistema 
TransMilenio de 
Bogotá consiga atingir 
elevada capacidade 
de passageiros.
Foto por Carlos Pardo
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necessariamente, replicáveis, no que diz respeito 
ao aspecto financeiro, em cidades de nações 
em desenvolvimento. Entretanto, um princípio 
importante, sem levar em conta a tecnologia 
aplicada, é desenhar um sistema com a maior 
cobertura sobre a cidade possível. É preferível, 
do ponto de vista do usuário, escolher um sis-
tema mais barato, que cubra mais origens e des-
tinos a escolher um sistema mais caro cobrindo 
uma área mais limitada.

2.2.4.2  Acessibilidade de preços
A tarifa ao usuário é relacionada com custos 
operacionais e os níveis de subsídio (se houver). 
Usuários de transportes públicos de países em 
desenvolvimento podem ser particularmente 
sensíveis aos preços. Uma pequena diferença nos 
níveis das tarifas pode fazer uma diferença subs-
tancial no número de viagens. Assim, tecnolo-
gias que envolvam menores custos operacionais 
são, talvez, mais apropriadas nesse contexto.

Como já foi observado, sistemas de BRT alca-
çaram certo sucesso por oferecer níveis de tarifa 
razoáveis sem a intervenção de subsídios opera-
cionais. Bilhetes na faixa de preço que varia de 
0,25 dólar a 0,70 dólar são característicos em 
sistemas livres de subsídios na América Latina. 
Em alguns casos, no entanto, serviços de ônibus 
convencionais podem ser capazes de promover 
tarifas ainda mais baixas. Assim, no caso de 
Bogotá, a menor diferença no preço das tarifas 
entre o sistema de BRT e o de ônibus convencio-
nais pode afetar o número de viagens em certas 
partes da cidade. Em outras cidades, como 
Quito, o sistema de BRT e o sistema de ônibus 
convencionais oferecem serviços no mesmo nível 
de tarifas, o de 0,25 dólar.

Fora dos corredores de maior demanda, muitos 
sistemas de metrô ferroviário precisam oferecer 
um nível de tarifa subsidiado de forma a garan-
tir a acessibilidade de preço dentro do contexto 
local. O nível de tarifa de 12 rúpias (0,26 
dólar) do metro de Délhi é subsidiado a um 
nível de aproximadamente 90%. Enquanto esse 
tipo de subsídio pode ser apropriado em algu-
mas circunstâncias, há sempre questões sobre 
sua sustentabilidade a longo prazo, especial-
mente em cidades com necessidades de outros 
investimentos.

2.2.4.3  Tempos de viagem / velocidade
Tempos de viagem e velocidade operacional são 
conceitos relacionados, mas distintos. Do ponto 
de vista do usuário, o tempo de viagem real de 
porta a porta é provavelmente a variável mais 
importante, muito mais do que velocidades 
máximas. Assim, deve-se também considerar o 
tempo que gasta para ir até as estações, o tempo 
de caminhada da entrada da estação até as 
plataformas de embarque e o tempo de espera 
por um veículo. A equação 1 resume cada uma 
das variáveis que contribuem para o cálculo do 
tempo total de viagem.

Equação 2.1: Tempo total de viagem

Tempo total 
de viagem

= Tempo de viagem da origem até a estação

+
Tempo de caminhada da entrada da estação até a 
plataforma

+ Tempo de espera (até a chegada do veículo)

+ Tempo de embarque

+ Tempo de viagem dentro do veículo

+ Tempo de desembarque do veículo

+ Tempo de caminhada do veículo até a saída da estação

+ Tempo de viagem da estação até o destino final

A “velocidade comercial” do veículo é, com 
frequência, mais importante que a “velocidade 
máxima”. A velocidade comercial representa 
a velocidade média, incluindo os tempos de 
parada nas estações. Assim, um sistema com 
curtas distâncias entre estações ou com longos 
tempos para embarque e desembarque é compa-
rativamente penalizado em termos de velocidade 
média. Entretanto, um sistema com maiores 
distâncias entre as estações representa maior 
gasto de tempo para os passageiros, tempo esse 
que corresponde à caminhada para chegar às 
estações e para sair delas.
Como modos de superfície, BRT e VLT são 
vantajosos, com pontos de entradas e saídas rela-
tivamente acessíveis. Em contraste, sistemas de 
metrôs e trens elevados podem requerer tempos 
adicionais para que se alcancem as plataformas 
que estão abaixo ou acima da rua. Além disso, 
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os sistemas mais caros implicam que há menor 
cobertura sobre a área total da cidade já que, em 
geral, é financeiramente viável construir linhas 
em todos os corredores. Assim, as distâncias 
para chegar a uma estação podem também 
requerer tempos adicionais de viagem ou, até 
mesmo, uma viagem adicional de transporte 
público em um serviço alimentador.
Entretanto, uma vez que um passageiro entra no 
veículo, a velocidade comercial de sistemas ferro-
viários de metrô ou elevados pode ser significati-
vamente superior àquela dos sistemas de BRT ou 
VLT. Sistemas de metrô enterrados e elevados 
geralmente atingem velocidades entre 28 e 35 
quilômetros por hora. Sistemas VLT, em geral, 
atingem velocidades comerciais no intervalo de 
12 a 35 quilômetros por hora. As velocidades 
comerciais de sistemas de BRT estão, em geral, 
no intervalos e 20 a 30 quilômetros por hora. 
Esses valores variam em função do número de 
cruzamentos, da extensão com que tecnologias 
de prioridade semafórica são utilizadas e a dis-
tância entre as estações.
Uma comparação entre sistemas ferroviários 
leves e sistemas BRT nos Estados Unidos reve-
laram maiores velocidades médias de BRTs em 
cinco das seis cidades estudadas (Figura 2.42). 
O estudo nos EUA observou que o uso de faixas 
de veículos de alta ocupação (em inglês, high 
occupancy vehicles, HOV) e a capacidade de 
complementar de serviços locais com serviços de 
paradas limitadas são as razões para o desem-
penho superior dos BRTs (US GAO, 2001). 

Entretanto, se faixas especiais das estradas sem 
paradas frequentes não são incluídas na análise, 
BRT e VLT terão velocidades comerciais médias 
bem parecidas.
A existência de serviços “com paradas limita-
das” e “expressos” somados aos serviços “locais” 
podem ser um fator importante na redução dos 
tempos de viagem. Serviços de paradas limi-
tadas significam que o veículo pula diversas 
estações entre os nós principais da rede. Serviços 
expressos implicam que ainda mais estações 
serão puladas, permitindo que o serviço ligue 
diretamente dois pontos importantes de origem 
e destino. Serviços locais, de modo caracte-
rístico, envolvem paradas em cada uma das 
estações de um dado corredor. Alguns sistemas 
de metrô, como o de Nova Iorque, têm, de fato, 
um segundo conjunto de trilhos para permitir 
serviços de paradas limitadas. Entretanto, esses 
serviços são relativamente raros em metrôs e sis-
temas VLT por razões tanto de custo quanto de 
complexidade técnica. A capacidade de controle 
de ultrapassagens com segurança nas estações é 
bastante complexa em serviços de trens com alta 
frequência. A capacidade de mudar de direção 
e cruzar os trilhos entre duas linhas diferentes 
precisa de separações de superfície bastante 
custosas, ao menos na maioria das situações 
urbanas (Figura 2.43). A relativa flexibilidade 
do BRT permite maior facilidade no desenvolvi-
mento de faixas de ultrapassagem nas estações. 
Sistemas de BRT em cidades como Bogotá e São 
Paulo operam ou com faixas de ultrapassagem, 
ou com um segundo conjunto de faixas exclusi-
vas de forma a permitir serviços mais diretos.
A relativa vantagem de um tipo específico de 
tecnologia de transporte público no que diz 
respeito a tempos de viagem depende bastante 
das circunstâncias locais e do projeto do sistema. 
Metrôs podem atingir as maiores velocidades 
máximas, mas trazem tempos de acesso e egresso 
mais longos. A capacidade de BRTs de oferecer 
serviços de paradas limitadas e expressos podem 
ser bem vantajosas, especialmente para usuários 
provenientes de áreas fora dos bairros centrais.

Figura 2.42
Uma pesquisa comparando sistema BRT 
com sistemas ferroviários leves nos EUA 
mostrou que sistemas BRT realmente 
atingem maiores velocidades comerciais.
Gráfico do relatório US GAO (2001)
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2.2.4.4  Divisão modal
Na teoria, qualquer tipo de tecnologia de trans-
porte público poderia ser designada para atender 
à maioria das viagens em uma cidade. Na 
prática, limitações financeiras impedem a cons-
trução de uma rede completa por toda a região 
metropolitana. Assim, as tecnologias mais caras 
geralmente só podem ser justificadas pelo custo 
em alguns corredores e, desse modo, atendem de 
fato menores números totais de passageiros.
Em cidades que tenham tanto um sistema de 
metrôs quanto uma rede de ônibus, o metrô 
geralmente carrega uma pequena porção do 
número de viagens de transporte público da 
cidade. A Tabela 2.7 compara as divisões 

modais de várias cidades que tenham tanto 
metrô quanto rede de ônibus. Ainda que seja 
verdade que a capacidade de pico de sistemas 
metrôs e trens elevados ultrapassem os outros 
modos, a capacidade destes para atender grandes 
números globais de passageiros é limitada em 
razão de seus custos. Sistemas de ônibus, seja 
com serviços convencionais seja com serviços 
avançados de BRT, continuam a ser a espinha 
dorsal dos serviços de transporte público da 
maioria das cidades. Nas cidades com metrôs 
e/ou sistemas elevados, tais como a Cidade do 
México e Bangkok, os números atendidos pelos 
sistemas ferroviários são em geral menores que 
15% das viagens diárias.

Figura 2.43
Como esta imagem do 
monotrilho de Osaka 
mostra, cruzamentos 
em desnível são 
usualmente necessários, 
de forma a permitir 
a interseção de dois 
corredores ferroviários 
com serviços urbanos 
frequentes.
Foto por Lloyd Wright

Tabela 2.7: Comparação de divisões modais

Cidade Ônibus Metrô Trem Carro Moto Táxi A pé Bicicleta Outros

Bangkok1, 2003 31,0 3,0 0 30,0 32,0 4,0 - - -

Beijing2, 2000 15,0 2,0 0 16,0 2,0 6,0 33,0 26,0 -

Buenos Aires3, 1999 33,0 6,0 7,0 37,0 0 9,0 7,0 0 -

Caracas3, 1991 34,0 16,0 0 34,0 0 0 16,0 0 -

Cidade do México4, 2003 63,0 14,0 1,0 16,0 - 5 - - -

Rio de Janeiro5, 1996 61,0 2,3 3,1 11,5 0,2 - 19,7 1,3 0,9

Santiago6, 2001 28,4 4,5 - 23,5 - 1,3 36,5 1,9 4,0

São Paulo3, 1997 26,0 5,0 2,0 31,0 1,0 0,0 35,0 0 -

Xanghai2, 2001 18,0 2,0 0 4,0 2,0 2,0 44,0 28,0 -

Fontes:
1. OTP (2003)
2. Xu, K. (2004)
3. Vasconcellos, E. (2001)
4. SETRAVI (2003)
5. IplanRio (1996)
6. Ciudad Viva (2003)
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Ainda que sistemas de metrô frequentemente 
recebam a maior parte dos investimentos 
em transportes públicos e atenção política, a 
realidade é que os mal financiados sistemas de 
ônibus ainda carregam a maior parte dos usuá-
rios. Essa informação não diminui a importân-
cia de metrôs de alta capacidade servindo em 
corredores estratégicos. Entretanto, ela pode 
indicar que as cidades deveriam considerar a 
avaliação de investimentos baseada no número 
de passageiros atendidos.
As Figuras de 2.44 a 2.47 ilustram o tratamento 
diferente dado, algumas vezes, aos serviços de 
ônibus. Esses exemplos talvez demonstrem o 

relativamente baixo status dado pelos tomadores 
de decisão aos serviços de transporte rodovi-
ários. Apesar de servirem com frequência a 
maioria das viagens de uma cidade, os financia-
mentos são bastante escassos.

2.2.4.5  Frequência do serviço
O tempo de viagem também é bastante afetado 
pela frequência do serviço de transporte público 
oferecido. Serviços de altas frequências represen-
tam menores tempos médios de espera para os 
usuários. A frequência do serviço também afeta 
a percepção sobre a confiabilidade do sistema e a 
competitividade com o carro.

Figuras 2.44 e 2.45
A qualidade das experiências do usuário varia 
bastante em Cingapura, dependendo do sistema 
utilizado: ferroviário (foto esquerda) ou ônibus 
(foto direita). Ainda que o sistema ferroviário 
de Cingapura tenha recebido investimentos de 

diferentes ordens de magnitude, ele, de fato, 
leva menos do que a metade de passageiros 
do que o sistema de ônibus leva: 1,2 milhões 
de viagens por dia em trens contra mais de 
3 milhões de viagens por dia em ônibus.
Foto esquerda por Calvn Teo; Foto direita por Karl Fjellstrom

Figuras 2.46 e 2.47
Em Chengdu (China), apesar de carros 
particulares serem utilizado por apenas 
3% das viagens (foto esquerda), a infra-
estrutura para carros está sendo rapidamente 

expandida, frequentemente ao custo de 
espaço para usuários não motorizados. Ao 
mesmo tempo, bicicletas representam 43% da 
divisão modal, e o mal conservado sistema de 
ônibus leva 10% das viagens (foto direita).
Fotos por Karl Fjellstrom
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Ainda que uma frequência de cinco a dez minutos 
possa não parecer longa em termos relativos, da 
perspectiva do usuário, tempos de espera podem 
ser percebidos como tempos muito maiores.
Usuários podem perceber tempos de espera 
como duas ou três vezes maiores do que real-
mente são. Assim, a espera de cinco a dez 
minutos poderá realmente parecer como se fosse 
tanto quanto 30 minutos para o passageiro 
que espera, especialmente quando alguém tem 
um compromisso urgente ou quando alguém 
está atrasado para o trabalho. Longas esperas 
podem contribuir para aumentar o estresse dos 
passageiros e a insatisfação geral com o serviço. 
Longas esperas podem representar maiores 
riscos em termos de exposição a roubos e crimes 
violentos. A ausência de tempos de espera pelo 
veículo para carros particulares e motocicletas 
é uma das grandes preferências de atração por 
estas opções.
Seja de base rodoviária seja de base ferroviária, 
as tecnologias podem oferecer serviços de alta 
frequência. A principal restrição para os baixos 
headways (i.e., tempo entre a aproximação de 
dois veículos sucessivos na estação) é a segu-
rança. Entretanto, as tecnologias atuais permi-
tem que trens consigam chegar 60 segundos um 
atrás do outro. Sistemas de ônibus são capazes 
de manter distâncias menores com segurança. 
Serviços de alta frequência, no entanto, podem 
acabar aglomerando veículos, o que consequen-
temente resulta em atrasos e velocidades médias 
mais baixas.
Na prática, algumas tecnologias podem ser des-
vantajosas em termos de frequências de serviços 
graças ao perfil da demanda local. Por exemplo, 
a popularidade dos VLT na América do Norte 
e Europa se deve, em parte, à possibilidade de 
levar mais de 400 passageiros utilizando um 
único motorista. Essa característica ajuda a 
diminuir os custos trabalhistas que são relati-
vamente altos nesses países. Entretanto, o outro 
lado da equação mostra que veículos de maior 
capacidade tendem a resultar em serviços com 
menor frequência, especialmente nas cidades da 
América do Norte, onde a demanda de passa-
geiros é relativamente baixa. A frequência mais 
baixa é em razão da necessidade de maior tempo 
de espera para preencher adequadamente os veí-
culos de transporte público de forma a permitir 

a operação mais eficiente. A Tabela 2.8 mostra 
as frequências de pico e fora de pico de alguns 
sistemas ferroviários dos Estados Unidos.

Tabela 2.8: 
Frequências de serviço de sistemas ferroviários

Sistema

Headway 
no pico 

(minutos)

Headway 
fora de 

pico 
(minutos)

Denver Light Rail 3-6 9-26

Miami MetroRail 6 10-60

Portland MAX 5-13 13-33

St. Louis MetroLink 10 10-30

San Diego Trolley 9-15 15-30

O dimensionamento adequado dos veículos de 
transporte pode ajudar a manter a frequência de 
serviço em uma margem de dois a cinco minu-
tos ao longo do dia. Sistemas de BRT são bem-
sucedidos em manter tanto as altas frequências 
de serviço quanto a lucratividade do sistema. 
As frequências mais altas são particularmente 
viáveis em cidades em desenvolvimento, onde os 
fluxos de usuários são relativamente altos.

2.3.4.6  Confiabilidade
A confiabilidade é relacionada ao nível de 
crédito que as pessoas têm na capacidade do 
sistema público de transporte em ter o desem-
penho esperado. O conceito de confiabilidade 
está relacionado às discussões anteriores sobre o 
tempo de viagem e frequência de serviço, mas 
também podem se referir a outras características 
do sistema, tais como conforto e segurança.

Um serviço não confiável pode criar um alto 
grau de estresse se o usuário não sabe quando 
ou se um veículo vai chegar à estação. Serviços 
não confiáveis conduzem, por fim, a usuários 
que não abraçam a idéia desse sistema e que, 
portanto, procuram alternativas de viagem mais 
robustas, como carros particulares.

Cada tipo de sistema de transporte público tem 
características diferentes em relação à confia-
bilidade. A frequência de quebras, a velocidade 
com que veículos quebrados são substituídos 
e a responsividade operacional a mudanças na 
demanda, todos esses aspectos afetam a con-
fiabilidade geral. Metrô, VLT e BRT; todos 
esses sistemas têm excelentes registros de 
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confiabilidade, especialmente quando compara-
dos com serviços mais convencionais de trans-
portes públicos. Vias segregadas com prioridade 
de passagem ajudam o melhor controle das 
frequências de serviço e headways entre veículos. 
Sistemas com total separação de superfícies, 
como metrôs enterrados, têm uma vantagem 
particular em termos de evitar incidentes impre-
vistos nas interseções com o tráfego misto.
A relativa flexibilidade de veículos BRT que 
operam dentro e fora das infra-estruturas 
segregadas permite ajustes imediatos às falhas. 
O serviço pode continuar enquanto reparos ou 
remoções acontecem. A falha de um veículo de 
metrô ou VLT pode precisar de tempo adi-
cional para ações corretivas. Até que o veículo 
quebrado seja removido do sistema, pode haver 
interrupção do serviço.
Outra consideração é o impacto de situações 
climáticas extremas sobre o sistema. Sistemas 
que são completamente enterrados são imunes 
a tais efeitos, ainda que uma falha no supri-
mento de energia elétrica em função do mau 
tempo possa obviamente causar um impacto 
nesse sistema. Gelo nos trilhos e vias de ônibus 
podem agir para diminuir ou até mesmo para-
lisar os serviços.

2.2.4.7  Conforto
O nível de conforto em um sistema depende 
de muitas características de projeto que são 
bastante independentes do tipo de transporte 
de massa. Bancos nas estações e proteção do 
clima são funções do desenho dos elementos do 
sistema. Sistemas enterrados têm a vantagem de 
ser uma melhor barreira das condições climáti-
cas externas. O desenho interno dos veículos é 
novamente função de especificações de projeto e 
pode ter a mesma qualidade em BRT e serviços 
ferroviários. Entretanto, alguns tipos de bondes 
podem ter uma largura mais estreita que pode 
limitar as opções de desenhos e em alguns 
casos criar um ambiente mais apertado para os 
usuários.
O conforto a bordo é uma área potencial de 
diferença significativa entre veículos de BRT e 
veículos ferroviários. Trens, em geral, recebem 
o crédito por andar mais suavemente, tanto 
durante as partidas e paradas, quanto durante o 
deslocamento. Um desempenho de movimento 
mais suave permite ao usuário mais ativida-
des de valor agregado, como a leitura (Figura 
2.48). Entretanto, nem todos os sistemas podem 
oferecer a mesma qualidade de deslocamento. A 
tecnologia do monotrilho de Kuala Lumpur pro-
porciona, realmente, uma experiência de viagem 
com bastante “trepidação”. Adicionalmente, 
sistemas antigos de bondes, da mesma forma, 
podem não oferecer um passeio inteiramente 
macio. Veículos de BRT de plataforma baixa 
podem ser sucetíveis a imperfeições da superfície 
na via de ônibus que resultam em um movi-
mento “com mais trepidação”. Veículos de pla-
taforma elevada com uso de rampas de entrada 
podem mitigar esse problema com o uso de 
melhor suspensão e amortecimento. Com mon-
tagens de veículo desse tipo em cidades como 
Bogotá, Curitiba e Guayaquil, atividades como 
leitura a bordo são bem possíveis. Entretanto, 
em geral, a suavidade de movimento de veículos 
ferroviários é superior às de veículos BRT.

2.2.4.8  Segurança de trânsito
Faixas segregadas para veículos ferroviários e 
BRT ajudam a reduzir o potencial de acidentes 
e, desse modo, tornam essas opções de trans-
porte de massa relativamente mais seguras que 
outros serviços mais convencionais. Veículos 
com separação de nível, tais como metrôs 

Figura 2.48
O desempenho suave 
de movimentação de 
sistemas ferroviários 
faz com que as 
atividades de valor 
agregado, como ler 
ou estudar, fiquem 
mais fáceis.
Foto por Lloyd Wright
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enterrados, beneficiam-se em particular por 
evitar esses conflitos. Tanto sistemas de BRT 
quanto VLT encaram riscos potenciais quando 
cruzam interseções. A abertura do sistema de 
VLT de Houston (EUA) apresentou uma taxa 
de acidentesentre VLTs e veículos particulares 
bem maior do que a esperada. Da mesma forma, 
a abertura do sistema de BRT Linha Laranja e 
Los Angeles resultou em batidas entre carros e 
BRTs nas interseções. Donos de veículos parti-
culares geralmente estão desacostumados com 
a presença e operação de veículos de transporte 
públicos segregados e podem estar desprepara-
dos para as implicações que esse tipo de trans-
porte acarreta.
Sistemas com separação de nível total incorrem 
em outros tipos de riscos que podem afetar a 
segurança de trânsito. Quanto mais altas as 
velocidades atingidas por sistemas elevados e 
enterrados, maior a chance de ferimentos graves 
ou fatalidades, na ocorrência de um incidente. 
Um pouco antes do lançamento do monotrilho 
de Kuala Lumpur uma roda se soltou e caiu no 
chão, acertando um jornalista que, por acaso, 
caminhava perto do sistema (Figura 2.49). 
O ferimento resultante exigiu hospitalização. 
Da mesma forma, o monotrilho de Las Vegas 
também teve peças caindo na rua durante o 
seu primeiro ano de operação. Além disso, 
sistemas elevados e enterrados têm dificuldades 
adicionais na evacuação dos usuários durante 
situações de emergências no sistema. Passageiros 

podem ficar presos por horas antes de poderem 
ser retirados de maneira segura. Entretanto, 
em geral, sistemas modernos de metrô têm um 
registro exemplar tanto de confiabilidade quanto 
de segurança de trânsito.

2.2.4.9  Serviço ao usuário
Elementos de serviço ao usuário são igualmente 
possíveis tanto para sistemas de BRT quanto 
ferroviários. Inteligent Transport Systems (ITS) 
que informam passageiros dos horários previstos 
de chegadas, mapas legíveis, instruções de paga-
mento claras e uma equipe simpática e presta-
tiva não são, geralmente, função encontradas em 
sistema de transporte público.
No entanto, o oferecimento de infra-estrutura 
de serviços aos usuários pode ser relacionado 
com o investimento do capital. Sistemas com 
maiores orçamentos podem estar mais bem 
colocados para oferecer serviços ao cliente, 
como assentos confortáveis, ar condicionado 
nos veículos e estações, além de ambientes este-
ticamente agradáveis. Reciprocamente, sistemas 
exigindo grandes investimentos em trilhos, 
estações e terminais podem ter poucos recursos 
de capital de sobra para atender aos confortos 
do usuário. A principal estação do monotrilho 
de Tóquio é localizada no terceiro andar de 
um edifício comercial da área central. Não há 
elevadores nem escadas rolantes para acessar a 
estação. Em vez disso, os passageiros em poten-
cial devem subir três andares de escadas (Figura 
2.50). Visto que o sistema de monotrilho atende 

Figura 2.49
Um pedestre foi seriamente ferido quando 
uma peça caiu do monotrilho de Kuala 
Lumpur durante seus testes iniciais.
Foto por Calvin Teo

Figura 2.50
Apesar de ser um 

sistema de transporte 
público de primeira 

na área de Tóquio, a 
estação do monotrilho 

no centro da cidade 
de Tóquio exige que 

seus passageiros subam 
três andares de escadas 
para chegar à estação.

Foto por Lloyd Wright
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o Aeroporto de Haneda, muitos passageiros 
entram no sistema com sacolas e malas enormes 
e têm de enfrentar uma boa dificuldade para 
chegar à plataforma da estação pelas escadas. O 
pesado orçamento de infra-estrutura do sistema 
restringiu a possibilidade dos desenvolvedores 
oferecerem confortos aos usuários como escadas 
rolantes.

2.2.4.10  Integração
A possibilidade de fazer a transferência, de 
modo confortável e fácil, dos serviços alimenta-
dores nas vizinhanças para os serviços de linhas 
troncais é um fator principal na atratibilidade 
geral do sistema. Serviços de transferência mal 
executados geralmente tem algumas das caracte-
rísticas a seguir:

Longas distâncias físicas separam os dois ser-��
viços envolvidos na transferência; por exem-
plo, usuários têm de cruzar uma rua para 
fazer a transferência;
A transferência se passa em uma área despro-��
tegida de condições climáticas extremas;
As transferências são mal sincronizadas, o que ��
exige longos tempos de espera; e
Clientes devem pagar duas vezes para mudar ��
de linha.

Transferências com essas características fazem 
pouco por angariar a simpatia do usuário. Do 
mesmo jeito, a transferência sem tarifa adicional 
oferecida em um ambiente agradável, seguro e 
controlado, com esperas curtas, minimizam o 
desgosto de transferir.
Na teoria, transferências fáceis são possíveis com 
qualquer tecnologia de transporte público. Na 
prática, o custo de facilitar transferências entre 

sistemas com diferentes características físicas, 
operacionais e de custo pode ser um desafio. 
Como já observado, serviços de ônibus tendem 
a ser a espinha dorsal do transporte público da 
maioria das cidades, mesmo que sistemas ferro-
viários estejam operando nos corredores princi-
pais. Sistema de transportes de massa devem se 
integrar com sistemas de ônibus convencionais 
de forma a dar continuidade aos serviços até as 
áreas de menores densidades. Sistemas de super-
fície, como VLP e BRT, têm uma vantagem 
física imediata ao facilitar simples transferências 
no mesmo nível de superfície.
Sistemas com separação de nível, como sistemas 
elevados ou enterrados, implicam que as trans-
ferências devem vencer uma distância verti-
cal. Ainda que a descontinuidade física possa 
ser transposta com o uso de escadas, escadas 
rolantes e elevadores, em alguns casos essas 
transferências são bastante difíceis, especial-
mente para crianças, velhos e deficientes físicos 
(Figura 2.51). Além disso, orientar os clientes de 
um sistema para outro requer sinalização clara e 
visível. A facilitação desse tipo de coordenação 
entre dois sistemas gerenciados de forma inde-
pendente, algumas vezes, deixa de acontecer. 
Allport (2000, p. S-6) observa várias dificulda-
des com:

“Integração com o sistema de ônibus é par-
ticularmente necessária para a viabilidade do 
metrô, e frequentemente difícil de conseguir.”

Apesar desses desafios, alguns sistemas de 
metrô têm feito muito bem em superar as dife-
renças físicas e projetar estações de integração 
eficientes. Hong Kong, Miami, Washington e 
São Paulo conseguiram alguns sucessos nessa 
área (Figuras 2.52).
Além de facilitar transferências em nível com 
sistemas de ônibus convencionais, sistemas de 
BRT tendem a ter uma vantagem em termos de 
integração operacional e comercial.
Primeiro, há menor descontinuidade econômica 
entre sistemas de ônibus alimentadores e uma 
via de ônibus exclusiva. Os dois sistemas são 
baseados em ônibus e operam dentro de estrutu-
ras de custo relativamente similares. Em cidades 
de nações em desenvolvimento, tanto serviços 
alimentadores quanto serviços em corredores 
de ônibus operam sem subsídios. Assim, encon-
trar um modelo de negócios que permita uma 

Figura 2.51
Sempre que há uma 

diferença de nível 
(de superfície) entre 

serviços de transportes 
públicos, haverá 

desafios para facilitar 
as transferências 

simples, especialmente 
para pessoas com 

deficiências físicas.
Foto por cortesia de UITP
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integração tranquila e infra-estrutura compar-
tilhada entre serviços de linhas alimentadoras 
e troncais é mais fácil. Em contraste, casar um 
sistema que requer subsídios operacionais com 
outro livre de subsídios pode ser complicado em 
termos de distribuição de faturamento. Nesses 
casos, desenvolver um modelo de negócios inte-
grado pode ser bem mais complexo.
Segundo, alguns sistemas de BRT são capazes 
de eliminar, de forma inteligente, a distinção 
entre serviços de linhas alimentadoras e troncais. 
Em cidades como Porto Alegre (Brasil), veículos 
de transportes públicos de múltiplas linhas uti-
lizam o mesmo corredor de linhas troncais, mas 
esses veículos saem do corredor para servir dire-
tamente diferentes áreas alimentadoras. Nesse 
arranjo, praticamente todos os usuários recebem 
uma viagem direta para o centro da cidade. Da 
mesma forma, a cidade de Guangzhou (China) 
está desenvolvendo um sistema seguindo essa 
mesma premissa. Operar sistemas ferroviários 
até vizinhanças de baixa densidade não é, em 
geral, economicamente viável.
Acomodar outros tipos de serviços alimentado-
res é igualmente importante. A chegada à esta-
ção de transporte público de táxi, bicicleta ou a 
pé também deve ser considerada no projeto do 
sistema. Entretanto, em alguns casos, sistemas 
enterrados devem ser capazes de prover mais 
espaços para o estacionamento de bicicletas que 
os sistemas médios de VLT e BRT. Em todos os 
casos, áreas terminais devem oferecer suficiente 
espaço para incluir benfeitorias para bicicletas. 
Permitir bicicletas a bordo do veículo é uma 
vantagem significativa para o usuário que, desse 
modo, pode usá-la para chegar ao destino final. 
Em veículos de transporte público estreitos, 
como em alguns sistemas de bonde, a possibili-
dade de entrar com uma bicicleta pode não ser 
fisicamente viável.

2.2.4.11  Imagem e status
“Um homem que, depois dos 26 anos de idade, 
ainda anda de ônibus pode se considerar um 
fracasso.”
—Margaret Thatcher, ex-Primeira Ministra Britânica, 

1925–

A imagem percebida e o status do sistema de 
transporte público são fatores principais na 
atração de viagens, particularmente de usuários 

Figura 2.52
A Miami busway 

se integra com 
proximidade do 

sistema ferroviário 
elevado da cidade.

Foto por Lloyd Wright

que não abraçaram a idéia e que têm outras 
alternativas. O mais bem projetado sistema de 
transporte público do mundo será inútil se os 
clientes não o acharem suficientemente atraente 
para usá-lo.

Sistemas ferroviários tradicionalmente pro-
curam manter o padrão no que diz respeito à 
criação de uma imagem moderna e sofisticada. 
Essa vantagem se torna particularmente impor-
tante quando se tenta atrair novos usuários 
provenientes do grupo de donos de carros. Ao 
mesmo tempo, a imagem tradicional dos ônibus 
é relativamente ruim. Assim, atrair usuário de 
classes de renda média e alta pode ser bastante 
difícil. Questões de imagem, no entanto, não 
são totalmente restritas às tecnologias de ônibus. 
Sistemas ferroviários mais velhos e mal manti-
dos também podem invocar imagens que não 
são inteiramente favoráveis à atração de usuários 
(Figuras 2.53 e 2.54).

O problema de imagem é mais associado com 
a tecnologia de ônibus. No entanto, conforme 
já observamos, serviços tradicionais de ônibus e 
BRT são dois tipos distintos de serviço. Sistemas 
BRT contribuiram muito para a criação de uma 
identidade moderna e única. As modernas esta-
ções de embarque em formato de tubo ajudaram 
a criar uma fantástica e nova impressão para o 
serviço. Veículos modernos que cubram as rodas 
e simulam as formas redondas de trens também 
ajudam a criar uma nova imagem (Figura 2.55).
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diferentes impactos, conforme medidos por 
indicadores urbanos, econômicos, sociais e 
ambientais. Desde que, em geral, usa-se o trans-
porte público como uma medida política para 
atingir uma variedade de metas sociais, uma 
análise de cada um dos impactos é uma parte 
legítima da avaliação de tecnologia.

2.2.5.1  Impactos econômicos
Impactos econômicos podem incluir a capaci-
dade do sistema de fomentar o crescimento eco-
nômico, estimular empregos e encorajar inves-
timentos. Um objetivo valorizado dos sistemas 
de transporte público é encorajar o desenvolvi-
mento orientado ao transporte público (TOD), 
que se refere ao adensamento do desenvolvi-
mento ao longo dos corredores. Se um projeto 

Figuras 2.53 e 2.54
Sistemas ferroviários 
nem sempre oferecem 

qualidades estéticas 
superiores. Os 

sistemas do Cairo 
(foto esquerda) e 

Bucareste (foto direita) 
mostram problemas 

de negligência e 
vandalismo.

Foto esquerda por Karl Fjellstrom; 
Foto direita por Lloyd Wright

Figura 2.55
Veículos modernos 

podem dar aos sistemas 
BRT uma imagem 

altamente profissional. 
O veículo nesta foto 
é um ônibus Civis, 

e não um VLP.
Foto por cortesia de 

US TCRP media library

Até hoje, o sucesso de sistemas de BRT em cida-
des como Bogotá, Brisbane e Curitiba já dissi-
param muitas preocupações relacionadas com a 
imagem. Observou-se que usuários em Bogotá 
não dizem que “vão pegar o ônibus”, mas antes 
que “vão pegar o TransMilenio”. O marketing do 
nome do sistema e da qualidade do serviço foi efi-
ciente para criar uma imagem como a do metrô.

Apesar de tudo, em cidades desenvolvidas da 
América do Norte e Europa Ocidental a percep-
ção do BRT em relação ao transporte público 
ferroviário é ainda uma consideração importante 
na tomada de decisão.

2.2.5  Impactos

As características de diferentes tecnologias 
de transportes públicos podem resultar em 
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de transporte público é implementado com 
sucesso, a criação de corredores adensados pode 
ajudar a aumentar os valores das propriedades e 
também os níveis de vendas no comércio.
Ainda que pesquisas que associam os projetos de 
transporte público ao valor das propriedades e 
vendas no comércio sejam limitadas, os resul-
tados até agora indicam uma correlação posi-
tiva. Pesquisa na área da Baía de São Francisco 
indicou um aumento no valor da propriedade 
conforme a proximidade de um imóvel de uma 
estação do metrô BART, de 1.578 dólares a cada 
30 metros (Lewis-Workman and Brod, 1997). 
Resultados similares do sistema do Metrô de 
Washington mostram um acréscimo nos preços 
de aluguéis de apartamentos conforme a pro-
ximidade da estação, de 2,4% a 2,6% a cada 
160 metros (Benjamin and Sirmans, 1996). Da 
mesma forma, sistemas VLT produzem tipos 
similares de resultados. A evidência sugere que 
o sistema MAX de Portland também criou 
um acréscimo no valor do imóvel conforme 
a proximidade do sistema, de 2.300 dólares a 
cada 60 metros (Dueker and Bianco, 1999). 
Adicionalmente, Cevero e Duncan (2002a) 
descobriram que casas perto do sistema LRT 
de San Diego aumentaram de valor, de 2,1% a 
8,1%, dependendo da distância da estação.
Embora haja relativamente pouca análise de 
impactos imobiliários de BRTs, há alguma 
evidência que sugira impactos positivos simila-
res. As fileiras de desenvolvimento vertical ao 
longo dos corredores de ônibus de Curitiba são 
indicações prontamente visíveis dessa correlação 
(Figura 2.56). Da mesma forma, muitos centros 
comerciais são desenvolvidos ao longo dos cor-
redores de BRT de Bogotá. De fato, Rodriguez 
e Targa (2004) descobriram que os valores de 
aluguéis de apartamentos em Bogotá cresceram 
conforme a proximidade com a estação, de 6,8% 
a 9,3% a cada 5 minutos de distância de uma 
estação do BRT TransMilenio. Adicionalmente, 
durante um período de três meses após a cons-
trução da via de ônibus de Brisbane (Austrália), 
os valores de terrenos subiram cerca de 20% 
(Hazel e Parry, 2003).
Deve-se observar que também existem estudos 
que não mostram aumento de valores de pro-
priedades a partir do desenvolvimento de trans-
portes públicos. Por exemplo, Cervero e Duncan 

Figura 2.56
A chegada do 

desenvolvimento 
vertical ao longo 

do sistema BRT de 
Curitiba ilustra 
a capacidade do 

transporte público de 
focar o desenvolvimento 

da cidade.
Foto por cortesia da 

Cidade de Curitiba

(2002b) não acharam efeitos notáveis a partir 
da Linha Vermelha do metrô de Los Angeles 
ou do serviço aprimorado de ônibus na cidade. 
Igualmente, um estudo de 1998 do SuperTram 
em Sheffield (Reino Unido) não deu indicação 
de impactos nos valores imobiliários (Dabinnet, 
1998). Assim, a qualidade e o contexto local 
do desenvolvimento desempenham um papel 
principal da determinação do nível de bene-
fício. Alguns autores também afirmaram que 
o benefício do desenvolvimento local de BRT 
deve ser menor que o de outras opções ferrovi-
árias. Essa assertiva é baseada na ideia de que o 
BRT pode ser percebido como uma estrutura 
menos permanente que a ferroviária. A percep-
ção de permanência é bastante importante para 
desenvolvedores imobiliários que correm o risco 
de que o projeto seja posteriormente removido. 
Até hoje, não há nenhum dado real indicando 
que o BRT é percebido como menos perma-
nente. Como observado acima, os resultados 
de Brisbane e Bogotá indicam que, como os 
transportes ferroviários, o BRT pode produzir 
ganhos de desenvolvimento.
A geração de empregos é outra medida econô-
mica do impacto de um projeto. Projetos de 
transporte público geram empregos por meio da 
fase de construção, da provisão de equipamentos 
(i.e., veículos) e da operação. Em cidades em 
desenvolvimento, a criação de empregos tende a 
ser um fator bem importante. Projetos que, no 
final das contas, reduzam o nível de empregos 
em comparação com serviços de transportes 
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anteriores são politicamente mais difíceis de 
defender. Em contraste, no contexto das cidades 
desenvolvidas, custos trabalhistas representam 
um componente muito maior nos custos ope-
racionais e, assim, são, de modo característico, 
alvos da máxima redução possível.
A construção de um BRT pode gerar um alto 
nível de empregos por captação de investimento. 
A construção de metrô também pode gerar 
empregos, mas muito das despesas do projeto 
dizem respeito aos custos das máquinas caras, 
mas necessárias, para cavar túneis. Em Bogotá, 
a primeira fase do TransMilenio gerou 4.000 
empregos diretos durante a construção. A ope-
ração dos primeiros 40 quilômetros do sistema 
também ofereceu empregos de longa permanên-
cia a 2.000 pessoas.
A fabricação de veículos de transporte em massa 
oferece o potencial não apenas para ganhos 
locais de empregos, mas também para a trans-
ferência de nova tecnologia para a nação. As 
principais fábricas de ônibus estabeleceram 
benfeitorias de produção em cidades de BRTs 
como Curitiba, São Paulo, Pereira (Colômbia) e 
Bogotá. As menores economias de escala envol-
vidas na fabricação de ônibus implicam que 
a fabricação pode ter custo eficiente, se trans-
feridas para instalações locais. As economias 
de escala na produção de veículos ferroviários 
implicam que é difícil transferir a fabricação de 
fábricas nos quartéis-generais, em países como 
Canadá, França, Alemanha, Espanha e Japão. 
A importação de veículos traz consigo custos e 
riscos particulares, tais como taxas de impor-
tação e flutuações monetárias de longo prazo. 
Adicionalmente, a importação de veículos ferro-
viários tende a criar uma situação embaraçosa, 
em que empréstimos taxados a nações de baixa 
renda estão mantendo empregos, tecnologia e 
desenvolvimento em nações ricas. Entretanto, ao 
mesmo tempo, veículos ferroviários geralmente 
representam uma maior magnitude de sofisti-
cação técnica, e esse fator deve ser levado em 
consideração por países interessados em oportu-
nidades de transferência de tecnologia.
Todos os novos sistemas de transporte público 
apresentam tanto uma oportunidade quanto 
uma ameaça em termos de emprego operacional. 
Enquanto em nações desenvolvidas, a redução 
de empregos com o uso de veículos ferroviários 

de capacidade mais alta é um aspecto positivo 
em termos de redução de custos operacio-
nais, esse mesmo aspecto pode ser negativo da 
perspectiva de nações em desenvolvimento que 
buscam aumentar o número de empregos. Da 
mesma forma, sistemas de BRT podem implicar 
uma redução de empregos quando muitos veí-
culos menores são substituídos por um veículo 
maior, articulado. Em Bogotá, esse impacto foi 
mitigado pelo fato de que motoristas trabalham 
em turnos menores no novo sistema (e o salário 
é o mesmo ou ou até maior). Anteriormente, 
um único motorista podia chegar a trabalhar 16 
horas por dia. No atual sistema, mais motoristas 
dividem o mesmo veículo. Da mesma forma, 
novos empregos foram criados com as novas 
ocupações referentes à venda de bilhetes, à 
administração, ao gerenciamento e à segurança.
Todos os sistemas de transporte em massa, 
entretanto, oferecem o potencial para aumentar 
a eficiência econômica geral através da redução 
de congestionamentos e subsequentes ganhos 
por toda a cadeia de suprimentos. Em longo 
prazo, esses sistemas devem se tornar a espinha 
dorsal de um melhor crescimento econômico. 
Entretanto, qualquer impacto negativo de curto 
prazo no nível de emprego deve ser manejado 
com grande sensibilidade e preocupação.

2.2.5.2  Impactos ambientais
Todas as opções de transporte público pro-
duzem impactos ambientais por substituir as 
viagens que, de outra forma, seriam feitas por 
transporte motorizado individual. Assim, o 
número de viagens esperadas e o número de 
pessoas mudando de veículos particulares para o 
transporte público é o fator mais importante no 
cálculo de benefícios ambientais. A capacidade 
de sistemas de transporte de massa de encorajar 
usuários de carros a mudar para o transporte 
público depende de muitos fatores, mais acentu-
adamente do custo e do desempenho do serviço. 
A conveniência do uso de carros cria um desafia-
dor ambiente competitivo. Entretanto, pesquisas 
em Bogotá indicam que aproximadamente 20% 
dos usuários do TransMilenio, antes, usavam 
veículos particulares (TransMilenio, 2005).
O tipo de combustível utilizado com veícu-
los de transporte público também contribui, 
no geral, para os impactos ambientais. VLTs 
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e metrôs são quase sempre elétricos. Veículos 
BRT podem usar uma variedade de formas 
de combustível, incluindo diesel, gás natural 
comprimido (GNC), gás liquefeito de petróleo 
(GLP), híbrido diesel-elétrico e eletricidade. O 
BRT de Beijing usa diesel Euro 3. O sistema 
de Bogotá atualmente usa veículos misturados, 
tanto Euro 2 quanto Euro 3. O Trolé de Quito é 
uma linha elétrica de trólebus. A Linha Laranja 
de Los Angeles utiliza veículos com tecnologia 
de GNC. As cidades brasileiras agora examinam 
mais atentamente a adaptação de tecnologia 
híbrida diesel-elétrico em sistemas de BRT.
Sistemas de transporte públicos elétricos não 
produzem emissões no ambiente a nível local. 
Em contraste, sistemas BRT movidos a com-
bustíveis fósseis produzem emissões locais. 
Assim, sistemas ferroviários são essencialmente 
livres de emissões no nível da rua. Entretanto, 
o desempenho ambiental global desses sistemas 
depende muito do tipo de combustível utilizado 
na geração de eletricidade. Fontes renováveis 
como biomassa, hidroelétrica, solar e eólica são 
relativamente limpas, mas essas fontes, em geral, 
continuam a constituir apenas uma pequena 
porcentagem da geração total de energia elétrica. 
Gás natural também é uma fonte de energia 
relativamente limpa, mas o processo de combus-
tão produz emissões como óxidos de nitrogênio 
e dióxidos de carbono. A energia nuclear, em 
geral, não é utilizada em nações em desenvol-
vimento, mas, em todo o caso, traz consigo 
outros tipos sérios de problemas de resíduos. 
Finalmente, carvão permanece como a principal 
fonte de geração de eletricidade, particularmente 
em nações em desenvolvimento como China, 
Índia, Indonésia e África do Sul. A combustão 
do carvão produz quantidades relevantes de 
óxido de nitrogênio óxido de enxofre, precur-
sores de chuva ácida. A combustão do carvão 
também produz quantidades relevantes de 
gases de efeito estufa. Se o carvão é o principal 
constituinte da matriz elétrica, as emissões totais 
de transportes públicos elétricos podem exceder 
as emissões de veículos movidos diretamente por 
gás natural ou tecnologia limpa de diesel.
Ainda que veículos de BRT também possam 
ser movidos a eletricidade, esses veículos, 
mais comumente, utilizam gás natural ou 
diesel limpo. A quantidade de emissões do gás 

natural ou do diesel limpo depende de muitos 
fatores, incluindo características geográficas e 
topológicas locais, qualidade do combustível e 
comportamento dos motoristas. Sistemas BRT, 
mesmo em nações em desenvolvimento, são bem 
exigentes quanto aos níveis de emissões e, de 
modo característico, representam uma melhoria 
dramática sobre os serviços de ônibus conven-
cionais antecedentes. Apesar disso, veículos a gás 
natural e veículos a diesel limpo emitem certas 
quantidades de óxido de nitrogênio, monóxido 
de carbono, material particulado e óxido de 
enxofre no ambiente local. Adicionalmente, 
esses veículos também contribuem para emissão 
de gases de efeito estufa.
Veículos de transporte em massa de todos os 
tipos reduzem emissões ao andar de forma mais 
suave. Com menos paradas e menos conflitos 
com o tráfego misto, transportes de massa em 
corredores exclusivos são menos inclinados a 
ineficiências operacionais.
Além de emissões aéreas, os transportes públicos 
também são um fator colaborador para o nível 
geral de ruídos no ambiente da cidade. Já que 
um único veículo de transporte público é igual 
a 100 ou mais veículos individuais, a redução de 
ruído, assim como a redução de emissões aéreas, 
pode ser considerável se o número de viagens 
aumentarem. Assim, o transporte público em 
geral contribui para diminuir o nível de decibéis 
em uma cidade. Sistemas elétricos, como VLPs, 
metrôs e bondes elétricos também podem pro-
duzir ruídos excessivos, especialmente durante 
a frenagem. O barulho gerado pelos freios pode 
ser particularmente amplificado dentro de 
túneis, como acontece nos sistemas de metrô. 
O ruído do sistema de metrô BART na área 
da Baía de São Francisco regularmente excede 
100 decibéis. Entretanto, o impacto dos ruídos 
de sistemas enterrados tende apenas a afetar os 
passageiros e os empregados e, geralmente, têm 
pouco ou nenhum impacto no nível da super-
fície. O nível de ruído máximo permitido para 
sistemas de BRT, como em Bogotá, é geralmente 
90 decibéis. Em geral, sistemas elétricos, sejam 
ferroviários ou trólebus oferecem um ambiente 
de operações mais silencioso.

2.2.5.3  Impactos sociais
Impactos sociais se referem à capacidade do 
novo sistema de transporte público de ajudar 
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a criar maior igualdade social em uma cidade. 
Assim, esse fator é relacionado a discussões 
anteriores sobre acessibilidade de preço e geração 
de empregos, assim como mudanças sociais 
em razão do novo ambiente urbano. Impactos 
sociais também podem se referir a mudanças na 
segurança e na sociabilidade nas ruas.
Os potenciais impactos sociais de transporte 
público podem, assim, incluir:

Acessibilidade de preço, especialmente para ��
grupos de baixa renda;
Criação de um ambiente social encorajando ��
interações sociais;
Atratividade de todos os segmentos de renda ��
da sociedade e, a seguir, oferecimento de um 
ponto de encontro para todos os grupos de 
renda;
Redução de crime e insegurança tanto no ��
sistema de transporte quanto no ambiente 
lindeiro.

Os menores níveis de tarifas sem subsídios de 
BRTs em cidades em desenvolvimento podem 
ajudar a tornar o sistema de transporte público 
acessível para uma clientela social mais ampla. 
É claro que com subsídios, tarifas em VLTs e 
metrôs também podem se tornar mais acessíveis 
para a maioria da população. Os sistemas de 
metrô na Cidade do México e Delhi, por exem-
plo, empregam relevantes subsídios de forma 
a garantir a acessibilidade. Entretanto, esse 
subsídio implica que fundos públicos devem ser 
retirados de outros potenciais serviços públicos.
Sistemas de transporte público também podem 
propiciar um dos poucos lugares na cidade onde 
todos os extratos sociais podem se encontrar e 
interagir. Um sistema de alta-qualidade com 
preço acessível pode atrair usuários de setores 
de baixa-renda, média-renda e alta-renda. Esse 
papel de benfeitoria pública comum pode ser 
bastante saudável ao criar entendimento e dimi-
nuição de tensões entre grupos sociais.
A regeneração de uma área urbana graças às 
melhorias do transporte público também pode 
ter múltiplos benefícios sociais. Conforme 
observado, o revigoramento de uma área 
cria empregos e crescimento econômico. 
Adicionalmente, evidências sugerem que melho-
ramentos feitos pelo transporte público também 
reduzem crimes. Em geral, quanto mais profis-
sional o ambiente do transporte público, menor 

será a probabilidade de ocorrência de crimes. 
Além disso, maiores níveis de vigilância também 
agem como um fator inibidor. Câmeras de segu-
rança e botões de chamadas de emergência são 
geralmente utilizados, tanto em BRTs quanto 
em sistemas ferroviários.
Composições de trens mais longas tendem a 
criar maior separação entre o condutor e os 
passageiros. O condutor de sistemas férreos 
também costuma ficar separado dos passagei-
ros por uma cabine fechada. Em contraste, 
a natureza aberta dos ônibus permite maior 
atenção do motorista a qualquer problema 
de segurança acontecendo no veículo. Assim 
mesmo. Muitos sistemas de metrô empregam 
vigilância regular com o uso de pessoal de 
segurança dentro dos veículos.

2.2.5.4  Impactos urbanos
Sistemas de transporte públicos causam grande 
impacto na forma e na qualidade da vida 
urbana. Um novo sistema de transporte público 
exerce uma considerável influência sobre a 
forma física da cidade. Esse impacto ocorre 
tanto diretamente com a infra-estrutura quanto 
indiretamente com o desenvolvimento que 
ocorre ao longo do corredor. A longo prazo, o 
sistema ainda influencia o local onde as pessoas 
decidem morar.
O sistema BRT de Curitiba ajudou a focar o 
considerável desenvolvimento ao longo dos seus 
corredores de ônibus. Uma regulamentação de 
planejamento que restringia desenvolvimen-
tos verticais ao longo dos corredores também 
ajudou a conseguir o desenvolvimento orientado 
ao transporte público. A ligação entre transporte 
público e desenvolvimento é tão pronunciada 
que, graças à densidade de prédios residenciais 
e comerciais, é possível ver exatamente onde as 
vias de ônibus estão localizadas mesmo quando 
se sobrevoa a cidade em um avião a jato. Por sua 
vez, essa densidade ajuda a municipalidade de 
diversas formas. Primeiro, mais desenvolvimento 
perto das estações de transporte público quer 
dizer que mais pessoas têm acesso e utilizam 
o sistema. Segundo, a alta densidade urbana 
também implica que os custos municipais 
associados com conexões de energia e água são 
reduzidos. Conectar serviços municipais com 
locais mais suburbanos pode ser muitas vezes 
mais caro.
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Em comparação com o transporte individual 
motorizado, transportes públicos consomem 
bem menos espaços públicos. As Figuras 2.57 e 
2.58 ilustram a diferença existente em relação à 
necessidade de espaço entre 60 veículos privados 
e 60 usuários de transportes públicos.
Como modos de superfície, BRT e VLT preci-
sam usar o espaço de vias públicas. Com suas 
guias fixas, VLTs, em geral, requerem menor 
largura de vias que BRT. Essa economia de 
espaço é mais verdadeira especialmente quando 
se usam veículos de bonde menores. Metrôs, é 
claro, consomem menos espaço na superfície, 
apenas com pontos de entradas e saídas bro-
tando em algumas áreas da superfície. Sistemas 
elevados ainda consomem o espaço por causa 
da necessidade de colunas de suporte. De modo 
característico, esses sistemas, como o SkyTrain 
de Bangkok, precisam de uma faixa de espaço 
na superfície para prover essa infra-estrutura. 
Adicionalmente, passagens para pedestres 
também tomam espaços perto das estações para 
que se possa oferecer escadas e outros acessos às 
plataformas elevadas (Figura 2.59).
A conversão de faixas de tráfego para o uso 
exclusivo de transportes públicos pode gerar 

polêmicas políticas com argumentos tanto a 
favor quanto contra essas faixas. Dado que 
o número de viagens e passageiros atendidos 
de uma maneira mais eficiente em termos de 
espaço é maior, pode-se argumentar que o trans-
porte público merece prioridade. Ainda assim, 
usuários de automóveis também podem se quei-
xar que faixas exclusivas de transporte público 

Figuras 2.57 e 2.58
Estas imagens 
comparam a 
quantidade de espaço 
necessário para 
transportar o mesmo 
número de pessoas em 
veículos particulares 
(foto esquerda) e por 
transporte público 
(foto direita).
Fotos por cortesia do Escritório de 
Planejamento da Cidade de Muenster

Figura 2.59
Os pilares suportando 

sistemas elevados, 
conforme mostrado 

aqui com o Bangkok 
SkyTrain, também 

consomem considerável 
espaço na superfície, 

especialmente nos 
canteiros e, algumas 
vezes, nas calçadas.

Foto por Lloyd Wright
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criam congestionamentos. Entretanto, uma 
visão alternativa sugere que veículos particulares 
também possam ganhar com a perda de uma 
faixa. Em muitas cidades em desenvolvimento, 
transportes públicos e veículos particulares 
compartilham o mesmo espaço viário. Conflitos 
acontecem porque os veículos de transporte 
públicos e privados têm padrões de movimentos 
muito diferentes. Veículos de transporte público, 
especialmente operações de microônibus 
informais, param de forma bastante aleatória. 
Veículos privados, no entanto, tendem a viajar 
diretamente entre os destinos. Assim, a natu-
reza randômica dos movimentos de veículos de 
transporte público impacta de forma negativa o 
desejo de fluxo livre dos motoristas de veículos 
privados. A separação de transporte público de 
veículos privados pode, desse modo, acarretar a 
melhoria na ordem e taxas de fluxo para todos 
os veículos.
O uso de faixas exclusivas por VLTs e BRTs 
também pode resultar em uma redução geral 
do uso de veículos particulares. O conceito 
de “tráfego induzido” é usado para explicar 
como expansões de vias parecem atrair novo 
tráfego e, no final das contas, fazer pouco para 
acabar com congestionamentos. Evidências do 
fechamento de pontes e ruas na Grã-Bretanha 
e nos Estados Unidos indicam que uma redu-
ção em capacidades viárias realmente reduz os 
níveis gerais de tráfego, mesmo se considerando 
potenciais transferências de tráfego para outras 
áreas (Goodwin et al., 1998) Assim, a evidência 
empírica sugere que ceder espaço de via exclu-
sivamente para BRT e VLT leva à redução de 
uso de veículos privados, e à pouca ou nenhuma 
mudança nos níveis de congestionamento acon-
tece. O fato de que sistemas de metrô enterrado 
não consomem espaço viário pode, assim, 
resultar em incentivo reduzido para que moto-
ristas mudem para o transporte público. Já que 
o espaço viário existente continua disponível, 
quaisquer usuários passando a usar a via enter-
rada criam mais espaços, que por sua vez podem 
encorajar mais o uso de veículos privados.

2.3  Tomada de decisão de tecnologia
“Para cada problema difícil e complexo, existe 
uma resposta simples, fácil e errada.”

—H. L. Mencken, jornalista, 1880-1956

2.3.1  Matriz comparativa

Este capítulo tentou oferecer uma visão geral e 
objetiva das diferentes tecnologias de transportes 
públicos. Ainda que este documento perfile o 
processo de planejamento para o desenvolvi-
mento de um sistema de BRT, reconhece-se que 
sistemas ferroviários podem ser a escolha de 
tecnologia apropriada em muitas circunstâncias. 
Não há uma tecnologia correta. A decisão, como 
este capítulo indicou, depende de um vetor de 
fatores locais.
A Tabela 2.9 resume as reflexões deste capítulo e 
observa as circunstâncias que são mais apropria-
das para cada tecnologia.

2.3.2  Papéis apropriados para a tecnologia

“Um ministro orgulhoso de uma corte cheia 
de pompa pode frequentemente obter prazer 
na realização de um trabalho esplendoroso e 
magnificente, tal como uma grande estrada, 
que é frequentemente vista pela principal 
nobreza, cujos aplausos não apenas apaziguam 
sua vaidade, mas também contribuem para 
apoiar seus interesses na corte. Mas para reali-
zar um grande número de pequenos trabalhos, 
nos quais nada pode ser feito para que possam 
causar uma grande impressão, provocando o 
menor grau de admiração em qualquer pas-
sante, e os quais, em suma, não possuem nada 
que os recomende a não ser sua extrema utili-
dade, é um negócio que, em todos os sentidos, 
parece muito comum e pobre para merecer 
a atenção de tão grande magistrado. Nessa 
administração, a partir daí, tais trabalhos são 
quase sempre totalmente negligenciados.” 
(A Riqueza das Nações)

—Adam Smith, economista, 1723–1790

A antiga sabedoria convencional para o plane-
jamento de transportes era empregar sistemas 
ferroviários onde quer que fosse financeiramente 
possível fazê-lo. Essa filosofia é equivalente 
a gastar tanto quanto possível em um dado 
corredor, mesmo que o serviço possa ser pres-
tado com uma solução de menor custo. Essa 
preferência pode resultar em sistemas ferroviá-
rios dominando os corredores mais lucrativos 



99

Manual de BRT

Parte I – Preparação do Projeto

com praticamente nenhuma possibilidade de 
cobrir outras áreas da cidade. Por sua vez, esse 
resultado pode implicar em tarifas mais altas, 
múltiplas transferências em uma única viagem, 
dificuldades na integração eficiente entre modos 
e um compromisso de longo prazo com subsí-
dios e o pagamento do investimento.
Entretanto, como a discussão neste capítulo 
salientou, há circunstâncias em que trens de 
metrô e trens elevados são totalmente apropria-
dos. Essas circunstâncias incluem:

Um ambiente de megacidade com demandas ��
reais no pico excedendo 30.000 a 45.000 
pass/(hora*sentido);

Densidades estruturais extremamente aperta-��
das ou restrições geográficas (e.g., uma estreita 
faixa de terra cercada por água ou encostas) 
que não permitem o uso da superfíce ou 
faixas dedicadas para transporte público; e
Disponibilidade de capital para financia-��
mento na faixa de 45 milhões de dólares a 
200 milhões de dólares por quilômetro.

Da mesma forma, há muitas circunstâncias em 
que sistemas de VLT são uma escolha tecnoló-
gica apropriada. Essas circunstâncias incluem:

Demandas moderadas nos corredores, variando ��
de 5.000 a 12.000 pass/(hora * sentido);
Cidades buscando uma melhoria de imagem ��
com um sistema visualmente atraente; e

Tabela 2.9: Matriz de decisão de transporte público

Tecnologia
Necessidades 
de demanda

Vantagens Desvantagens

Metrôs 
enterrados e 
elevados

Demanda alta 
e muito alta de 
passageiros 
(de 30.000 a 
80.000 pass/
(hora*sentido))

Imagem superior para a ��
cidade
Altas velocidades comerciais ��
(28 a 35 km/h)
Atrai usuários para os trans-��
portes públicos
Usa relativamente pouco ��
espaço público
Poucas emissões locais��

Custos de infra-estrutura ��
muito altos (US$ 45 a 350 
milhões por km)
Pode requerer subsídios ��
operacionais
Pobre recuperação de fatu-��
ramento durante os períodos 
fora de pico
Longos períodos de desenvol-��
vimento e construção
Integração complexa com ser-��
viços alimentadores

Veículo leve 
sobre trilhos 
(VLT)

Demanda 
moderada de pas-
sageiros (5.000 
a 12.000 pass/
(hora*sentido))

Traz uma boa imagem para a ��
cidade
Atrai usuários para os trans-��
portes públicos
Desempenho silencioso��
Pode se ajustar a ruas ��
estreitas
Poucas emissões locais��

Custos de infra-estrutura ��
moderadamente altos (US$ 15 
a 45 milhões/km)
Pode requerer subsídios ��
operacionais
Limitações quanto à capaci-��
dade de passageiros

Bus rapid 
transit (BRT)

Demanda baixa 
a alta de pas-
sageiros (3.000 
a 45.000 pass/
(hora*sentido))

Custos de infra-estrutura rela-��
tivamente baixos (US$ 0,5 a 
14 milhões/km)
Em geral, não requer subsí-��
dios operacionais
Boa média de velocidades ��
comerciais (20 a 30 km/h)
Facilidade de integração com ��
serviços alimentadores
Moderadamente boa imagem ��
para a cidade

Pode trazer consigo o estigma ��
negativo da tecnologia de 
ônibus
Relativamente desconhecido ��
para muitos tomadores de 
decisões

Serviços 
conven-
cionais de 
ônibus

Demanda 
baixa de pas-
sageiros (500 
a 5.000 pass/
(hora*sentido))

Baixos custos de infra-��
estrutura
Relativamente baixos custos ��
operacionais
Apropriado para cidades com ��
pouca demanda

Imagem de serviço ruim��
Geralmente sem benfeitorias ��
básicas para a conveniência e 
conforto do usuário
Perde regularmente passagei-��
ros para veículos privados
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Disponibilidade de capital para financia-��
mento no faixa de 13 milhões de dólares a 
45 milhões de dólares por quilômetro.

 Essas características explicam estes serem os 
sistemas prevalecentes em muitas cidades norte-
americanas e européias.
Finalmente, BRT é cada vez mais reconhecido 
como uma boa alternativa tecnológica para uma 
quantidade de cidades em diferentes condições 
e, especialmente, para cidades de nações em 
desenvolvimento procurando soluções tanto 
de alta qualidade quanto de baixo custo. A 
capacidade do BRT de operar lucrativamente 
em um amplo leque de condições operacionais 
e os custos relativamente baixos de sua infra-
estrutura o tornou uma opção que vale a pena 
ser considerada. Baseados nas experiências 
esixtentes até hoje, as condições mais favoráveis 
para BRT são:

Demandas de passageiros variando de 3.000 ��
a 45.000 pass/(hora*sentido) ao longo de um 
dado corredor;
Necessidade de velocidades comerciais acima ��
de 20 km/h;
Cidades procurando evitar a necessidade de ��
subsídios operacionais; e
Disponibilidade de capital para financia-��
mento no faixa de 1 milhão de dólares até 
7 milhões de dólares por quilômetro.

 O amplo cenário de condições operacionais 
lucrativas do BRT deu à tecnologia alguma 
versatilidade em termos de compatibilidade com 
ambientes de transporte público. Sistemas de 

BRT realizam uma quantidade de papéis nas 
cidades, incluindo serviços troncais, serviços ali-
mentadores a outras tecnologias de transportes e 
soluções temporárias antes de evoluções ferrovi-
árias. A Tabela 2.10 alinha os diferentes tipos de 
papéis que o BRT pode assumir na estratégia de 
transporte público da cidade.
Bogotá tem demonstrado que uma megacidade 
densamente populada pode, de fato, ser bem 
servida apenas pelo BRT. Com capacidades 
de pico reais de 45.000 pass/(hora*sentido), o 
sistema de BRT TransMilenio é compatível com 
muitos sistemas de metrô em termos de capaci-
dades de viagens.
Ainda assim, uma quantidade de cidades com 
sistemas ferroviários existentes podem encontrar 
no BRT uma adição compatível ao sistema inte-
grado. Como observado acima, o emprego de 
múltiplas tecnologias acarreta custos adicionais e 
complexidades administrativas. Entretanto, para 
cidades com infra-estrutura ferroviária existente 
e poucos recursos financeiros, a escolha pode ser 
entre o BRT e a espera de décadas para novas 
expansões do sistema. Algumas cidades com 
sistemas ferroviários existentes estão vendo o 
BRT como uma maneira econômica de estender 
ou ampliar seus sistemas. Medelin (Colômbia) 
e Beijing (China) estão desenvolvendo corre-
dores de BRT que atuarão em harmonia com 
o existente sistema ferroviário. São Paulo usa 
BRT como uma forma de estender o alcance do 
sistema de metrô a cidades satélites.
Uma cidade com poucos recursos financeiros 
pode desejar considerar o desenvolvimento de 
uma rede completa de transporte de massa com 
BRT antes de um limitado corredor ferroviário. 
Construindo um único e limitado corredor de 
alta tecnologia cotribui pouco para oferecer uma 
rede relevante para aquelas pessoas que depen-
dem do transporte público para atender suas 
necessidades diárias de mobilidade. Em tempo, 
se o desejo de conversão para trilhos é forte, 
então essa possibilidade está sempre ali como 
uma opção futura. Para essas cidades, BRT pode 
oferecer uma rede de qualidade a médio prazo 
e ainda fazer muito para aliviar as pressões de 
congestionamentos, contaminações e acessos 
inadequados.
Conforme enfatizado neste capítulo, a decisão 
final sobre um sistema de transporte de massa 

Tabela 2.10: Papéis potenciais do BRT em uma estratégia integrada de 
transportes de massa

Tipo de serviço Explicação

Principal serviço 
de transporte de 
massa

BRT pode servir como a principal tecnologia de trans-
porte de massa para uma cidade, cobrindo todos 
os principais corredores troncais e provendo linhas 
alimentadoras

Extensão do 
metrô

BRT pode oferecer uma forma econômica de estender 
os serviços do metrô para áreas externas

Complemento 
do sistema de 
transporte

BRT pode oferecer uma forma econômica de comple-
metar o sistema de transporte de massa em cidades 
que já possuam alguns corredores ferroviários

Serviço 
alimentador

BRT pode oferecer um serviço alimentador ao se 
conectar com corredores de metrô existentes

Serviço para 
futura conversão

BRT pode servir como uma entrada econômica para 
os transportes públicos de massa em uma cidade, 
enquanto também permite uma futura conversão para 
ferrovia
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não deve ser baseada em um tipo particular de 
tecnologia. Ao contrário, as necessidades dos 
usuários devem ser prioritárias sobre tudo mais. 
Colocar as necessidades dos usuários no centro 
do processo de projeto é o único mecanismo 
para assegurar que a tecnologia mais apropriada 
seja escolhida.

2.3.3  Os mitos e as realidades do BRT

O BRT, uma opção de transporte público rela-
tivamente nova, permanece desconhecido para 
muitos tomadores de decisão. Com muitas das 
experiências até hoje, focadas em poucas cidades 
da América Latina, muitos mitos e mal-enten-
didos envolvem o BRT. A Tabela 2.11 esclarece 
muitos desses pontos. O BRT, claramente, não 
é a solução ideal de transporte público para toda 
e qualquer situação e, em muitos casos, fun-
ciona melhor em conjunto com outras opções. 
Ainda assim, o BRT, provavelmente, deve 
passar a ser uma opção cada vez mais levada em 
consideração.

Tabela 2.11: Os mitos e as realidades sobre o BRT

Mito Realidade

BRT não pode 
competir com 
a capacidade 
de sistemas 
ferroviários.

O sistema TransMilenio de Bogotá transporta 45.000 
passageiros por hora por sentido, corredores de BRT 
em São Paulo também oferecem viagens para mais 
de 30.000 passageiros por hora por sentido. Esses 
números de capacidade são, de fato, maiores que os 
de muitos sistemas ferroviários, incluindo todos os sis-
temas de VLT e muitos sistemas de metrô, como os 
sistemas de Londres, Santiago e Bangkok.

BRT só é apro-
priado para 
cidades peque-
nas com baixas 
densidades 
populacionais.

Bogotá é uma megacidade de 7 milhões de habitantes 
com uma densidade populacional de 240 habitantes 
por hectare. Em comparação, as densidades de cida-
des asiáticas selecionadas são: Manila, 198 habitantes 
por hectare; Bangkok, 149 habitantes por hectare; 
Kuala Lumpur, 58.7 habitantes por hectare (Newman 
and Kenworthy, 1999).

BRT necessita de 
uma grande quan-
tidade de espaço 
viário e não pode 
ser construído em 
vias estreitas.

Soluções de projeto existem para praticamente qual-
quer circunstância de espaço viário. Quito tem um 
BRT em ruas de três metros de largura em seu centro 
histórico.

BRT não pode 
competir com 
opções ferrovi-
árias em termos 
de velocidades 
e tempos de 
viagem.

A velocidade comercial média de sistemas de BRT está 
geralmente no intervalo de 20 a 30 km/h. Como uma 
opção de transporte de superfície, BRT reduz tempos 
de viagem permitindo acessos rápidos às estações e 
plataformas. Um estudo do US GAO mostrou que na 
comparação de sistemas BRT e VLT, os sistemas BRT 
tem maiores velocidades comerciais (US GAO, 2001).

BRT usa veículos 
com pneus de 
borracha, que são 
uma tecnologia 
inferior; usuários 
nunca aceitarão o 
BRT.

É duvidoso que alguém em Bogotá, Curitiba, Guayaquil, 
ou Pereira sinta que tem uma “tecnologia inferior”. A 
aparência das estações, terminais e veículos de BRT 
pode parecer tão sofisticada e convidativa quanto qual-
quer opção ferroviária.

BRT não pode 
trazer o desenvol-
vimento orientado 
ao transporte 
público e vanta-
gens de uso de 
solo da ferrovia.

Basta olhar para as fileiras e fileiras de desenvolvimento 
vertical que aconteceu ao longo dos corredores de BRT 
de Curitiba para compreender que BRT pode, de fato, 
trazer desenvolvimento orientado ao transporte público 
(TOD) de qualidade.

BRT é bom 
como serviço ali-
mentador, mas 
não pode servir 
os corredores 
principais.

Sim, BRT pode trabalhar economicamente como um 
serviço alimentador ou como serviço de extensão de 
sistema, podendo fazê-lo sem subsídios nem tari-
fas proibitivamente caras. Mas os sistemas de BRT 
latino-americanos também já provaram que funcionam 
perfeitamente bem em corredores principais de densi-
dades relativamente altas.
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3. Configuração do projeto

“Comece com um fim em mente.”
—Stephen Covey, autor e consultor de 

administração, 1932–

Assim que um líder político tome a decisão de 
seguir em frente com um projeto de BRT, o 
verdadeiro processo de planejamento se põe a 
caminho. Também se reconhece, contudo, que 
outros grupos podem seguir em frente mesmo 
quando ainda não há total comprometimento 
político. Assim, grupos do setor privado ou 
grupos não-governamentais podem optar por 
desenvolver estudos conceituais e de viabili-
dade mais detalhados de forma a ganhar apoio 
político em uma conjuntura posterior. Na 
verdade, dois processos de planejamento de BRT 
nunca são iguais, e conseguir aprovação formal 
do projeto pode requerer uma variedade de 
abordagens.

3.1 Base legal

3.2 Equipe de projeto e estrutura de gerenciamento

3.3 Escopo de projeto e prazos

3.4 Orçamento de planejamento

3.5 Financiamento de planejamento

3.6 Definição de fases de projeto

3.7 Falhas comuns de planejamento

Mesmo com o comprometimento de uma auto-
ridade política condutora, vários passos legais 
devem ser necessários de forma a oficializar o 
projeto. Uma vez que estes procedimentos legais 
estiverem terminados, o processo de formação 
de uma equipe e o desenvolvimento do plano de 
trabalho podem começar. O desenvolvimento 
do orçamento de planejamento e o total finan-
ciamento do esforço de planejamento também 
estão entre as primeiras atividades. Finalmente, 
se consultores externos devem ser utilizados, 
o desenvolvimento de termos de referência e 
acordos contratuais é necessário para delinear 
adequadamente as atividades contratadas.
Investimentos feitos logo para estruturar e 
organizar adequadamente o processo de plane-
jamento podem render dividendos relevantes 
mais tarde, tanto em termos de eficiência quanto 
efetividade dos esforços gerais.
Os tópicos a serem apresentados neste capítulo 
são:

3.1  Base legal
“Antes de começar, planeje cuidadosamente.”

—Marcus T. Cícero, orador romano, 106–43 a.C.

3.1.1  Aprovação estatutária

Na maioria dos casos, um mandato legal ou 
estatutário precisa ser criado antes que o projeto 
seja oficialmente reconhecido. Esse processo 
permite que verbas públicas sejam distribuí-
das pelo processo de planejamento, bem como 
permite que uma equipe de planejamento seja 
empregada no projeto. O verdadeiro processo 
de autorização deve variar em função de leis e 
regulamentos locais, estaduais e federais. Em 
alguns casos, o conselho municipal ou a câmara 
municipal precisará dar a aprovação formal 

antes que despesas possam ser feitas. Em outros 
casos, o prefeito ou o governador podem ter 
maior autoridade legal para aprovar as atividades 
de planejamento de forma independente.

É da maior importância manter um processo 
transparente e aberto do começo ao fim. Se o 
projeto não for implementado de uma forma 
totalmente legítima e pluralista, o apoio público 
e político de longo prazo podem ser abalados. 
Se os mecanismos próprios de autorização não 
forem seguidos, grupos de oposição poderão 
mais tarde usar essas impropriedades para parar 
o projeto. O mandato legal adequado deverá 
também estabelecer o projeto de BRT como 
uma prioridade da cidade.
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Além de um mandato inicial para começar o 
processo de planejamento, outras autorizações 
podem ser também necessárias. Autorizações 
podem incluir a criação de uma agência espe-
cializada ou a transformação de uma existente, 
aprovação do orçamento ou empréstimos de 
projeto, e modificação e criação de leis, regula-
mentos e políticas sobre custeio, implementa-
ção e operação de sistemas de ônibus. Muitas 
dessas autorizações exigem aprovações formais 
de entidades políticas, como o conselho muni-
cipal. Esse processo de aprovação pode tomar 
um tempo considerável e envolver um esforço 
substancial; assim esses requerimentos devem 
ser identificados logo de início no processo. O 
uso de estruturas legais existentes é aconselhado, 
mais do que depender de mudanças para a 
implantação do projeto. Ainda assim, em alguns 
casos, a preparação de uma estrutura legal ade-
quada pode ser necessária.

3.1.2  Relacionamentos com políticas e 
planos existentes

“Todo mundo que chegou onde ele está, teve de 
começar onde ele estava.”

—Robert Louis Steveson, romancista e poeta, 
1850–1894

A visão para o novo sistema de transporte 
público deve também ser consistente com as 
intenções e objetivos determinados em políticas 
existentes e planos relacionados com o trans-
porte, uso do solo e desenvolvimento econô-
mico. A falta de consistência com políticas e 
planos existentes pode criar uma oportunidade 
para detratores do projeto atrasarem ou bloque-
arem legalmente a iniciativa. Assim, em alguns 
casos, planos e políticas devem requerer adições 
ou emendas totalmente compatíveis com a nova 
iniciativa de transporte público.
Ainda que o BRT propriamente possa não estar 
explicitamente observado em um plano diretor 
de transporte, objetivos declarados de melhorar 
o transporte público estão, muito provavel-
mente, presentes. Estabelecer uma conexão entre 
a nova visão e o plano diretor vale a pena para 
assegurar a integração global do novo sistema 
com o a direção existente para o plano de trans-
portes da cidade. Se a melhoria do transporte 
público não for um objetivo declarado dentro 
do plano diretor ou se BRT for, de alguma 
maneira, contraditório aos objetivos existentes, 

então uma revisão do plano diretor deve ser 
ordenada.

Da mesma forma, os planos de desenvolvimento 
econômico e de uso do solo devem ser exami-
nados para existir consistência com a iniciativa 
proposta. Tipicamente, a redução de congestio-
namentos associada com um novo sistema de 
transporte público deve conectar diretamente 
os objetivos econômicos com o projeto de BRT. 
Planos existentes de uso do solo deveriam fazer 
referência ao desenvolvimento orientado ao 
transporte público (TOD) e/ou a densificação 
de áreas comerciais e residenciais ao longo de 
corredores estratégicos. Tais referências seriam 
consistentes com os objetivos de uma iniciativa 
de BRT.

A Figura 3.1 descreve a importância da con-
sistência de um plano de BRT com as políti-
cas e planos existentes, além dos processos de 
autorização.

3.2  Equipe de desenvolvimento
“Trabalho em equipe é a habilidade de traba-
lhar junto em direção a uma visão comum. A 
habilidade de dirigir conquistas individuais 
em direção a objetivos organizacionais. É o 
combustível que permite que pessoas comuns 
atinjam resultados incomuns.”

—Andrew Carnegie, industrial e filantropo, 
1835-1919

Um novo sistema de transporte de massa 
para uma cidade não é uma responsabilidade 

Figura 3.1
Para ser aprovado 
pelos mecanismos legais 
necessários, o projeto de 
BRT deve sucintamente 
se encaixar com planos 
e políticas locais, 
regionais e nacionais.

Aprovação legal

Política Nacional/Estadual

Aprovação de
Câmara Municipal

Política local de transportes

Planos de desenvolvimento Planejamento de uso do solo

Plano Diretor de
Transportes

Plano de BRT

Consistência com planos existentes
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pequena. É improvável que seja alcançado sem 
uma equipe dedicada tempo integral ao esforço. 
Tentar planejar um sistema de BRT enquanto 
se lida simultaneamente com outros deveres de 
planejamento é provável que não produza um 
resultado de boa qualidade nem que ele seja con-
cluído a tempo. Assim, a organização e a seleção 
de uma equipe de planejamento dedicada é um 
passo fundamental em direção ao planejamento 
do sistema.

3.2.1  Entidade de desenvolvimento

“O talento ganha jogos, mas o trabalho de 
equipe e a inteligência ganham campeonatos.”

—Michael Jordan, ex-jogador de basquete 
americano

Há duas filosofias diferentes em relação à seleção 
de uma entidade de desenvolvimento para a nova 
iniciativa de transporte público. De um lado, 
algumas cidades designaram o projeto para uma 
das existentes agências com responsabilidades 
sobre o transporte público. Tais agências podem 
ter responsabilidades relacionadas com a infra-
estrutura (Obras Públicas), regulamentação ou 
políticas públicas. A agência selecionada poderia 
também ter responsabilidades laterais, como 
qualidade do ar e ambiental, saúde ou finanças.
Todavia, algumas cidades optaram pela criação 
de uma entidade organizacional totalmente 
nova. A nova entidade pode ser baseada em 
alguma equipe de uma agência existente, mas, 
em geral, seria representada por uma equipe 
totalmente nova.
Há vantagens para cada uma das opções. Utilizar 
uma agência existente quer dizer que o time de 
desenvolvimento já possuiria uma visão interna 
bastante boa da situação do transporte público. 
O relacionamento existente entre a agência e os 
operadores de transporte também pode ser van-
tajoso se uma história de confiança e cooperação 
está presente. Além disso, ao não se criar uma 
nova entidade, os grupos existentes não sentirão 
que o seu “terreno” foi desapropriado. Uma nova 
organização poderia ter, também, responsabi-
lidades sobrepostas às das agências existentes, 
e, assim, essa decisão pode levar a confusão e 
disputas administrativas internas.
Uma organização inteiramente nova oferece a 
vantagem de trazer uma nova perspectiva para 
o sistema de transporte público da cidade. Pode 

ser difícil para as agências existentes conseguir 
ter uma “visão distanciada” adequada. Além 
disso, em alguns casos as agências existentes 
podem ser as responsáveis pela baixa qualidade 
atual do transporte público de uma cidade. 
Uma entidade inteiramente nova não se sentiria 
restringida pelos costumes e inclinações existen-
tes. Adicionalmente, as habilidades para realizar 
um sistema de BRT bem-sucedido podem ser 
bastante diferentes das habilidades necessárias 
para regulamentar os serviços convencionais. O 
desenvolvimento de BRT tende a ser bem mais 
empreendedor e a ter uma natureza empresarial 
orientada ao usuário/cliente. Algumas cidades 
acham que somente uma clara ruptura com o 
passado, através de uma nova organização, resul-
tará em melhorias expressivas para o sistema de 
transporte público.
As cidades também podem decidir não fazer 
uma decisão final da agência de supervisão 
do novo sistema. Em vez disso, o processo de 
planejamento pode ser supervisionado por uma 
equipe temporária, ad-hoc. A decisão sobre a 
estrutura organizacional pode ser determinada 
durante o próprio processo de planejamento. Ao 
princípio, a decisão pode ser tal que a equipe 
de planejamento seja desmontada assim que o 
trabalho esteja completo.
Há exemplos de cada uma dessas abordagens. 
São Paulo e Santiago desenvolveram seus 
novos esforços de BRT através das organiza-
ções existentes. O novo sistema de São Paulo 
“Interligado” foi coordenado pela Secretaria de 
Transportes, com a participação da autoridade 
reguladora de ônibus (SPTrans) e a autoridade 
de trânsito (Companhia de Engenharia de 
Tráfego). A decisão organizacional de São Paulo 
foi provavelmente influenciada pelo fato de 
que o Interligado era um projeto prioritário da 
Prefeitura, e já existiam instituições fortes.
Santiago criou um escritório de projeto do BRT 
dentro do Ministério dos Transportes nacio-
nal. Esse escritório coordenou os esforços de 
outras organizações contribuintes. Por exemplo, 
a Secretaria de Planejamento de Transportes 
(SECTRA) tinha responsabilidade sobre os 
aspectos técnicos. Santiago também formou um 
comitê de projeto consistindo de autoridades da 
esfera de gabinete e outros líderes estratégicos, 
incluindo o ministro da habitação, o ministro 
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das finanças e o presidente da companhia de 
metrô. A estrutura de Santiago talvez reflita a 
forte natureza das instituições do governo cen-
tral no processo de tomada de decisões geral.
Em contraste, Bogotá, Lima e Dar es Salaam; 
todas essas cidades criaram novas entidades para 
desenvolver seus sistemas. Desde o começo, 
Bogotá criou um escritório de projeto que se 
reportava diretamente ao prefeito. Esse escritório 
de projetos também coordenou esforços com 
outras agências da cidade. O escritório de pro-
jeto eventualmente se tornou a agência formal 
de supervisão do sistema TransMilenio (Figura 
3.2). Outras cidades colombianas têm seguido 
exatamente a mesma estrutura, especialmente 
em razão de leis que exigem que exista uma 
agência especializada para receber empréstimos 
nacionais. De maneira similar, Lima também 
criou um escritório especial de projeto que agora 
se transformou em uma agência da cidade, a 
ProTransporte.
Talvez valha a pena observar que os mais ambi-
ciosos planos de BRT emanaram de escritórios 
ou agências de projetos criados para esse fim. 
Bogotá e as outras cidades colombianas se desta-
cam por seus sistemas de BRT de alta qualidade. 
Em contraste, os sistemas de Santiago e São 
Paulo, possivelmente, estão longe de ser conside-
rados “BRTs completos”, especialmente quando 
comparados a Bogotá e outros sistemas que 
foram desenvolvidos de uma nova perspectiva 
institucional. Assim, entidades recém-criadas 
podem ter uma vantagem em termos de serem 
capazes de ir bem além do pensamento estabe-
lecido e desenvolver um sistema de transporte 
público da mais alta qualidade.

3.2.2  Equipe de planejamento

“O pensamento criativo não é um talento, 
é uma capacidade que pode ser aprendida. 
Ele dá poder às pessoas ao somar força às 
suas habilidades naturais, e isso melhora o 
trabalho em equipe, a produtividade e, onde 
apropriado, o lucro.”

—Edward de Bono, psicólogo e médico

Dependendo dos prazos para planejamento 
e implementação do sistema, o número ini-
cial de membros da equipe em tempo inte-
gral deve provavelmente variar de três a dez. 
Conforme o projeto progride, o tamanho e as 

especialidades da equipe devem provavelmente 
crescer. Algumas das posições iniciais a serem 
preenchidas podem incluir:

Coordenador de projeto;��
Suporte administrativo;��
Contador do projeto;��
Educação pública e campanha;��
Negociador para discussões com operadores ��
existentes;
Agente de ligação com organizações ��
internacionais;
Especialista em finanças / economista;��
Engenheiro de Transportes;��
Arquiteto;��
Modelador de transportes;��
Especialista de projeto físico.��

Há uma tendência natural para contratar pri-
meiro os engenheiros, já que eles, usualmente, 
são as pessoas encarregadas de projetos de trans-
porte. Ainda assim, a equipe precisa ser inter-
disciplinar e deve ter a capacidade de interagir 
com autoridades públicas e corporações, como 
também com a indústria de transporte, a mídia, 
os grupos de interesse e outros mais. É preferível 
que os membros da equipe sejam ambiciosos e 
não avessos a risco.
Cuidado especial deve ser tomado na seleção do 
coordenador de projeto. Essa pessoa precisa ter 
excelentes habilidades gerenciais e capacidade de 
comunicação, extensiva experiência na conso-
lidação de novas ideias e deve ser tão próxima 
do líder político do projeto quanto possível. 
O coordenador de projeto deve ser totalmente 

Figura 3.2
Bogotá desenvolveu 

uma nova entidade, 
TransMilenio, para 

supervisionar o 
desenvolvimento 

de sistema de BRT 
da cidade.

Foto por Lloyd Wright
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devotado às atividades de gerenciamento e coor-
denação. Forçar essa pessoa também a se meter 
em tarefas técnicas pode provavelmente impos-
sibilitar que o projeto apresente sua melhor 
efetividade possível.
Em muitos casos, a atenção da equipe pode estar 
predominantemente focada na infra-estrutura 
e veículos, mais que nas operações, sistemas de 
cobrança e serviços ao cliente. Essa tendência 
é natural, visto que infra-estrutura e veículos 
podem consumir o grosso do provável inves-
timento. Entretanto, ignorar assuntos como 
operações e serviço ao usuário pode, ao final das 
contas, minar todo o projeto.
Em alguns casos, pode ser possível subcontra-
tar consultorias para algumas dessas ativida-
des. Entretanto, é importante reter certo grau 
de competência técnica “da casa” de forma 
a manter a perspectiva, o que permite que as 
tomadas de decisões sejam fundamentadas na 
informação apropriada e correta.
Já que BRT é um conceito relativamente novo, 
algumas vezes é difícil de encontrar pessoal com 
extensa experiência de implementação. Por essa 
razão, algum treinamento e mesmo viagens de 
estudo podem ser o mecanismo apropriado para 
desenvolver capacidade técnica local (Figura 3.3)

3.2.3  Consultores

“O apego é o maior fabricante de ilusões; a 
realidade só pode ser retida por alguém que 
seja desapegado.”

—Andrei Voznesensky, poeta, 1923–

3.2.3.1  Papéis apropriados dos consultores
A utilização de consultores dentro de um projeto 
de BRT pode ser uma maneira de custo efetivo 
para incorporar indivíduos com conhecimen-
tos estratégicos e experiência direta com BRT. 
O uso de consultores permite que capacidades 
sejam trazidas a bordo sem os custos e as sobre-
cargas de uma contratação por tempo integral. 
Além disso, em muitos casos, as capacidades 
específicas podem somente ser necessárias para 
um componente do projeto e, assim, não justifi-
cam uma posição de tempo integral.
Talvez, de forma mais importante, consultores 
ajudem a evitar as situações em que cidades rein-
ventem desnecessariamente lições já aprendidas 
em outros lugares. Consultores internacionais com 
relevante experiência em BRT podem facilitar o 
encaminhamento desde a fase de planejamento 
até a implementação. Com toda semelhança, tais 
consultores já devem ter experimentado muitos 
dos problemas que serão encarados pela equipe 
local e daí podem propor soluções eficientes. Uma 
equipe local trabalhando em conjunto com profis-
sionais internacionais experientes pode idealmente 
resultar em uma combinação de melhores práticas 
mundiais com o contexto local.
É claro, uma cidade não deve ficar excessiva-
mente dependente de consultores. O contexto 
local ainda é mais bem executado pela equipe 
local. Os pontos de tomada de decisão estratégi-
cos serão, ao fim, feitos pelas autoridades locais. 
Consultores são um dos muitos recursos que 
levam à troca de conhecimentos.
Uma estratégia prudente poderia envolver a 
estruturação da capacidade da equipe local 
enquanto simultaneamente se faz uso de pro-
fissionais consultores. Ainda que as autoridades 
de Dar es Salaam tivessem pouca experiência 
anterior com o conceito de BRT, o desenvol-
vimento de uma equipe central em conjunto 
com consultores internacionais provou ser uma 
estratégia de sucesso (Figura 3.4)
Se traçarmos a genealogia dos recentes esfor-
ços de BRT, perceberemos a influência da 

Figura 3.3
Membros da equipe do 
BRT de Jacarta sendo 
informados sobre o 
sistema de Quito.
Foto por Lloyd Wright
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experiência de consultores de projetos ante-
riores bem-sucedidos. Com o sucesso precoce 
de Curitiba em BRT, consultores brasileiros 
estiveram particularmente envolvidos com as 
subsequentes iniciativas em Quito e Bogotá. Até 
hoje, consultores brasileiros estão intimamente 
ligados com diversas novas iniciativas, incluindo 
projetos de BRT em Cali, Pereira, Cartagena, 
Dar es Salaam e Johanesburgo. Mais recente-
mente, o grande sucesso muito aclamado de 
Bogotá impulsionou a carreira daqueles associa-
dos com o TransMilenio. Esses consultores esti-
veram envolvidos em uma grande quantidade 
de iniciativas, incluindo projetos na Cidade 
do Cabo, Lagos, Cidade da Guatemala, Lima, 
Cidade do México e Santiago. Consultorias 
de nações mais desenvolvidas também tiveram 
impactos com consultores dos EUA e Espanha 
fazendo contribuições substanciais a projetos 
como Bogotá e Lima, Assim um projeto de BRT 
pode não só enriquecer uma cidade com um 
novo e eficiente sistema de transporte público, 
mas também estimular uma nova indústria de 
serviços local que forneça expertise em BRT para 
exportação.

3.2.3.2  Seleção de consultores e contratos
Enquanto algumas cidades desenvolveram 
sistemas bem projetados sem a ajuda relevante 
de consultores externos, muitas cidades acharam 
vantajoso fazer uso, ao menos parcialmente, de 
pessoas com experiências anteriores em BRT. 
Entretanto, a contratação de consultores pode 
ser difícil para municipalidades com pouco 
conhecimento de opções de consultores de BRT. 
Pode haver um número assustador de pessoas 
que alegam ter expertise de BRTs. Dada a infi-
nidade de definições e experiências de BRT, as 
perspectivas e habilidades de consultores podem 
variar bastante. Assim, estabelecer um processo 
racional para avaliar consultores em perspectiva 
pode ajudar a assegurar que a municipalidade 
encontre a(s) pessoa(s) certa(s).

O Anexo 2 deste manual oferece uma lista de 
alguns dos consultores de BRT existentes. A 
seleção de consultores deve primeiramente ser 
caracterizada pela abertura e transparência do 
processo. Assim, estruturar o processo para ser 
tão competitivo quanto possível assegura que 
os desenvolvedores de processo terão feito o 

Figura 3.4
Dar es Salaam 
combinou com 

sucesso uma equipe 
local completa 

com consultores 
internacionais.

Foto por cortesia de Enrique Peñalosa

máximo para encontrar os candidatos mais qua-
lificados. Ainda que desenhar um processo de 
seleção aberto, transparente e competitivo possa 
inicialmente parecer uma empreitada que con-
suma muito tempo, o processo pode realmente 
ser relativamente simples de implementar.

Número de contratos de consultoria

Como observado anteriormente, não há real-
mente um único “plano de BRT”. Na verdade, 
o plano de BRT consiste de uma série de planos 
constituintes em que cada um representa um 
componente do projeto total. O conhecimento 
necessário para desenvolver um plano de marke-
ting e comunicações é bastante diferente do 
conhecimento necessário para entregar desenhos 
detalhados de engenharia. Entretanto, há trocas 
claras envolvidas na determinação do número 
ótimo de contratos a serem firmados.

Ao se fazer a decisão sobre o que contratar e 
quantos contratos separados devem ser feitos, as 
seguintes considerações devem ser pesadas:

Competências das firmas privadas vis-à-vis o ��
governo contratar os melhores experts;
Possíveis conflitos de interesse entre os contra-��
tados particulares;
Custo de planejamento;��
Coordenação de projeto.��

Em um extremo, temos a opção em que a 
agência governamental, a implementadora, 
contrata uma única empresa de consultoria ou 
um consórcio para entregar todos os compo-
nentes do plano de BRT (Figura 3.5). No outro 
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extremo, um habilidoso administrador público 
pode criar uma equipe dentro da própria agência 
e contratar dúzias de experts indiviuais e empre-
sas particulares para tarefas bem específicas. A 
maioria dos processos de planejamento fica entre 
esses dois extremos.
Contrato único

Optar por uma única firma tem a vantagem de 
assegurar que todos os componentes de planeja-
mento são internamente consistentes. Por exem-
plo, se firmas separadas são contratadas para o 
planejamento operacional e de infra-estrutura, 
há uma chance muito mais alta que partes 
dos planos sejam incompatíveis, mesmo com 
comunicações trocadas regularmente. A decisão 
que otimiza as operações de sistema pode ser 
inconsistente com as verbas disponíveis pelo 
plano de financiamento. Em contraste, dentro 
de uma mesma firma, há mais probabilidade de 
que a equipe desenvolva um plano em que todas 
as partes se encaixam bem. Adicionalmente, 
um único contrato de consultoria é mais fácil e 
menos custoso de gerenciar e administrar.
Entretanto, a simplicidade de um único con-
trato pode comprometer a qualidade global do 
produto entregue. Primeiro, há relativamente 
poucas firmas de indivíduos capazes de entregar 
um plano de qualidade para todos os aspectos 
de um novo sistema de transporte público. O 
requerimento de deter conhecimentos em todos 

os aspectos específicos do planejamento de 
transportes públicos pode limitar o campo com-
petitivo de possíveis consultores. Firmas locais 
que detém especialidades em algumas áreas 
(e.g., desenhos de engenharia e marketing), mas 
não em outras áreas, podem ser especialmente 
prejudicadas pela exigência de contrato único. 
Essa falta de competitividade também tende, 
invariavelmente, a aumentar custos.
Segundo, a qualidade do projeto pode ser com-
promissada por firmas tentando entregar áreas 
de alguns componentes a quem não possui com-
petência adequada. É mais produtivo contratar 
componentes de projeto de especialistas que 
podem oferecer maior profundidade para um 
tópico individual.
Terceiro, com idéias provenientes apenas de 
uma fonte, o potencial de criatividade e inova-
ção sendo aplicados no projeto será limitado. 
Diferentes consultores tendem a carregar dife-
rentes filosofias em certos aspectos de projetos 
de BRT (e.g., projetos tronco-alimentadores 
versus serviços diretos, smartcards versus opções 
mais baixas de tarifas). A filosofia de ninguém é 
inerentemente correta ou incorreta, já que as cir-
cunstâncias locais e preferências podem, por fim, 
ditar o caminho tomado. Com múltiplos consul-
tores envolvidos no projeto, esse embate de ideias 
pode estimular um debate saudável no qual 
todas as possibilidades são mais completamente 

Figura 3.5
Serviços de consultoria 
podem ser estruturados 

através de um único 
contrato com um 

consórcio de firmas ou 
através de múltiplos 
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exploradas. É claro que esses debates e discussões 
tendem a tornar o processo um pouco mais pro-
longado, uma vez que cada opção considerada 
exigirá um maior grau de análise.
Múltiplos contratos

Para um administrador público habilidoso, ter 
muitos subcontratos menores com os melhores 
experts apenas quando for preciso complementar 
as capacidades da equipe governamental muito 
mais resultado pelo dinheiro gasto. Um papel 
que uma ONG internacional pode ter é acon-
selhar o governo em como minimizar custos de 
planejamento contratando apenas indivíduos 
com as específicas habilidades que eles precisam. 
Quanto mais fraca for a capacidade do governo 
para implementar o projeto por conta própria, 
maior será o incentivo para agrupar as ativida-
des de planejamento sob o gerenciamento de 
entidades corporativas competentes. Entretanto, 
essa escolha terá um custo. Será muito mais cara 
em relação à qualidade do trabalho. Algumas 
perguntas-chave são:

Quem mais provavelmente fará uma boa ��
escolha na seleção de sub-contratados de 
qualidade?
Qual estrutura assegurará melhor coordena-��
ção interna do projeto?
Qual estrutura minimizará potenciais confli-��
tos de interesse?

As respostas certas devem variar de caso para 
caso.
Consórcios de consultores

Até certo ponto, os problemas associados com 
um único contrato de consultoria podem ser 
superados com a formação de consórcios. Nesse 
caso, um grupo de indivíduos e de firmas com 
a combinação correta de capacidades e especia-
lidades ajuda a criar uma equipe bem balance-
ada. Adicionalmente, a estrutura de consórcios 
permite a combinação de firmas internacionais e 
locais, em que cada uma delas foca apenas suas 
respectivas áreas de especialidade.
O conceito de consórcio funciona bem onde 
os recursos organizacionais estão disponíveis 
para ajudar a montagem de equipes de diferen-
tes consultores. Consultores internacionais são 
improváveis de possuir conhecimento detalhado 
das possíveis firmas locais e podem ter dificul-
dade em determinar o parceiro mais apropriado. 
Facilitar os “casamentos” entre as diferentes 

firmas e indivíduos pode demandar a presença 
de um facilitador independente que possa ajudar 
a fazer as apresentações entre partes relevantes. 
De forma invariável, contudo, especialistas capa-
citados que provavelmente contribuiriam para 
um particular componente de planejamento 
se encontrarão sem um parceiro viável. Assim, 
é provável que apenas uns poucos consórcios 
bem-sucedidos apareçam, e assim a extensão da 
competitividade ficou limitada pelo processo 
de concorrência. Cidades médias e pequenas 
podem ter dificuldades em encorajar empresas 
de consultoria a formar consórcios bem-sucedi-
dos. O valor atribuído a projetos menores pode 
não ser suficiente para garantir o investimento 
em tempo na organização de um consórcio.
A norma que tem se estabelecido para projetos 
de BRT é dividir o planejamento em pelo menos 
dois ou três contratos. É comum que uma firma, 
geralmente uma empresa de planejamento e 
engenharia, com alguma capacidade de mode-
lagem, execute o planejamento operacional, as 
especificações técnicas de tecnologia veicular e 
o desenho conceitual da infra-estrutura. Essa 
equipe pode assumir o projeto até o fim do 
projeto detalhado de engenharia, mas, normal-
mente, só assume o projeto até o detalhamento 
do projeto conceitual. É comum que uma 
segunda empresa, geralmente uma consultoria 
empresarial, gerencie o projeto, treine a equipe 
governamental que implementará o BRT e que 
gerenciará as operações, prepare o plano de 
negócios, esboce os termos de referência dos 
contratos operacionais e prepare licitações para 
o setor privado. Tipicamente, existem contratos 
menores para outros elementos menos desta-
cados, como suporte legal, planejamento de 
benfeitorias para bicicletas ou espaço público no 
corredor, relações públicas, etc.
Entretanto, em projetos internacionais, até hoje, 
esses consórcios costumam existir para essa pro-
posta específica, em que os parceiros, em geral, 
nunca trabalharam juntos antes, o que pode 
levar a tensões e confusões entre os participan-
tes. Contratos entre corporações são raramente 
capazes de cobrir todas as eventualidades, e o 
exercício e a fiscalização de contratos internacio-
nais são caros e trabalhosos.
Assim, o número de pedidos de consultoria a 
serem editados depende da abordagem específica 
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assumida. Se a capacidade administrativa 
do governo não for apropriada e um número 
competitivo de consórcios puder ser viabili-
zado, então a abordagem de um único contrato 
deve ser uma opção. Outra alternativa pode 
ser aquela em que o trabalho pode ser estrate-
gicamente separado em contratos baseados nos 
componentes. Nesse caso, o número ótimo de 
companhias deve ser aquele que encoraja o uso 
adequado de especialistas sem fragmentar o pla-
nejamento em tantas partes que não se consiga 
gerenciar. Áreas componentes que precisam de 
coordenação bem justa devem ser encaixadas em 
um único contrato. Áreas que precisam de tipos 
de habilidades claramente diferentes devem ser 
separadas. A Tabela 3.1 lista uma possível divi-
são de contratos de consultoria para um projeto 
típico de BRT.
Em todos os casos, ao menos três das atividades 
devem ser colocadas em contratos com empresas 
ou indivíduos quando atuam de forma indepen-
dente uns dos outros. O ante-estudo e estudo 
de viabilidade e avaliação de impactos devem, 
com certeza, ser conduzidos por empresas ou 

indivíduos sem laços com os outros consulto-
res. Essa independência elimina problemas de 
conflito de interesses. Uma empresa que tenha 
possível interesse no trabalho total de consul-
toria teria um incentivo maior para retornar o 
veredito “viável” em um estudo de viabilidade 
realizado anteriormente, sem levar em consi-
deração os potenciais méritos do projeto. Da 
mesma forma, a avaliação dos potenciais impac-
tos (de tráfego, ambiental, econômico e social) 
do plano deve ser conduzida por alguém sem 
nenhum interesse na execução do projeto.
Mas também é uma boa ideia separar os contra-
tos do projeto conceitual do plano de negócios. 
Uma empresa de engenharia contratada para 
fazer o projeto conceitual não vai querer ter de 
redesenhar o sistema todo se o plano de negó-
cios determinar que a primeira iteração não é 
financeiramente viável, mas isso é exatamente 
o que precisa acontecer. Eles podem ainda ter 
relações com fornecedores de veículos específi-
cos e ter incentivos para escrever a especificação 
técnica que favoreça esses fornecedores que, 
muito provavelmente, oferecerão incentivos para 

Tabela 3.1: Divisão de contratos de consultoria

Tipo de projeto/estudo Tipos de indivíduos/firmas

Ante-estudo de viabilidade (se 
necessário)

Consultores locais ou internacionais com experiência em trans-
portes públicos; empresa deve ser independente de outros 
consultores

Estudo de viabilidade (se 
necessário)

Consultores locais ou internacionais com experiência em trans-
portes públicos; empresa deve ser independente de outros 
consultores

Análise de demanda Empresa local com experiência em modelagem ou um consór-
cio de empresas locais e internacionais em que a estrangeira 
produz a estrutura de análise e modelagem enquanto a empresa 
local é responsável pelos trabalhos de pesquisa

Projeto conceitual de BRT con-
ceitual e projeto de engenharia 
detalhado (inclui seleção de linhas 
e corredores, infra-estrutura de 
integração e planos tecnológicos)

Consórcio de empresas locais e internacionais; firmas interna-
cionais com experiência em BRT desenvolveriam a estrutura de 
projeto, enquanto as empresas locais desenvolveriam o trabalho 
mais intenso como detalhamento de projetos de engenharia

Estratégias de comunicação e 
marketing

Geralmente uma empresa local de relações públicas recebe as 
informações possíveis de uma empresa/indivíduo com experi-
ências internacionais

Plano de negócios e de 
regulamentação

Consórcio de empresas locais e internacionais; a empresa 
internacional oferece informações nos esquemas de regulamen-
tação e de negócios aplicados até hoje, enquanto a empresa 
local oferece o contexto de regulamentação local

Plano de financiamento Empresa ou departamento municipal ou ainda indivíduo local ou 
internacional perito em finanças e processos de financiamento

Avaliação de impactos Empresa local ou internacional deve ser independente de outros 
consultores
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que seja assim. Ter uma empresa de consultoria 
empresarial independente para avaliar a viabi-
lidade financeira daqueles para quem o custo 
dos veículos e a especificação técnica são temas 
centrais leva a certo número de conferências e ao 
equilíbrio.
No caso de se utilizar a abordagem de vários 
contratos, uma estrutura de comunicações deve 
ser estabelecida para assegurar um bom diálogo 
entre todas as partes. A municipalidade deve 
garantir que todos os consultores trabalhem 
com a mesma compreensão conceitual do pro-
jeto. De outra forma, problemas podem aconte-
cer em termos de consistência e compatibilidade 
entre os componentes do projeto.
É claro que se espera que a cidade possa assu-
mir muitas dessas atividades sem o auxílio de 
consultores externos. Assim, para algumas das 
atividades listadas na Tabela 3.1, consultores 
não devem ser necessários.
Solicitação de Manifestação de Interesse (SMI)

Geralmente, o primeiro passo em qualquer 
processo de licitação competitiva é editar 
uma Solicitação de Manifestação de Interesse 
(SMI). Esse documento, basicamente, requer 
que empresas e indivíduos com interesse em 
concorrer ao projeto enviem um documento, 
expressando seu interesse. Essa solicitação deve 
ser distribuída de forma mais ampla possível 
a todas as possíveis firmas e consultores em 
potencial. Já que muitos consultores podem ter 
outros compromissos ou interesses, nem todas 
as empresas provavelmente responderão à essa 
solicitação. Os melhores profissionais tendem 
a gravitar em torno dos projetos com maior 
chance de sucesso e podem precisar ser conven-
cidos de que vale a pena participar do processo 
fazendo suas ofertas. Simplesmente enviar a 
solicitação geralmente não será o bastante, mas 
é uma parte importante do processo. Além 
disso, o processo de SMI ajuda a municipa-
lidade a tomar conhecimento de consultores 
antes não identificados. Respostas ao SMI 
podem ajudar as autoridades municipais a 
compor uma breve lista de consultores poten-
ciais que poderão submeter propostas mais 
detalhadas. O processo de SMI permite que 
uma ampla gama de consultores expresse seu 
interesse, sem que haja a necessidade de uma 
extensa e custosa proposta formal.

Quanto mais simples e mais breve for o docu-
mento de SMI, mais bem feito ele será. Muitas 
SMI são de apenas 2 a 5 páginas de extensão. 
Em geral, o conteúdo de um SMI pode incluir 
alguns dos seguintes aspectos:

Nome do Projeto;��
Descrição do Projeto;��
Curta descrição do que se fornecerá aos con-��
sultores e resultados esperados;
Tempo estimado para: o processo de seleção ��
de consultores, início do projeto e duração 
das atividades de consultoria;
Prazo para a submissão da manifestação de ��
interesse;
Detalhes sobre o formato da submissão;��
Detalhes sobre o contrato.��

O Anexo 3 deste Manual de BRT oferece um 
modelo de um SMI típico.
A informação de suporte e a descrição do pro-
jeto são algumas vezes editadas separadamente 
como um memorando. O conteúdo de um 
SMI não deve ser excessivamente detalhado. 
Se o SMI e posterior requisição de propostas 
fizerem prescrições demais, então haverá pouco 
espaço para os consultores aplicarem sua perícia 
e proporem alternativas mais eficientes. Assim, 
esses documentos deveriam apenas determinar 
as metas e os objetivos e deixar os aspectos cria-
tivos do formato do projeto para o processo de 
planejamento real.
Entretanto, já que a SMI pode oferecer relati-
vamente pouca informação sobre o consultor 
procurado, as municipalidades poderão ter 
dificuldade em escolher empresas, em razão de a 
lista ser reduzida. A experiência de trabalho em 
outros projetos de BRT é um critério necessá-
rio, mas insuficiente para a qualificação para 
entrar na lista. Muitas das prováveis empresas 
interessadas são enormes empresas de plane-
jamento e de engenharia que trabalharam em 
todos os tipos de projetos, por todo o mundo, 
incluindo em seu histórico tudo que possa ter 
sido chamado de projetos BRT. A consideração 
importante é quanto à experiência da equipe de 
projeto que está sendo proposta concretamente, 
e não a firma. Algumas vezes, uma empresa com 
limitada experiência em BRT pegará um perito 
extremamente talentoso para liderar sua equipe, 
e isso seria uma oferta mais sólida que uma 
experiência de uma empresa que já trabalhou em 
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inúmeros projetos de BRT, mas apresenta um 
pessoal inexperiente para o projeto específico.
À medida que BRT cresce em popularidade, 
o número de firmas que declaram ser peritas 
em BRT também cresceu, e tantas pesquisas 
adicionais quanto possível devem ser feitas 
sobre a qualificação da equipe específica sendo 
proposta. Entrevistas a alguns dos clientes para 
quem o consultor realizou trabalhos e perguntas 
junto a outros profissionais sobre a reputação 
desses profissionais podem trazer percepções 
bastante úteis. A comunidade de experts interna-
cionais em BRT ainda é, infelizmente, bastante 
pequena, mas, por essa mesma razão, a infor-
mações sobre os experts é fácil de ser obtida. A 
avaliação da qualidade dos projetos anteriores 
também pode ser bastante útil.
Quantas empresas devem ser convidadas a 
preparar documentos de propostas mais detalha-
das? Não há uma regra única sobre o número de 
empresas, já que muito depende da capacidade 
local de avaliar propostas detalhadas. Em alguns 
casos, uma equipe bem aparelhada será capaz 
de pular a fase de SMI e pedir a todas as partes 
interessadas que submetam uma proposta com-
pleta. Quanto mais propostas submetidas, maior 
será o potencial para uma competição mais acir-
rada. Geralmente, no entanto, a municipalidade 
quererá apenar avaliar um número gerenciável 
de propostas detalhadas. Além disso, a requisi-
ção de propostas de indivíduos ou empresas sem 
experiência ou chance de serem aceitas pode ser 
um desgaste de tempo tanto para a municipali-
dade quanto dos candidatos.
Termos de Referência (TR)

A fase seguinte no processo de solicitação de 
contratos tipicamente envolve o desenvolvi-
mento dos termos de referência. A SMI apenas 
encaminha algumas generalidades para solicitar 
o interesse do consultor. Os TR definem a lista 
de requerimentos a partir dos quais propostas 
detalhadas serão desenvolvidas. Ainda que 
os TR não definam necessariamente todas as 
atividades a serem feitas durante o processo de 
planejamento, eles registram os resultados espe-
cíficos a serem produzidos. Por exemplo, os TR 
podem pedir a entrega de projetos específicos 
como plano operacional, projetos de infra-estru-
tura, projetos arquitetônicos, projetos detalha-
dos de engenharia, planos financeiros, planos de 

marketing, e os TR podem também discutir os 
níveis de detalhes desejados no processo de pla-
nejamento. Ainda assim, um documento de TR 
bem aparado deixará aberta possibilidade para 
o exercício da criatividade dos consultores na 
aquisição desses resultados. Alguns dos tópicos 
comuns listados nos TR incluem:

Nome do projeto;��
Descrição detalhada do projeto;��
Duração estimada: do processo de seleção de ��
consultores, início do projeto e duração das 
atividades de consultoria;
Requisição de nome, título e �� curriculum vitae 
(CV) dos membros da equipe de consultoria;
Descrição da experiência relevante em proje-��
tos anteriores;
Descrição de outras categorias de avaliação ��
(e.g., uso de expertise local);
Prazo para submissão de proposta;��
Detalhes de formato da submissão;��
Sistema de pontuação para seleção do ��
consultor;
Informações para contatos.��

O Anexo 3 deste manual oferece um modelo de 
contrato de um TR típico.
O número de TR deve coincidir com o número 
de SMIs editados. Assim, cada contrato de con-
sultoria terá os seus TR associados.

Preço proposto

O custo de projeto proposto deverá ser um dos 
principais fatores de decisão na escolha do con-
sultor. Entretanto, não deve superar os demais 
fatores, se outras qualidades, como experiência 
e qualificação da equipe, não forem adequadas. 
Em alguns casos, as cidades podem estar legal-
mente presas à escolha do menor preço. Essa 
prática, no entanto, pode resultar em resultados 
não satisfatórios.
O valor dos preços propostos pode ser função de 
competição aberta ou de limites pré-definidos. 
A Tabela 3.2 descreve opções para determinar os 
honorários dos consultores.
O mecanismo específico escolhido para a 
estrutura da oferta pode depender em parte 
dos requerimentos legais locais. Em alguns 
casos, um sistema de preço fixo pode ser exi-
gido pela lei. Entretanto, ao introduzir algum 
grau de competitividade em relação ao preço, 
a municipalidade ganha uma melhor medida 



113

Manual de BRT

Parte I – Preparação do Projeto

da diferença entre as empresas competidoras. 
Algumas cidades podem usar o preço máximo 
fixo ou um intervalo de preços aceitáveis de 
forma a manter as ofertas dentro do orçamento 
estabelecido. Entretanto, nesse caso, todas as 
firmas podem simplesmente oferecer o preço 
máximo ou o preço médio do intervalo dado. 
Assim, quaisquer limites pré-definidos tendem 
a diminuir a competição e podem superar os 
custos reais que seriam conseguidos em um mer-
cado verdadeiramente competitivo.
Um processo aberto de oferta pode trazer 
consigo muitos benefícios. Primeiro, sem limites 
pré-definidos, empresas tenderão a baixar o 
preço de forma a competirem com outras. 
Ofertas em aberto tenderão a encorajar inovação 
e criatividade entre as empresas competidoras 
de forma a entregar um plano de qualidade da 
maneira mais eficiente. Segundo, o intervalo das 
ofertas retroalimenta a municipalidade sobre 
os mais prováveis custos reais. Com um valor 
pré-determinado, as empresas tentarão ajustar 
seus níveis de esforços e a qualidade aplicada 
ao produto final de forma a atingirem a quan-
tidade fixa. Terceiro, a oferta aberta torna mais 
fácil a distinção entre duas ofertas. O provável 
espalhamento dos valores ofertados fornece uma 
referência para a avaliação das propostas.
É claro, que o risco com uma oferta aberta é 
que todas as empresas proponham um valor 
que exceda o orçamento máximo separado. 
Entretanto, essa situação excessiva pode ser 
uma valiosa informação para a municipalidade. 
Isso pode ser um sinal de que a cidade dever 
considerar a revisão do orçamento estimado, ou 
pode implicar que o escopo do trabalho deva ser 
reduzido para refletir de forma mais realista o 
orçamento disponível.
Para circunstâncias em que as ofertas de 
preços excessivos ocorram e não haja espaço 
para a expansão do orçamento, os TR devem 
incluir uma cláusula permitindo a alegação de 
“nenhuma resposta qualificada”. Essa cláusula 
garante que se nenhuma das propostas encontrar 
os requerimentos de projeto, uma possível re-
edição será feita. A cláusula “nenhuma resposta 
qualificada” também poderá ser evocada por 
outras razões, como se nenhuma das empre-
sas ofertantes tivesse a experiência adequada. 
Também é possível que os documentos de oferta 

informem o que acontece, caso todos os preços 
estejam acima de um valor máximo não-divul-
gado. Ofertas acima de um máximo não divul-
gado não precisam ser automaticamente desqua-
lificadas. O TR poderia especificar que o preço 
da oferta não é final, mas uma consideração 
junto com a competência técnica e outros fatores 
na seleção do ofertante vencedor. Um preço 
excessivo pode resultar em uma penalidade, 
mas não necessariamente uma desqualificação 
completa. Em relação a esse ponto, o ofertante 
vencedor pode ser solicitado a submeter outra 
proposta dentro do orçamento dado.

Prazos de submissão

Os prazos finais para submissão de SMI e TR 
devem ser estritamente observados. Se propos-
tas, mesmo que cheguem alguns minutos atra-
sadas, são aceitas, então desafios legais de outras 
empresas aspirantes e indivíduos podem causar 
o atraso ou paralisação de todo o projeto.

Processo de avaliação e pontuação

Antes de emitir os documentos de SMI e TR, 
os desenvolvedores de projeto devem definir 
formalmente o processo de tomada de decisão. 
Idealmente, o critério de divisão será criado de 
forma aberta e transparente com informações de 
uma variedade de fontes. Um comitê de autori-
dades deve ser estabelecido para supervisionar 
o processo de avaliação de ofertas. Posicionar 
todas as responsabilidades de avaliação em 
uma única pessoa pode criar impressões sem 
intenção.
O processo de tomada de decisões, tanto para 
a SMI quanto para aos TR, deve ser o mais 
quantitativa possível. Um sistema de pontos 
para ordenar empresas e propostas pode ser um 
mecanismo útil para uma tomada de decisões 

Tabela 3.2: Mecanismos para preços das ofertas de consultores

Mecanismos Descrição

Preço fixo Um único preço fixo para atividades de consultoria 
é oferecido; consultores competem apenas sobre a 
experiência e qualidade do documento dos TR.

Preço máximo fixo Um preço máximo é pré-fixado; consultores competem 
no preço até o valor não exceda esse máximo.

Intervalos de 
preços aceitáveis

Um intervalo de preços aceitáveis é estabelecido; con-
sultores devem competir com preços dentro desse 
intervalo.

Preço aberto Não há quantia pré-determinada; consultores compe-
tem em um mercado totalmente aberto.



114

Manual de BRT

Parte I – Preparação do Projeto

claro e consistente. Se a seleção se apoia muito fir-
memente sobre julgamentos qualitativos, então o 
processo inteiro pode ficar aberto à arbitrariedade 
e à possível aparência de inadequação e impro-
priedade. Em alguns casos, decisões altamente 
qualitativas podem levar à contestação legal pelos 
ofertantes derrotados. A Tabela 3.3 apresenta 
um exemplo de sistema de pontuação usado para 
avaliar propostas de ofertas de consultoria.

Tabela 3.3: Amostra de cartão de pontos para 
avaliação de propostas de consultoria

Fator Pontos

Preço 35

Experiência de projeto com BRT 20

Experiência de projeto com outras 
iniciativas de transporte

15

Qualificações da equipe de projeto 
proposta

15

Metodologia proposta 10

Cronograma proposto 5

Total 100

Como não há definição de BRT comumente 
aceita, e os projetos chamados “BRT” variam 
amplamente, pode ser necessário qualificar 
ainda mais o tipo de experiência “BRT” procu-
rada, como experiência com sistemas de BRT 
“fechados”, ou experiência em sistemas de BRT 
em países em desenvolvimento. Peritos que 
trabalharam apenas nos EUA podem não ter 
nenhuma idéia de como planejar um sistema 
como o de Curitiba ou do TransMilenio de 
Bogotá. Se o sistema de BRT em planejamento 
provavelmente implique a reestruturação das 
linhas de transporte público existentes, por 
exemplo, isso demanda um conjunto de habili-
dades diferente das necessárias para um sistema 
que não planeja alterar as linhas de ônibus 
existentes.
Os fatores escolhidos na Tabela 3.3 são apresen-
tados apenas com a intenção de demonstração. 
O real valor de cada componente depende de 
circunstâncias locais e prioridades. Além disso, 
se múltiplos contratos de consultoria forem 
emitidos, então o sistema de pontuação deverá 
ser confeccionado para a especialidade especí-
fica requisitada (e.g., marketing, modelagem de 
demanda, planejamento operacional, desenho de 
infra-estrutura).

Fases de contratos

Apesar dos melhores esforços para articular 
claramente os objetivos do projeto nos contratos, 
mal-entendidos podem acontecer. Em tais casos, 
consultores podem trabalhar em uma direção de 
projeto que difira da intenção dos organizadores 
de projeto. Ao separar os contratos dos consul-
tores em fases, esses desentendimentos podem 
ser corrigidos antes que uma grande quantidade 
de trabalho seja desperdiçada. A abordagem de 
fases essencialmente requer que os consultores 
obtenham aprovação da municipalidade antes 
de seguir para o próximo estágio do projeto. Em 
vez de esperar que o projeto final seja submetido 
para revê-lo, autoridades municipais reveem os 
achados intermediários e dão sua aprovação ou 
reprovação. Essas etapas devem ser explicita-
mente declaradas no contrato.
Adicionalmente, esses tipos de problemas 
podem ser evitados ao manter-se, o tempo todo, 
um diálogo próximo entre o consultor e a muni-
cipalidade. Resumos de atividades semanais ou 
mesmo diárias podem assegurar que todas as 
partes estão de acordo na direção do projeto. 
A Figura 3.6 delineia o processo para revisão 
dos resultados do consultor. Alternativamente, 
autoridades municipais podem até contratar 
“consultores de supervisão” cujos trabalhos serão 
principalmente rever e avaliar o trabalho dos 
consultores de projeto.
Penalidades e incentivos

Contratos de consultoria podem ser escri-
tos para incluir cláusulas com penalidades e 
incentivos para encorajar o bom desempenho. 
Tais cláusulas para trabalhos de planejamento 
tipicamente se relacionam com os prazos de 
entrega do produto. Entretanto, incentivos 
também podem se aplicar à qualidade e aceita-
bilidade do produto. Por exemplo, uma empresa 
de marketing pode receber maior compensação 
se o logotipo do sistema for realmente utilizado 
pelo sistema BRT.
O refino da linguagem de incentivo deve ser 
cuidadosamente considerado. Cláusulas de 
desempenho mal-concebidas podem produzir 
resultados inesperados. Por exemplo, recompen-
sar a conclusão do trabalho de forma precoce 
pode criar um incentivo para apressar as etapas 
com um trabalho de má qualidade. Nesse caso, 
deve ser mais aconselhável apenas penalizar 
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uma entrega tardia junto com alguma forma de 
incentivo pela qualidade do projeto.

Ultimamente, a melhor defesa contra proble-
mas é trabalhar com empresas que já tenham 
um relacionamento com o governo ou que 
estejam interessadas em construir essa relação 
de longo prazo com o governo. Um governo 
deveria estabelecer relações de maiores prazos 
como algumas firmas confiáveis com experiên-
cia em BRT. Quando problemas acontecem, se 
a empresa acredita que tem trabalhos futuros 
com esse governo, ela provavelmente será muito 
mais responsiva e flexível com as necessidades 
do governo. Empresas de engenharia e planeja-
mento devem geralmente fazer grandes inves-
timentos iniciais de forma a assumir trabalhos 
de planejamento detalhados e complexos. Esse 
investimento é especialmente grande em uma 
cidade onde eles possam não ter toda a infor-
mação e dados para modelagem que precisam. 
Empresas com interesses em relacionamentos 
de maiores prazos na cidade são, portanto, mais 
prováveis de produzir melhores resultados.

3.2.4  Estrutura de gerenciamento de 
projeto

Uma vez que o projeto seja oficialmente 
anunciado ao público, uma estrutura clara de 

gerenciamento deve ser firmemente posta no 
lugar. Ainda que as atividades pré-projeto de 
levantamentos possam ser bem conduzidas com 
uma pequena equipe e/ou consultores, o projeto 
formal deve receber uma estrutura de pessoal na 
sua definição inicial. A estrutura organizacional 
específica variará com as circunstâncias locais, 
mas em todos os casos a estrutura deve refletir a 
importância dada ao novo sistema de transporte 

Figura 3.7
Um exemplo de uma 
possível estrutura 
de gerenciamento 
de projeto para um 
projeto de BRT
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público para a cidade. A Figura 3.7 dá um 
exemplo da estrutura para o projeto Rea Vaya 
em Johanesburgo.
Talvez de forma mais importante, a autoridade 
política superior supervisionando o projeto deve 
ser nominalmente colocada como presidente do 
projeto. Na maior parte dos casos, essa posição 
seria ocupada pelo prefeito ou governador. No 
caso de Johanesburgo, o prefeito tem a super-
visão e a liderança final do projeto. O vereador 
líder do projeto (i.e., líder da maioria no Comitê 
de Transportes) tem o papel de líder na supervi-
são das atividades diárias do projeto.
Esse tipo de envolvimento de liderança direta 
ajuda a assegurar que o projeto permaneça 
uma alta prioridade durante todo o processo 
de desenvolvimento. Enquanto o presidente do 
projeto não estará envolvido intimamente com 
todas as decisões do sistema, a maior autoridade 
política deve fazer um esforço para se envolver 
com o projeto através de reuniões regulares e 
sessões formais do comitê. Os prefeitos super-
visionando os mais bem-sucedidos projetos de 
BRT em Bogotá e Curitiba fizeram um esforço 
para se envolver nas sessões de tomadas de deci-
são e de resumo de atividades pelo menos uma 
vez por semana, e algumas vezes, até mais que 
isso. Esse envolvimento de altas patentes ajuda 
a manter o impulso do projeto decididamente 
para frente.
A estrutura organizacional na Figura 3.7 
também mostra tanto conselhos internos quanto 
externos. O conselho interno consiste em outros 
departamentos da cidade ou entidades com 
algum interesse no projeto. O conselho externo 
consiste de agentes participantes externos estra-
tégicos, incluindo autoridades governamentais 
federais e estaduais, prestadores de serviço de 
transporte públicos e privados, sindicatos de 
trabalhadores e negócios, organizações de usuá-
rios e experts locais e internacionais. A inclusão 
formal de todos os agentes participantes no pro-
cesso pode ajudar a assegurar o convencimento 
de todos que podem tornar o projeto realidade. 
Dando expressão e papéis de proprietários a 
esses grupos, idealmente, cria-se um espírito de 
comprometimento compartilhado que guiará o 
projeto na direção da implementação.
A inclusão de agências relacionadas (Obras 
Públicas, Transporte, Planejamento Urbano, 

Finanças, Meio-Ambiente e Saúde) no conse-
lho ajuda a assegurar a cooperação. Em algum 
ponto, o apoio e o conhecimento dessas organi-
zações serão provavelmente inestimáveis. Além 
disso, a inclusão desses atores ajudará a mitigar 
sentimentos de territorialidade e a facilitar, o 
máximo possível, a cooperação entre agências.

3.3  Escopo de projeto e cronograma
“Tempo é o recurso mais escasso, e se não for 
gerenciado, nada mais o poderá ser.”

—Peter Drucker, autor e consultor empresarial, 
1909–2005

3.3.1  Plano de trabalho e linha do tempo

Uma vez que uma visão é definida para o sis-
tema BRT e uma equipe inicial é formada, um 
plano detalhado de trabalho para alcançar essa 
visão será necessário. Ao percorrer cada passo 
do processo, autoridades municipais e o público 
terão uma melhor ideia do escopo do projeto e 
das atividades necessárias para fazê-lo acontecer.
Invariavelmente, as cidades subestimam a 
quantidade de trabalho necessária para com-
pletar um plano de BRT completo. Um plano 
de BRT pode ser razoavelmente completo entre 
12 e 18 meses, mas pode levar mais tempo no 
caso de cidades muito grandes e complicadas. 
Entretanto, conforme a experiência de plane-
jamento de BRT cresce, algumas cidades são 
capazes de reduzir muito o período de plane-
jamento necessário, especialmente através da 
cooperação com cidades onde já existe o BRT 
e consultores internacionais. O lançamento em 
janeiro de 2006 apoiou-se sobre apenas cinco 
meses de esforços de planejamento. É claro que a 
verdadeira duração do processo de planejamento 
dependerá demasiadamente da complexidade do 
projeto e de outras condições locais.
A preparação de um plano de trabalho e de um 
cronograma ajudará a assegurar que elementos 
importantes, como educação e comunicação 
com o público, não sejam inadvertidamente 
deixados de fora. A apresentação do plano e 
do cronograma com políticos à imprensa e ao 
público também ajudará a assegurar que todas 
as partes tenham expectativas realistas do pro-
gresso do projeto.
Não importa quão bem se planeje, eventos 
inesperados acontecerão impondo modificações. 
Assim, o plano de trabalho e o cronograma 
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devem ser revistados e revisados de tempos em 
tempos durante o processo de planejamento. A 
Figura 3.8 oferece um exemplo de um crono-
grama de BRT básico. Em um processo real, um 
gráfico de Gantt bem detalhado deve ser criado, 
de forma que cada passo seja cuidadosamente 
avaliado de uma perspectiva cronológica.

3.4  Orçamento de planejamento
“Um orçamento nos informa aquilo que não 
se pode comprar, mas não nos impede de 
comprá-lo.”

—William Feather, autor, 1889–1981

O escopo realista e o aprofundamento do 
processo de planejamento do BRT são ampla-
mente determinados pelas verbas disponíveis. 
Entretanto, o primeiro passo deve ser a determi-
nação da quantia necessária baseada nas ativida-
des previstas. Uma estimativa de orçamento para 
o planejamento pode ser desenvolvida a partir 
das atividades no plano de trabalho. O orça-
mento incluirá salários da equipe, honorários de 

consultores, viagens de estudo, recursos mate-
riais, telecomunicações e suporte administrativo. 
Alguns desses custos podem ser cobertos por 
orçamentos existentes e despesas administrativas, 
enquanto outros itens precisarão de novas verbas 
dedicadas a eles. Como é provável que o hori-
zonte de planejamento englobe de 12 a 18 meses, 
qualquer dilação temporal de custos, como 
previsões de aumentos de salário ou tendências 
inflacionárias também devem ser consideradas.
Orçamentos também devem ser tão realistas 
quanto possível. Projeções muito otimistas 
serão, ao fim, comparadas desfavoravelmente 
com os resultados reais, usados por oponentes 
do projeto para minar a imagem do projeto. 
Infelizmente, a previsão de orçamentos nunca é 
uma ciência exata. Eventos inesperados e impre-
vistos indubitavelmente acontecerão, criando a 
necessidade de ajustes orçamentários. Assim, é 
sempre sábio incluir uma quantia de contingên-
cia que ajudará a cobrir esses custos inesperados. 
A contingência é geralmente representada por 
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Figure 3.8: BRT processo de planejamento: plano de trabalho e cronograma
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uma porcentagem do total projetado (e.g., 10% 
do orçamento previsto).
Os custos de planejamento de BRTs, histo-
ricamente, variam de modo considerável em 
função do escopo e complexidade do projeto, e 
do grau de intensidade com que se usa o conhe-
cimento “da casa”, em oposição à contratação 
de consultores. Para planejar o extenso sistema 
TransMilenio de Bogotá, um total de mais de 
5,2 milhões de dólares foram gastos no processo 
de planejamento. Em comparação, utilizando-se 
principalmente de profissionais governamen-
tais, a municipalidade de Quito gastou apenas 
300.000 dólares para planejar seu pequeno 
sistema. A recém-inaugurada fase 1 do BRT de 
Beinjing foi planejada com um orçamento de 
apenas 125.000 dólares. Em geral, no entanto, 
custos de planejamento provavelmente variam 
de 1 milhão de dólares até 3 milhões.
Dado o pequeno custo de planejamento de BRT, 
quando comparado ao custo de outras opções 
de transporte público, as cidades deveriam ser 
cuidadosas para não sub-investir no processo 
de planejamento. Como um planejador de BRT 
observou:

“BRT é como uma cirurgia de coração nas 
artérias entupidas da cidade. Uma cidade não 
deve contratar o cirurgião mais barato que 
puder encontrar, mas deve contratar o melhor 
cirurgião que puder encontrar.”

Cercear a provisão de recursos para o processo 
de planejamento e acelerar o processo para asse-
gurar uma implementação com prazos breves, 
determinados por imperativos políticos, poderá 
se tornar uma opção custosa no longo prazo. O 
planejamento adequado ajuda as cidades a evitar 
os enganos básicos que podem ser bastante caros 
posteriormente. Espera-se que este Manual de 
BRT ajude as cidades planejarem um sistema 
BRT com custos menores e em um curto espaço 
de tempo.

3.5  Fontes de financiamento e custeio
“Aquele que quer dinheiro, meios e satisfação 
não tem três bons amigos.”

—William Shakespeare, dramaturgo, 1564–1616

Custeio se refere à provisão geral de recursos 
monetários para um projeto. Financiamento 
se refere ao mecanismo necessário para cobrir 
a diferença entre os recursos disponíveis e o 

total necessário para o projeto. Financiamento 
pode se referir particularmente à circunstância 
em que existe um custo adicional associado 
com a obtenção do custeio (e.g., empréstimos 
com juros). No caso do planejamento de BRT, 
financiamentos não são usualmente necessários 
de forma alguma. Mesmo para países e cidades 
com rendas relativamente baixas, um custo total 
de planejamento entre 1 milhão de dólares e 
3 milhões de dólares para um novo sistema de 
transporte público pode não ser uma quantia 
desproporcional para ser obtida nos limites dos 
recursos locais. O comprometimento político 
tem maiores chances de ser determinante na 
opção de se iniciar o processo de planejamento 
do que as limitações do dinheiro público.
Entidades locais, regionais e nacionais são 
os pontos de partida lógicos para identifi-
car fontes de custeio para o planejamento do 
BRT. Entretanto, a eficiência de custo do BRT 
também quer dizer que muitas fontes internacio-
nais apoiam esforços de planejamento de BRTs. 
A Tabela 3.4 lista muitas das possíveis fontes de 
custeio para o planejamento de BRTs.
O Anexo 4 oferece mais detalhes para contato 
de vários tipos de agências bi-laterais, organiza-
ções internacionais e fundações privadas.

3.5.1  Recursos de custeio locais, regionais 
e nacionais

3.5.1.1  Recursos do governo local
Em muitos casos, uma municipalidade deterá 
recursos orçamentários suficientes para planejar 
um projeto de BRT sem nenhuma assistência 
externa. Essa situação é particularmente mais 
comum quando o líder municipal é extrema-
mente motivado por um novo sistema de trans-
porte público.
A viabilidade de esforços autocusteados também 
dependerá da capacidade técnica dos corpos 
governamentais encarregados do planejamento 
e projeto do sistema. Se a capacidade técnica é 
bem forte e se há muitos membros de equipe 
já acostumados com BRT, então o trabalho de 
planejamento pode ser conduzido internamente. 
Nesses casos, os custos de planejamento podem 
ser cobertos pelos orçamentos em andamento. 
Assim, os custos de planejamento serão efeti-
vamente nominais. Quito ilustra a eficiência 
dessa abordagem com o corredor Trolé sendo 
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planejado internamente por um custo de apro-
ximadamente 300.000 dólares. Entretanto, a 
falta de informações externas pode ter contribu-
ído para alguns dos problemas que atualmente 
interferem com o sistema de Quito. Assim, o 
eficiência de custos a curto prazo pode trazer 
consigo relevantes implicações de longo termo.
Em outras cidades com pouca capacidade 
técnica interna, expertise técnica externa e/
ou internacional pode ser necessária. Nesses 
casos, o maior custo de planejamento pode ter 
maiores dificuldades de contar só com custeio 
municipal.
Mesmo que uma cidade anteveja a necessi-
dade de custeio externo; contribuições locais, 
regionais ou nacionais serão provavelmente 
necessárias. Organizações internacionais vêm, 
tipicamente, contribuições locais como um 
indicador da seriedade de comprometimento da 
cidade com a implementação. Qualquer cidade, 
provavelmente, aceitaria um projeto gratuito de 
BRT, mas sem qualquer comprometimento de 
fundos parecerá que há pouca motivação para 
executar um projeto de verdade. Assim, muitas 
fontes de custeio externas exigem uma contri-
buição local (regional ou nacional) relevante. O 
casamento de 50% é frequentemente o padrão 
para recebimento de fundos internacionais de 
planejamento.

3.5.1.2  Recursos regionais e nacionais
Verbas adicionais de agências regionais e nacio-
nais podem ser outra opção para evitar o pedido 
de custeio não-governamental. Em algumas 
cidades, agências regionais e nacionais podem, 
de fato, deter a responsabilidade sobre o pla-
nejamento e a implementação do BRT. Assim, 
em cidades como Bangkok, Jacarta e Cidade do 
Cabo, fontes de custeio regionais deram ímpeto 
ao planejamento do BRT. Na Colômbia, a 
agência de planejamento nacional teve um papel 
central na exportação do conceito TransMilenio 
para outras cidades.
O envolvimento de agências regionais e nacio-
nais também traz consigo outras vantagens em 
termos de acesso à experiência técnica suplemen-
tar. É claro que cada agência adicional envolvida 
no processo também implica maior comple-
xidade administrativa e maior potencial para 
discordâncias entre as partes, especialmente se 
diferentes esferas de governo estiverem represen-
tadas por diferentes partidos políticos.

3.5.1.3  Setor privado local
Em alguns casos, a situação do transporte local 
pode deteriorar até o ponto em que o setor pri-
vado pode querer tomar para si a busca de uma 
alternativa. O envolvimento do setor privado, 
essencialmente, deve derivar da abdicação por 

Tabela 3.4: Potenciais fontes de custeio para o planejamento do BRT

Fonte de Custeio Exemplos

Governo local Novo item de orçamento
Orçamento do Departamento de Transportes
Orçamento do Departamento de Planejamento
Orçamentos dos Departamentos do Meio-Ambiente, Assuntos 
Econômicos e Saúde

Governo estadual/provincial Novo item de orçamento
Orçamentos dos Departamentos de Transporte, Planejamento 
Meio-Ambiente, Assuntos Econômicos e Saúde

Governo nacional Novo item de orçamento
Orçamentos dos Departamentos de Transporte, Planejamento 
Meio-Ambiente, Assuntos Econômicos e Saúde

Setor privado Operadores de ônibus privados, desenvolvedores imobiliários, 
fornecedores de combustíveis, fabricantes de veículos, etc.

Agências de assistência bilateral DfID, GTZ, JICA, Sida, USAID

Bancos de exportações bilaterais JBIC, KfW, US TDA, US ExIm Bank, US OPIC

Agências das Nações Unidas UNDP, UNEP, UNCRD, etc.

Fundos Ambientais Internacionais Global Environment Facility (GEF)

Bancos de Desenvolvimento Banco Mundial, BID, BAD, etc.

Fundações Privadas Hewlett Foundation, Blue Moon Foundation, Shell Foundation, etc.
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parte das autoridades locais de sua responsa-
bilidade de gerenciar e promover o transporte 
público. É claro que o envolvimento do setor 
privado também implicará em interesse próprio, 
no qual as partes do setor privado esperam que 
o sistema de transporte público melhorado traga 
lucros corporativos.
Operadores de ônibus podem ver uma mudança 
para o sistema BRT como a principal maneira 
de aumentar sua lucratividade. Operadores 
também podem estar respondendo à crescente 
competição com microônibus e vans informais 
que preenchem a lacuna deixada por serviços 
formais mal gerenciados e desorganizados. O 
desenvolvimento do BRT em Curitiba foi pro-
vavelmente a única razão pela qual Curitiba é 
a única cidade grande brasileira onde os “clan-
destinos” não se espalharam sobre o mercado 
formal. Assim, consórcios de operadores priva-
dos conduziram os esforços de planejamento de 
BRT em muitas cidades, incluindo San Salvador 
(El Salvador) e Santiago (Chile).
Outras entidades particulares também podem 
ter interesse no desenvolvimento de BRT. Em 
Manila (Filipinas), uma companhia de desenvol-
vimento imobiliário iniciou os esforços de BRT 
em distritos próximos a parques comerciais de 
propriedade da empresa. Um sistema de trans-
porte público formal nessa área agregaria valor 
às propriedades e melhor acesso aos empregados.
Fabricantes privados também podem ter um 
interesse direto em BRT. Fabricantes de veícu-
los poderiam se beneficiar de vendas aquecidas 
por novos veículos de BRT. Por exemplo, Volvo 
lançou uma iniciativa na Índia para promover 
o desenvolvimento de BRT. Adicionalmente, 
fornecedores de combustível também podem 
ver vantagens na promoção de BRTs se o seu 
produto tiver alguma probabilidade de ser 
escolhido pelo melhor desempenho ambiental. 
Em Daca (Bangladesh), um fornecedor de gás 
natural comprimido tomou a frente na iniciativa 
de planejamento do BRT.
Baseadas nesses exemplos, municipalidades 
podem querer formar alianças com associações 
do setor privado que seriam aliados naturais no 
desenvolvimento do BRT.

3.5.2  Fontes internacionais de custeio

O sucesso do BRT não foi perdido pelos bancos 
de desenvolvimento e outras organizações 
internacionais. A ausência de grandes débitos 
de capital e a ausência de subsídios operacionais 
fazem com que essas organizações tipicamente 
classifiquem BRT como uma opção que devem 
promover e auxiliar.
A pletora de organizações internacionais agora 
interessadas em BRT representa que as cida-
des têm um suprimento saudável de opções de 
custeio. O papel internacional é particularmente 
relevante ao processo de planejamento. O man-
dato de muitas organizações internacionais vira 
em torno de questões como desenvolvimento 
de capacitação, disseminação de informação 
e auxílios a projetos. Todos esses assuntos são 
relacionados ao planejamento. Além disso, a 
maior parte da assistência internacional de 
planejamento chega na forma de doações, e não 
de empréstimos. Assim, fundos de planejamento 
tipicamente não trazem custos adicionais de 
financiamento.
Os recursos internacionais também trazem 
comumente a vantagem adicional de permitir 
maior acesso a profissionais com experiên-
cia internacional em BRT. Uma organização 
internacional pode manter uma relação com os 
melhores consultores de BRT, muitos dos quais 
não estariam normalmente disponíveis ou não 
ofereceriam expertise a preços acessíveis para 
uma particular cidade. Um governo local em 
uma nação em desenvolvimento pode ter pouco 
conhecimento sobre a quais consultores deve 
confiar o projeto. Organizações internacionais 
estarão frequentemente envolvidas em múltiplas 
cidades e, assim, são capazes de identificar os 
consultores de melhor desempenho. Da mesma 
forma, alguns experts não trabalharão direta-
mente para governos municipais por medo de 
nunca serem pagos. Ao serem contratados direta-
mente por organizações internacionais, o consul-
tor ficará mais confiante em aceitar a missão.
Organizações internacionais também podem 
assegurar que equipes de consultoria locais e 
internacionais trabalhem como uma equipe 
unida. Como observado antes, consultores 
locais possuem o conhecimento crítico do con-
texto local enquanto consultores internacionais 
podem possuir maior experiência em BRT. Os 
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consultores locais e internacionais podem não 
trabalhar de maneira complementar, se cada 
grupo sentir que o outro é inadequado por falta 
de conhecimento local ou por falta de experiên-
cia com BRT. A presença de uma organização 
internacional respeitável, como uma agência bi-
lateral ou um banco de desenvolvimento, pode 
mediar essas diferenças e criar maior harmonia e 
cooperação de equipe.

A principal desvantagem de envolver fontes de 
custeio internacionais pode ser a quantidade de 
esforços requeridos no processo de candidatura. 
As organizações internacionais podem requerer 
uma extensa análise da história do transporte na 
cidade, garantias de todas a agências e depar-
tamentos relevantes, cálculos de benefícios de 
emissões e uma detalhada estrutura de análise 
conectando objetivos aos resultados. Esse pro-
cesso pode também envolver seminários e ofi-
cinas de treinamento e ajuste das premissas do 
projeto. Ainda que esse processo de participação 
possa ser, de fato, útil na preparação do projeto, 
a quantidade de tempo e esforço envolvidos 
pode retardar o desenvolvimento geral do pro-
jeto. Além disso, muitas candidaturas podem ser 
necessárias antes de receber o apoio e compro-
metimento de uma organização internacional.

3.5.2.1  Organizações multilaterais
Organizações multilaterais como o Banco 
Mundial, bancos de desenvolvimento e agências 
das Nações Unidas geralmente fazem concessões 
(grants) para apoiar atividades de planejamento 
e demonstrações iniciais. Diferentemente de 
empréstimos, mecanismos de custeios do tipo 
concessão não exigem o pagamento. Um tipo de 
mecanismo de concessão é o Fundo Global para 
o Meio Ambiente (Global Environment Facility, 
GEF). O GEF foi criado em 1991 para assistir 
governos e organizações internacionais em suas 
metas de superar ameaças ambientais globais. 
Assim, fundos do GEF são utilizados para tratar 
de problemas como a degradação de águas 
internacionais, biodiversidade, mudança de clima 
global, desaparecimento da camada de ozônio e 
poluentes orgânicos persistentes (POPS). Através 
do programa de mudança climática global e do 
Programa Operacional GEF número 11, trans-
porte é um setor elegível para custeio. Projetos 
de BRT se qualificam sob o artigo 11.10(a) do 

Programa Operacional 11: “Mudanças para 
modos de mais eficientes e menos poluentes de 
transporte público e de cargas através de medidas 
como gerenciamento de demanda e restrição de 
tráfego e uso crescente de combustíveis limpos.”
Para se qualificar para um projeto do GEF, uma 
municipalidade precisa do apoio do ponto focal 
nacional do GEF, que está tipicamente alocado 
ou ao ministério nacional do meio-ambiente 
ou ao ministério nacional de relações interna-
cionais. Adicionalmente, o projeto precisa que 
uma das agências que implementam o GEF 
defenda e apoie o projeto durante o processo 
de candidatura. Agências de implementação 
possíveis são o Banco Mundial, o Programa de 
Desenvolvimento das Nações Unidas (United 
Nations Development Program, UNDP), 
o Programa Ambiental das Nações Unidas 
(United Nations Environment Program, 
UNEP) e bancos de desenvolvimento regional 
(e.g., Banco Áfricano de Desenvolvimento, 
Banco Asiático de Desenvolvimento, Banco 
Inter-Americano de Desenvolvimento). Até hoje, 
o GEF tem aprovado diversos projetos relacio-
nados a BRTs, incluindo projetos de Cartagena, 
Dar es Salaam, Hanói, Lima, Cidade do México 
e Santiago, assim como iniciativas multi-cidades 
na Colômbia e na China.
O tamanho de uma concessão do GEF depende 
do tipo de aplicação e da natureza do projeto. 
Os mecanismos de custeio do GEF incluem:

1. Programa de Pequenas Concessões (Small 
Grants Programme, fundos de menos de 
50.000 dólares);

Figura 3.9
Organizações 

multilaterais dão 
bastante apoio a 

projetos de BRT até 
hoje. Em muitos casos, 

custeios em forma de 
concessões (doações) 

estão disponíveis para 
apoiar atividades 
de planejamento.
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(Colômbia) através de atividades de assistência 
técnica. A Iniciativa do Ar Limpo para Cidades 
Asiáticas (CAI-Asia) também desempenha um 
papel no desenvolvimento de BRT através de seu 
programa conhecido como Mobilidade Urbana 
Sustentável na Ásia (Sustainable Urban Mobility 
in ásia, SUMA). O Programa SUMA é uma 
aparato de 5 milhões de dólares para doação que 
se tornou possível graças aos recursos da Suécia 
(Sida) e do Banco Asiático de Desenvolvimento 
(ADB). Da mesma forma, a União Europeia 
(European Union, EU) possui alguns de seus 
próprios fundos de assistência ao desenvolvi-
mento estrangeiro. Em alguns casos, os fundos 
da União Européia foram aplicados em estudos 
de viabilidade em que os consórcios europeus 
estão posicionados para ganhar os contratos.
Ainda que bancos de desenvolvimento sejam 
mais relacionados com o financiamento de 
infra-estrutura, concessões para a preparação 
do projetos também têm sido usadas. Essas 
concessões são comuns quando um empréstimo 
posterior para infra-estrutura é considerado. 
Cidades como Dar es Salaam (Banco Mundial) 
e San José (Costa Rica) (IADB) se beneficiaram 
dessas concessões.

3.5.2.2  Agências bilaterais
Adicionalmente, agências bilaterais como 
a Agência Alemã de Cooperação Técnica 
Internacional (GTZ), A Agência Japonesa de 
Cooperação Internacional (JICA), a Agência 
Sueca de Desenvolvimento Internacional 
(Sida), e a Agência dos Estados Unidos para 
o Desenvolvimento Internacional (USAID) 
podem ser abordadas para assistir na provisão de 
apoio e recursos técnicos. GTZ desempenhou 
o papel de apoiar o desenvolvimento do BRT 
em cidades como Bangkok (Tailândia), Buenos 
Aires (Argentina), Cartagena (Colômbia) e 
Surabaya (Indonésia). Sida assistiu ao processo 
de conscientização sobre o BRT em Bangalore 
(Índia) e Daca (Bangladesh) e ajudou a cus-
tear o programa de 5 milhões de dólares de 
Mobilidade Urbana Sustentável na Ásia 
(SUMA). USAID apoia de forma ativa o BRT 
em Acra (Gana), Dar es Salaam (Tanzânia), 
Dacar (Senegal), Cidade do Cabo (África do 
Sul), Johanesburgo (África do Sul), Délhi 
(Índia), Hyderabad (Índia) e Jacarta (Indonésia).

Figura 3.10
Agências bilaterais 
também podem ser 
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de suporte técnico e 

financeiro em países 
em desenvolvimento 

durante a fase 
de planejamento 

do projeto.

2. Programa de Pequenos e Médios 
Empreendimentos (Small and Medium 
Sized Enterprise Programme);

3. Preparação do Projetos e Aparato de 
Desenvolvimento (Project Preparation and 
Development Facility, PDF);
PDF Bloco A (PDF-A, até 25.000 de dóla-�¾
res para preparação do projetos);
PDF Bloco B (PDF-B, até 350.000 de �¾
dólares para preparação do projetos);
PDF Bloco C (PDF-C, até 1 milhão de �¾
dólares para preparação do projetos);

4. Projetos de Tamanho Médio (Medium-
Sized Projects, MSP até 1 milhão de dóla-
res para projetos);

5. Projetos completos (Full-Sized Projects, 
FSP, grandes concessões, algumas vezes 
acima de 10 milhões de dólares).

Para uma cidade grande ou várias cidades, um 
projeto completo é, provavelmente, necessário. 
Por essa razão, os projetos de transporte em 
Hanói, Lima, Cidade do México, Santiago, 
Colômbia e China são projetos completos (FSP). 
Cidades de tamanho médio, como Cartagena e 
Dar es Salaam, receberam custeio como projetos 
de tamanho médio (MSP).
Recursos do GEF, raros para financiamento de 
infra-estrutura, são úteis para assistência com 
o processo de planejamento. Adicionalmente, 
recursos do GEF também podem ser meios efe-
tivos de atrair financiamentos complementares 
de outras fontes.
Outras organizações internacionais também 
podem apoiar atividades de planejamento 
de BRT. Por exemplo, o Programa de 
Desenvolvimento das Nações Unidas (UNDP) 
teve um papel no desenvolvimento de projetos 
de BRT em Pereira (Colômbia) e Cartagena 
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A JICA custeia inúmeros planos diretores e 
projetos de modelagem de demanda em países 
em desenvolvimento. Mais comumente, JICA, 
junto com o Banco Japonês de Cooperação 
Internacional (Japanese Bank for International 
Cooperation, JBIC), encorajam cidades a com-
prar tecnologia ferroviária japonesa, ou fazer 
uso de empresas japonesas de construção para 
projetos rodoviários (Figura 3.11). Em Bogotá, 
JICA recomendou a construção de um sistema 
de metrô e um enorme sistema de vias elevadas 
(Figura 3.12). Felizmente, o ex-prefeito Enrique 
Peñalosa rejeitou essa visão e optou pela trilha 
do transporte sustentável caracterizado pelo sis-
tema TransMilenio, ciclovias e áreas para pedes-
tres da cidade. Entretanto, alguns dos estudos 
e planos diretores da JICA fizeram referência à 
possibilidade de BRT.
Como o exemplo da JICA indica, as cidades 
devem ser cautelosas quando governos prati-
cam auxílios “amarrados”, no qual as opções 
tecnológicas estão limitadas a firmas apenas de 
um país específico. Assim, uma cidade pode ser 
limitada a escolher consultores de uma nacio-
nalidade específica ou usar veículos ou máqui-
nas de cobrança fabricados em uma específica 
nação desenvolvida. Essas práticas podem 
resultar em soluções de tecnologias subótimas. 
Adicionalmente, essas restrições acabam por 
boicotar esforços para desenvolver tecnologias 
e capacidades de manufaturas locais. O BRT 
representa um meio prático de encorajar a ade-
quada transferência de tecnologia e fabricação 
local. Um pacote de assistência “amarrado” pode 
implicar que consultores de nações desenvolvi-
das tenham precedência sobre recursos locais.

3.5.2.3  Bancos bilaterais de exportação e 
importação

A ligação de produtos exportados de nações 
desenvolvidas é ainda mais explícita com bancos 
bilaterais de exportação e importação. Essas 
entidades são criadas em sua maioria por gover-
nos na América do Norte, Europa Ocidental, 
Oceania e Japão, e a proposta é promover a 
exportação de seus próprios bens manufatura-
dos e serviços. Exemplos de bancos bilaterais de 
exportação e importação incluem:

German Kreditanstalt für Wiederaufbau ��
(KfW);
Japanese Bank for International Cooperation ��
(JBIC);

Figura 3.11
Com a assistência 
da JICA e do JBIC, 
o metrô de Délhi 
se beneficiou de 
empréstimos concedidos 
pelo Governo do Japão.
Foto por Lloyd Wright

Figura 3.12
Um desenho da 
JICA mostrando 
uma visão de Bogotá 
com vias elevadas. 
Felizmente o prefeito 
Enrique Peñalosa 
rejeitou essa visão e 
optou por construir 
TransMilenio em vez 
de vias elevadas.
Imagem por cortesia da 
Municipalidade de Bogotá

United States Export-Import Bank (EX-IM ��
Bank);
United States Overseas Private Investment ��
Corporation (OPIC);
US AID’s Housing Guaranteed Loan ��
program.

Assim como no caso de algumas agências de 
auxílio bilateral, esse tipo de contrato “amar-
rado” pode representar a preterição da pro-
dução local. Além disso, o uso exclusivo de 
produtos de uma nação, sem dúvida, reduzirá 
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a competição geral e, potencialmente, resultará 
em uma solução subótima.
Entretanto, nem todos os custeios de bancos 
bilaterais de exportação e importação são tão 
solidamente amarrados a um fabricante em 
particular. Alguns bancos bilaterais de exporta-
ção e importação oferecerão fundos para estudos 
de viabilidade e trabalhos de planejamento se 
suas empresas nacionais tiverem uma chance 
de ganharem um contrato, mas não deve haver 
uma garantia absoluta de suas empresas rece-
berem um contrato automático. Assim, bancos 
bilaterais de exportação e importação podem, 
desse modo, ser ainda uma opção, mesmo 
quando uma licitação totalmente competitiva é 
a preferência da cidade.

3.5.2.4  Fundações Privadas
Fundações particulares como a Blue Moon 
Foundation, a Hewlett Foundation, a Shell 
Foundation, a Volvo Foundation e a antiga W. 
Alton Jones Foundation dão suporte às ativi-
dades de BRT. A Hewlett Foundation apoia 
atividades de BRT em Beijing (China), Rio de 
Janeiro (Brasil), São Paulo (Brasil) e Cidade do 
México (México). A Shell Foundation, através 
do World Resources Institute, auxilia o desen-
volvimento do BRT na Cidade do México e 
outras cidades na Ásia e na América Latina. 
Em alguns casos, essas fundações podem não 
custear diretamente o trabalho de planejamento. 
Ao contrário, algumas fundações focam as ativi-
dades de preparação do mercado, como oficinas 
e outros exercícios de construção de capacidade, 
de forma a ajudar as cidades a tomar a decisão 
de prosseguir com um projeto de BRT.

3.5.3  Exemplos de custeio e financiamento
3.5.3.1  Bogotá, Colômbia
Talvez como o melhor exemplo de BRT no 
mundo hoje, o TransMilenio de Bogotá se 

beneficiou de uma das melhores assistências de 
consultoria oferecidas até hoje. Já que poucos 
projetos de alta qualidade foram terminados 
antes do TransMilenio, Bogotá, em essência, 
pagou pelo desenvolvimento de muitos conceitos 
inovadores no campo do BRT. Com a experiên-
cia de Bogotá agora estabelecida e bem conhe-
cida, novos projetos se beneficiam desse conhe-
cimento. Os custos de planejamento para novos 
projetos, desde então, reduzem substancialmente 
graças aos esforços de Bogotá. No total, a muni-
cipalidade de Bogotá investiu aproximadamente 
5,2 milhões de dólares no processo de planeja-
mento do BRT. Enquanto essa quantia parece 
custosa, o sistema de Bogotá é altamente lucra-
tivo e não requer nenhum subsídio operacional 
nem subsídios para a aquisição de veículos.
A Tabela 3.5 resume os consultores utilizados 
no projeto TransMilenio e as fontes das despesas 
com consultoria.
Em Bogotá, o maior contrato foi para uma 
firma de consultoria empresarial (McKinsey) 
para fazer o gerenciamento geral do projeto, 
tanto quanto para estabelecer TransMilenio 
S.A., a agência de operação. A participação da 
McKinsey foi custeada pela municipalidade 
através de uma conta com o Programa de 
Desenvolvimento das Nações Unidas (UNDP). 
Por quase três anos, a municipalidade de Bogotá 
manteve um acordo de assistência técnica como 
o UNDP através do qual a municipalidade rece-
beria o pagamento em uma conta da UNDP. 
Esses fundos, oportunamente, seriam aplicados 
a assistência técnica internacional. Já que esses 
fundos já estavam compromissados, a municipa-
lidade simplesmente realocou o dinheiro para o 
projeto BRT.
Os contratos remanescentes também foram 
bancados com fundos municipais. O plane-
jamento, projeto e o trabalho de engenharia 

Tabela 3.5: Custos de planejamento para a Fase I do TransMilenio de Bogotá

Empresa contratada Quantia (US$) Fonte

McKinsey & Co. (Consultores Estratégicos) 3.569.231
Programa de Desenvolvimento das 
Nações Unidas

Investment Bank 192.308 Departamento de Transporte de Bogotá

Steer Davies Gleave (Consultores técnicos) 1.384.615 Departamento de Transporte de Bogotá

Consultores de Projetos de Paisagismo 115.385 Departamento de Transporte de Bogotá

Total 5.261.538
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(outro milhão e meio de dólares) foram prati-
camente pagos de alocações do orçamento de 
Departamento de Transporte de Bogotá. Esse 
trabalho foi contratado com uma empresa líder 
de planejamento, Steer Davies Gleave. Por sua 
vez, Steer Davies Gleave subcontratou muito 
desse trabalho dos experts brasileiros da empresa 
Logit. Graças aos esforços das equipes de con-
sultoria, o sistema TransMilenio foi completa-
mente autofinanciado e é até mesmo lucrativo, 
representando o melhor exemplo mundial. 
Assim, as grandes despesas de planejamento 
ajudaram a salvar recursos financeiros da cidade 
para a perpetuidade.

3.5.3.2  Quito, Equador
Como Bogotá, Quito usou recursos do orça-
mento corrente para financiar todo o planeja-
mento. Entretanto, exceto por um expert inter-
nacional da UNDP trazido durante a Fase  II, 
todo o planejamento e trabalho de projeto foi 
desenvolvido internamente pelo Departamento 
de Planejamento da Municipalidade de Quito. 
Os custos foram muito menores que em Bogotá 
e são difíceis de defini-los precisamente, pois 
foram cobertos pelo orçamento normal corrente 
a época. Os custos totais de planejamento são 
estimados em aproximadamente US$ 300.000.

Enquanto Quito representa um admirável 
esforço para uma cidade com recursos limita-
dos, o uso exclusivo de equipe “da casa” pode 
ter contribuído para algumas das dificulda-
des financeiras e operacionais do sistema. No 
primeiro corredor de BRT, a linha “Trolé”, a 
seleção de tecnologia de trólebus elétrico ajudou 
a minimizar os impactos ambientais, mas a 
tecnologia minou a eficiência de custo geral do 
sistema. O uso de trólebus elétricos e a infra-
estrutura que necessariamente acompanha essa 
opção implicaram que o custo total do corredor 
chegou a aproximadamente 5,1 milhões de 
dólares por quilômetro. Essa quantia repre-
senta um custo de quase 4 milhões de dólares 
por quilômetro a mais do que os corredores 
subsequentes que não utilizaram tecnologia de 
trólebus elétrico. Uma vez que a linha Trolé 
não é inteiramente autofinanciável, o corredor 
continua nas mãos de uma companhia pública. 
Entretanto, Quito, atualmente, tenta privatizar 
esse corredor.

Os dois novos corredores em Quito também 
tem sofrido dificuldades operacionais, especial-
mente no que diz respeito à estrutura dos negó-
cios. Os contratos de concessão dados aos ope-
radores existentes das linhas “Ecovía” e “Central 
Norte” apresentam controles muito limitados de 
qualidade e eficiência do sistema, por parte do 
município. Além disso, uma vez que nenhum 
dos corredores de Quito é integrado com os 
outros, o sistema oferece pouco em termos de 
conveniência ao usuário. É possível que muitos 
dos problemas com Quito pudessem ser evita-
dos se a cidade reunisse alguma informação das 
experiências de experts internacionais. Quito, 
portanto, está em processo de reorganizar os 
arranjos contratuais ao longo dos corredores 
“Ecovía” e “Central Norte”.

3.5.3.3  Cidade do México, México
O planejamento para o sistema de BRT da 
Cidade do México atraiu considerável apoio de 
doadores internacionais. A quantidade total gasta 
no planejamento do sistema é estimada acima de 
1 milhão de dólares. O trabalho de planejamento 
detalhado para os dois corredores do distrito 
federal e uma análise bem preliminar no Estado 
do México foi financiada por uma concessão do 
Banco Mundial patrocinada pelo Fundo Global 

Figura 3.13
O sistema Metrobus 
na Cidade do 
México se beneficiou 
da assistência de 
diversas organizações 
internacionais, 
incluindo GEF, Banco 
Mundial, WRI-
Embarq e ITDP.
Foto por cortesia de Volvo Bus 
Corporation
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para o Meio Ambiente (GEF). O distrito federal 
usou esse dinheiro para contratar consultores 
locais para desenvolver o projetos nos corredores 
dos Insurgentes (GetInSA) e Eje 8 (EteySA). A 
Shell Foundation e a Hewlett Foundation paga-
ram experts internacionais para rever os planos 
para o distrito federal. Esse processo de revisão 
internacional foi amplamente gerenciado pelo 
Centro para o Transporte Sustentável do WRI-
Embarq, junto com apoio do ITDP para rever as 
questões de acessos de pedestres.
A Agência de Assistência Técnica Alemã. (GTZ) 
bancou os planos do Estado do México, que 
foram desenvolvidos pela empresa de consultoria 
“Cal y Mayor”. Por sua vez, o ITDP bancou 
experts internacionais na revisão desses planos 
e na preparação de um plano de financiamento 
para o sistema. O Estado do México também 
contratou o Instituto Jaime Lerner, a organiza-
ção chefiada pelo ex-prefeito de Curitiba, para 
desenvolver outro ante-estudo de viabilidade no 
sistema.

3.5.3.4  Délhi, Índia
Em Délhi, aproximadamente 500.000 dóla-
res foram gastos no planejamento do Délhi 
High Capacity Bus System. O financiamento 
do plano veio de três fontes: recolhimentos de 
impostos gerais do Governo de Délhi, uma 
doação do USAID ao ITDP e uma doação 
geral da Volvo Foundation ao Programa 
de Prevenção de Acidentes e Pesquisa de 
Transportes do Indian Intitute of Technolgy 

(IIT TRIPP). Os fundos do Governo de Délhi 
(aproximadamente 300.000 dólares) foram 
usados para contratar o IIT TRIPP e diversas 
empresas de planejamento do setor privado.

3.5.3.5  Jacarta, Indonésia
O sistema TransJakarta de Jacarta foi planejado 
principalmente com financiamento do governo 
distrital (DKI Jakarta). O governo contratou 
três empresas de consultoria locais, Pamintory 
Cipta, Ernst & Young e o Centro de Estudos de 
Transporte da Universidade da Indonésia (CTS 
UI) para diferentes elementos do planejamento. 
Com financiamento complementar do USAID, 
o ITDP organizou uma revisão dos planos por 
consultores internacionais. Adicionalmente, os 
fundos do USAID bancaram viagens de estudo 
para membros estratégicos da equipe, trabalho 
na modelagem de demanda, atividades relações 
públicas e esforços de ONGs para auxiliar a 
participação pública.

3.5.3.6  Dar es Salaam, Tanzânia
Os esforços de planejamento de Dar es Salaam 
foram financiados até hoje por quatro diferen-
tes fontes. A maior parcela, aproximadamente 
1 milhão de dólares, é parte de um pacote de 
empréstimo do Banco Mundial conhecido como 
Projeto de Melhoria do Corredor de Estradas 
Centrais. Um pacote adicional de 500.000 
dólares foi concedido através de um projeto do 
UNEP, patrocinado pelo GEF e gerenciado pelo 
ITDP. Esse componente bancado pelo GEF 
foca o planejamento do modelo institucional 
e de negócios, capacitação e benfeitorias para 
transporte não motorizado. A municipalidade 
contribui com 600.000 dólares ao processo de 
planejamento de dois anos. Outros 100.000 
dólares foram concedidos através de uma doação 
da US AID, gerenciada pelo ITDP.
Dar es Salaam oferece um dos melhores exem-
plos de como a diversidades de fundos pode 
ser estratégica na montagem de um projeto. Ao 
abordar múltiplas fontes, Dar es Salaam não é 
dependente de uma única organização. Além 
disso, uma vez que diferentes fontes de custeio 
tendem a focar diferentes aspectos do projeto, 
essa diversidade de fundos também traz duas 
outras vantagens:

1. Oferece acesso a múltiplas fontes de exper-
tise, através de consultorias; e

Figura 3.14
O processo de 

planejamento do 
TransJakarta foi 

apoiado por uma gama 
de organizações locais 

e internacionais.
Foto por Karl Otta, cortesia de 

GTZ SUTP
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2. Assegura que todos os aspectos do pro-
cesso de planejamento são adequadamente 
tratados.

A construção de um pacote sinérgico de recursos 
de custeio deve, assim, ser uma prioridade em 
qualquer estratégia de custeio.

3.5.3.7  China
Na China, o apoio técnico para o primeiro sis-
tema de BRT em Kunming veio originalmente 
do governo suíço, via Projeto da Cidade Irmã de 
Zurique, com fundos iguais do fundo orçamen-
tário do governo municipal. O apoio técnico 
para Shejiazhuang veio do fundo orçamentário 
do governo municipal, com alguns fundos de 
empréstimo do Banco Mundial. Apoio técnico 
subsequente para Beijing, Chengdu, Xian, 
Jinan, HangZhou e Kunming derivaram da 
Hewlett Foundation e da Energy Foundation, 
sempre igualando os fundos municipais para a 
equipe de projeto e o trabalho de levantamentos. 
Apoio técnico para Guangzhou foi original-
mente oferecido pelo Rockfeller Brothers Fund, 
mas mais recentemente o projeto está sendo 
bancado através da assistência de custeio da 
Hewlett Foundation.

3.6  Fases de projeto
“Aqueles que planejam fazem melhor que 
aqueles que não planejam, mesmo que rara-
mente consigam seguir os planos.”

—Winston Churchill, ex-primeiro ministro britânico, 
1874–1965

3.6.1  Benefícios da separação em fases

Um BRT pode ser separado em fases de implan-
tação ao longo de diversos períodos ou cons-
truído em um esforço único e concentrado. 
Tipicamente, as cidades escolhem construir o 
sistema ao longo de uma série de fases. A abor-
dagem em fases é necessária por várias razões:

Financiamento para todo o sistema pode não ��
estar prontamente disponível;
Resultados das fases iniciais podem ajudar a ��
melhorar o projeto das fases subsequentes;
O número limitado de companhias de ��
construção locais pode não ser suficiente para 
construir um sistema por toda a cidade;
A construção em fases reduz a interrupção ��
que o processo de construção traz para os 
fluxos de tráfego da cidade.

A visão inicial do sistema geral provavelmente 
evoluirá à medida que as circunstâncias mudam. 
Entretanto a natureza evolutiva da paisagem 
urbana implica que corredores e conceitos 
possam ser alterados, mas, em geral, o conceito 
geral continuará válido. Os tipos de fatores que 
podem mudar até o horizonte de desenvolvi-
mento do projeto incluem:

Mudanças demográficas na população e na ��
densidade da população;
Novos desenvolvimentos imobiliários que ��
alterem de forma relevante a frequência de 
viagem entre origens e destinos principais;
Fatores de custo tanto de infra-estrutura ��
quanto de operações.

Adicionalmente, as lições aprendidas durante 
as primeiras fases do sistema, indubitavelmente, 
afetarão os projetos futuros. O processo de 
desenvolvimento do BRT deve ser de constante 
melhoria de forma a atender melhor as necessi-
dades dos usuários.
Por outro lado, a implementação em fases resul-
tará em tipos distintos de operações coexistindo 
com regras, atores e condições diferentes. Uma 
adaptação de larga escala do novo sistema pela 
maior parte da cidade pode reduzir a confusão 
e as inconsistências criadas pela abordagem por 
fases. Ainda que uma abordagem de larga escala 
seja tipicamente improvável graças às restrições 
físicas e orçamentárias, algumas cidades médias 

Figura 3.15
Diversos novos projetos 

na China, incluindo 
o novo corredor em 

Hangzhou (foto), 
beneficiaram-se da 

assistência de Energy 
Foundation.

Foto por Karl Fjellstrom



128

Manual de BRT

Parte I – Preparação do Projeto

e pequenas podem realmente ser capazes de 
entregar a maior parte de toda sua rede em uma 
única fase.

3.6.2  Uma visão de sistema integral

Mesmo quando um sistema deve ser construído 
em uma série de fases, ainda vale a pena trazer 
adiante uma visão do sistema todo (Figuras 3.16 
e 3.17). Tal visão pode consistir simplesmente 
em um mapa de linhas mostrando onde se pre-
tende que sejam todos os corredores planejados. 
Assim, mesmo residentes e agentes participantes 
que não vão se beneficiar imediatamente das 
primeiras fases do sistema verão o valor de longo 
prazo para si próprios.
Além disso, o estabelecimento de uma visão 
geral de uma rede será visto como legado da 
vigente administração política para futuras 
administrações. Se o conceito de uma rede 
inteira é firmemente definido, então é menos 
provável que administrações futuras abando-
narão a implementação do sistema completo. 
A perda de vontade política é sempre um risco 
quando se muda de uma administração política 
para a próxima. Em muitos casos, os instintos 
políticos são de rechaçar tudo que foi proposto 
pela administração anterior.
Uma abordagem de fases também não deve 
servir de desculpa para uma primeira fase dema-
siadamente tímida. Uma fase inicial extrema-
mente limitada pode não produzir os resultados 
necessários para justificar as fases seguintes. 
O BRT ao longo de um único corredor pode 
não atrair suficientes passageiros para se tornar 
financeiramente sustentável. Se o modelo 
financeiro falhar na primeira fase, pode nunca 
existir uma segunda fase. A estratégia de um 
único corredor depende de pessoas trabalhando, 
comprando e morando no mesmo corredor. 
Esse conjunto bastante limitado de circunstân-
cias tipicamente implica que um único corre-
dor pode simplesmente não atingir um fluxo 
suficiente de usuários. A utilidade limitada de 
um sistema de um corredor também boicotará o 
suporte público para o futuro sistema.

3.6.3  Evolução versus revolução

O ponto aqui é abordar o BRT com uma 
estratégia de “evolução” ou de “revolução”. Uma 
abordagem revolucionária implica no compro-
metimento da cidade com um plano ousado de 

um sistema de transporte totalmente novo por 
toda a cidade. Uma abordagem evolucionária 
implica que a cidade comece a desenvolver seu 
novo sistema devagar, com a implementação 
de projetos relativamente pequenos, um a um. 
A abordagem revolucionária depende de um 
líder político carismático altamente motivado 
que possa passar adiante uma visão ampla. A 
abordagem revolucionária implementará todos 
os aspectos de um BRT completo de uma vez. 
A abordagem evolucionária poderá implementar 
apenas um sistema limitado, e talvez apenas 
alguns elementos do BRT de cada vez. É mais 
característico de líderes municipais com apenas 
uma quantidade moderada de interesse por 
transporte público.

3.6.3.1  Qualidade do sistema e motivação 
política

Bogotá e Curitiba obtiveram sucesso com líderes 
bastante carismáticos que desenvolveram uma 
visão revolucionária. Os corredores iniciais 
desses sistemas foram construídos em apenas 
alguns anos, e esses corredores eram de tama-
nho suficiente para adquirir sustentabilidade 
financeira logo de saída. Bogotá implementou 
praticamente todos os elementos de BRT na 
primeira fase do projeto. Curitiba implemen-
tou a maioria dos aspectos físicos do BRT no 
começo dos anos 70, mas muitos dos elemen-
tos críticos de gerenciamento surgiram apenas 
gradualmente.
Em contraste com a abordagem revolucionária, 
temos Jacarta que iniciou seu projeto de BRT 
com um único corredor limitado a apenas 12,9 
quilômetros. A natureza limitada do sistema de 
Jacarta foi mais exacerbada pela falta de serviços 
alimentadores integrados. Não é de surpreender 
que o número de viagens no corredor inicial 
tenha sido abaixo das expectativas. Baseado nos 
exemplos observados de BRT até hoje, o escopo 
e a força da visão inicial provavelmente definirão 
o tom para a qualidade final do produto.

3.6.3.2  Qualidade versus quantidade
Até certo ponto, muitos dos últimos sistemas 
de BRT trocam qualidade por quantidade 
do sistema. A quantidade de recursos gastos 
por quilômetro, no final das contas, afetará 
o número de quilômetros construídos em 
qualquer dado momento. Ainda que BRT, de 
longe, seja o sistema que apresenta o custo mais 
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Figuras 3.16 e 3.17
Ainda que os sistemas de Jacarta 
(imagem superior) e Seul (imagem 
inferior) estejam sendo construídos em 
múltiplas fases ao longo de muitos anos, os 
desenvolvedores do sistema apresentaram 
uma visão completa do futuro sistema.
Imagens por cortesia de 
TransJakarta e do Instituto de Desenvolvimento de Seul
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eficiente que muitas outras tecnologias de trans-
portes públicos, ainda há limites para o finan-
ciamento de infra-estrutura. Assim, cidades que 
desenvolveram projetos de qualidade muito alta 
podem estar efetivamente reduzindo o número 
de quilômetros construídos, ao menos a curto e 
a médio prazos.
Bogotá talvez represente o sistema de BRT de 
melhor qualidade já desenvolvido até hoje. Os 
veículos modernos e limpos, a arquitetura este-
ticamente agradável e o uso de smartcards, tudo 
isso trabalha para gerar uma aparência similar 
a do metrô para o sistema (Figura 3.18). Até 
hoje, Bogotá completou duas de suas fases de 
projeto, o que se passou do período entre 1998 
e 2006. Um total de 84 quilômetros de vias 
de ônibus exclusivas foi criado nesse período. 
No longo prazo, Bogotá planeja construir um 
total de 380 quilômetros de vias de ônibus. 
Entretanto, a natureza de qualidade alta do 
sistema TransMilenio se traduz em custos de 
construção um tanto mais altos, e isso acaba 
por limitar a velocidade com se obtém o finan-
ciamento para o sistema. A extensão geral do 
sistema afeta diretamente o número de viagens, 
uma vez que uma rede de origens e destinos 
de um sistema afeta a utilidade. Baseado em 
análises de pesquisas de viagens do ano de 2005, 
TransMilenio atende aproximadamente 19% 
das viagens feitas na cidade 1). Ônibus não-BRT, 

 1) Divisão modal em Bogotá (2005): Microônibus 22%, 
Ônibus 20%, TransMilenio 19%, A pé 12%, Vans 9%, 
Carro particular 8%, Bicicleta 3%, Taxi 3%, Motocicleta 
3% (Como Vamos Bogotá, 2005)

microônibus e vans servem aproximadamente 
51% de todas as viagens. No primeiro ano de 
TransMilenio em operação completa (2001), ele 
atendeu apenas aproximadamente 6% de todas 
as viagens (Como Vamos Bogotá, 2005). Ainda, 
é possível que a decisão de construir um sistema 
de qualidade muito alta tenha reduzido em algo 
a velocidade com que uma rede completa possa 
ser construída.
Para contrastar com a abordagem de Bogotá, 
temos cidades como Santiago, São Paulo e 
Seul que deixam algumas das qualidades do 
TransMilenio de lado por uma abordagem de 
desenvolvimento de sistema da amplitude da 
cidade. Os sistemas Transantiago e Interligado 
estão, de algumas maneiras, trocando qualidade 
por quantidade. Tanto Santiago quanto São 
Paulo decidiram efetivamente re-estruturar o 
sistema e re-organizar todo o sistema de ônibus 
da cidade de uma vez. Toda a rede da cidade 
está sendo licitada e concessionada de uma vez. 
Esses sistemas tendem a incorporar mais do 
sistema existente de operações de ônibus no 
novo sistema, enquanto em Bogotá há uma clara 
distinção entre o sistema BRT (TransMilenio) e 
o sistema não-BRT (velho, ônibus e microôni-
bus de baixa qualidade).
De saída, apenas uma pequena porção da rede 
geral em Santiago, São Paulo e Seul está sendo 
convertida em vias de ônibus exclusivas. Em 
Santiago, apenas 22 quilômetros de vias de 
ônibus segregadas estão sendo incluídas na 
Fase I. Outros 59 quilômetros de vias recebe-
rão melhorias de infra-estrutura. Entretanto, o 
alcance da Fase I de Santiago se estenderá para 
além das vias melhoradas. Uma vez que deixe as 
vias de ônibus e as vias melhoradas, os ônibus 
seguirão por linhas padrões. Ônibus existentes 
também serão incorporados ao sistema e integra-
dos com os serviços alimentadores.
Ao mesmo tempo, Santiago deixou para trás 
muitos dos atributos que normalmente consti-
tuiriam um sistema de BRT de alta-qualidade. 
A infra-estrutura das estações é um tanto 
modesta no design e no tamanho (Figura 3.19). 
A verificação de pagamento é feita a bordo 
dos veículos, e isso reduz bastante a eficiência 
das paradas e velocidades médias dos veícu-
los. Adicionalmente, Santiago está utilizando 
estações do lado da calçada o que faz com que 

Figura 3.18
A excelência em 
serviço e design do 
TransMilenio gerou um 
sistema de qualidade 
similar a do metrô.
Foto por Shreya Gadepalli
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os ônibus sejam negativamente afetados pelo 
tráfego misto em conversão.
Até certo ponto, os sistemas em Santiago, São 
Paulo e Seul podem ser visto como híbridos 
entre BRT e serviços de ônibus convencionais, 
parecidos com a definição de sistema de “BRT 
leve” dada na seção introdutória deste manual.
Ainda que a abordagem assumida por Santiago, 
São Paulo e Seul possa ser interpretada como 
uma troca da qualidade por quantidade, a real 
motivação pode ser mais relacionadas aos limites 
de reforma do setor nessas cidades. Bogotá e 
Curitiba se beneficiaram de prefeitos bastante 
motivados que revolucionaram o serviço de 
transporte público em suas cidades ao re-
estruturar completamente os sistemas em torno 
do usuário. No caso de Santiago, São Paulo 
e Seul, o grau de mudança é um tanto menor 
para não afetar, de uma maneira drástica, as 
operações dos donos das frotas existentes. O 
resultado dessa abordagem, no entanto, é um 
sistema que está longe do nível de qualidade de 
metrô atingido em todos os lugares. Enquanto 
Bogotá pode precisar de mais tempo para criar 
uma rede de sistema completa, o produto final 
será claramente competitivo com o automóvel e 
atrativo a maior platéia.
Existem razões técnicas e políticas claras para 
que novos sistemas como o de Santiago, São 
Paulo e Seul tenham trilhado um caminho 
diferente do de Bogotá. Nenhuma abordagem 
é inerentemente correta ou incorreta. Dados os 
limites de recursos 
financeiros e capaci-
dade de construção, 
sempre haverá necessi-
dade de fazer alguma 
espécie de troca da 
qualidade por quanti-
dade. Líderes políticos 
e autoridades locais 
devem decidir qual 
caminho se encaixa 
melhor em suas 
realidades políticas, 
culturais, sociais e 
financeiras.

3.7  Erros comuns de planejamento
“Se você tiver sucesso de primeira, tente não 
parecer tão surpreso.”

—Anônimo

Na largada do projeto, a equipe de planejamento 
deve fazer muito esforço em observar as lições 
aprendidas até hoje com os esforços de BRT 
anteriores. Tanto os sucessos quanto as falhas 
de projetos anteriores devem ser observados. De 
muitas formas, os problemas e enganos encon-
trados nos esforços passados devem ser ainda 
mais instrutivos que os sucessos. Reconhecer e 
evitar os erros mais comuns pode salvar conside-
ráveis recursos e tempo de uma cidade.
O Quadro 3.1 resume alguns dos erros mais 
comuns, conforme identificados pelos melho-
res consultores de BRT. Os capítulos seguintes 
deste Manual de BRT oferecerão exemplos de 
cada um desses erros comuns.
É quase sempre mais barato fazer o sistema cor-
retamente da primeira vez do que tentar corrigir 
os problemas depois. Uma vez que os contra-
tos com operadores estão assinados, torna-se 
bastante difícil e custoso negociar mudanças 
posteriores. Tentativas de integrar os três siste-
mas de corredores de ônibus operando indepen-
dentemente em Quito foram frustradas graças 
aos arranjos contratuais existentes. Da mesma 
forma, retro-ajustar a infra-estrutura pode ser 
difícil tanto no aspecto físico quanto no finan-
ceiro (ainda que a natureza da infra-estrutura 
de BRT torne mais fácil realizar ajustes que 

Figura 3.19
O projeto de estações e 
infra-estrutura mais 
básicos utilizados 
em Transantiago 
reduziu os custos e 
fizeram o sistema 
mais compatível 
com as operações de 
ônibus convencionais 
da cidade.
Imagem por cortesia de Transantiago
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a maioria das outras formas de sistemas de 
transporte público de massa). Em Brisbane, um 
erro no cálculo na demanda e o uso de veículos 
de tamanho padrão resultaram em um sério 
congestionamento em uma estação principal 
(Figura 3.20). A subsequente reforma de uma 
faixa de ultrapassagem pela área da estação 
resultou em um custo adicional de 11,4 milhões 
de dólares (Figura 3.21).
Bangkok propôs a construção da Fase I do 
sistema de BRT no corredor “Kaset Nwamim” 
especificamente porque não havia tráfego ou 
congestionamentos no corredor (Figura 3.22). 
A ausência de demanda ao longo do corredor 

era atraente porque significava que o sistema de 
BRT não teria nenhum efeito sobre os fluxos 
de tráfego misto. Entretanto, ao mesmo tempo, 
também não havia praticamente nenhuma 
demanda por transporte público ao longo 
daquele corredor. Ainda que a construção 
de um sistema de BRT de alta tecnologia em 
tal corredor possa oferecer terreno para uma 
aplicação prática para o conceito, não se poderia 
esperar que ele fosse financeiramente viável. 
A construção de um sistema em um local em 
que é fácil de fazê-lo é bastante improvável de 
conseguir atender os interesses dos usuários de 
transporte público.

Quadro 3.1: Erros mais comuns no planejamento de BRTs

1. Sistema projetado em torno de uma tecnologia, e não do usuário

2. Sistema projetado em torno dos atuais operadores, e não do usuário

3. Pouco investimento no processo de planejamento

4. Contratação de consultores de planejamento não competitiva

5. Equipe pequena dedicada tempo integral ao planejamento do sistema

6. Primeira fase de escopo muito limitado

7. Não reorganização das linhas de ônibus existentes

8. Não reorganização das estruturas regulamentadoras existentes

9. Permissão de utilização da via de ônibus a todos os operadores, resultando em sérios 
congestionamentos na via de ônibus

10. Contratação não competitiva de operadores

11. Concessão de serviço de cobrança não independente

12. Aquisição de veículos pelo setor público (em vez de aquisição pelo setor privado)

13. Nenhuma provisão de serviços alimentadores ou serviços diretos em áreas 
residenciais

14. Sistema construído em corredores de baixa demanda para facilitar a construção

15. Nenhuma provisão de acessos seguros e de qualidade para pedestres

16. Nenhuma provisão de integração com outros modos de transporte (e.g., estaciona-
mento de bicicletas, pontos de táxi, estacionamentos)

17. Nenhuma integração do plano de BRT com o planejamento de uso do solo ou provi-
sões para desenvolvimento orientado ao transporte (TOD)

18. Subdimensionamento de veículos e/ou infra-estrutura para uma dada demanda

19. Muito poucas portas nos veículos/estações para facilitar embarques/desembarques 
rápidos

20. Nenhum plano de comunicações, campanha de marketing e da marca do sistema
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O plano de longo prazo do BRT de Bangkok 
também deu relativamente pouca atenção à 
conveniência para o usuário. O sistema propõe 
o término de todos os corredores antes de 
entrarem no centro da cidade (Figura 3.23). 
Adicionalmente, os itinerários do sistema 
forçam a maioria dos usuários a fazer múltiplas 
transferências antes de chegar à parada final, 
fora do principal centro de destinos da cidade. 
Uma vez chegando à periferia da área central, 
espera-se que os usuários ou se transfiram para 
um sistema ferroviário (que só serve uns poucos 
corredores) ou se transfiram para outras opções 
como táxis.

A primeira fase do sistema de Jacarta e a fase de 
demonstração do sistema de Beijing sofreram 
ambas de problemas de projeto que inibiram o 
desempenho dos sistemas. A litania de proble-
mas iniciais de Jacarta incluía:

Ônibus existentes eram autorizados a conti-��
nuar operando nas faixas de tráfego misto ao 
longo do corredor de vias de ônibus, resul-
tando em muito congestionamento para os 
veículos particulares;
Ausência de contratação competitiva para ��
serviços de consultoria;

Ausência de contratação competitiva para o ��
sistema de smartcards resultou em um sistema 
não funcional de coleta de tarifas;
Nenhum serviço alimentador era oferecido ��
em conjunto com o relativamente curto corre-
dor da Fase I;
Uma tentativa subsequente de integrar a tarifa ��
do BRT com os ônibus existentes falhou 
em função dos operadores não aceitarem os 
bilhetes de transferência;

Figuras 3.20 e 3.21
Brisbane calculou 
mal a demanda 
em uma estação 
principal resultando 
em relevante 
congestionamento 
na via de ônibus 
(foto esquerda). O 
problema teve de ser 
finalmente corrigido 
com uma reforma algo 
custosa de uma faixa 
de ultrapassagem na 
estação (foto direita).
Fotos por cortesia de 
Queensland Busway

Figura 3.22
Bangkok propôs o 
desenvolvimento de 
uma linha de BRT 
ao longo do corredor 
Kaset Nawamin 
expressamente 
porque havia 
pouca demanda 
e tráfego ao longo 
do corredor.
Foto por Lloyd Wright

Figura 3.23
O sistema de BRT 
proposto em Bangkok 
pela Administração 
Metropolitana de 
Bangkok (BMA) 
exibe um plano de 
corredores que força 
todos os usuários a se 
transferir para outros 
modos antes de chegar 
ao centro da cidade.
Imagem por cortesia da BMA
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A aquisição pública de veículos resultou em ��
veículos muito pequenos para a demanda;
As dimensões das estações eram muito peque-��
nas para a demanda (Figura 3.24);
Um veículo de porta única resultou em lentos ��
tempos de embarque e desembarque.

Os problemas associados com a fase de demons-
tração de Beijing incluíam:

Construção de uma via de ônibus em um ��
corredor com pouca demanda de transporte 
público (aproximadamente 1000 passageiros 
por DIA);

O único segmento do corredor que poderia ��
ter se beneficiado de uma via exclusiva de 
ônibus foi o único segmento sem uma via 
exclusiva de ônibus;
O projeto de assentos no interior do veículo ��
oferecia espaço para 1,5 passageiros em um 
assento, implicando que o veículo articulado 
de 18,5 metros tinha aproximadamente a 
mesma capacidade de um ônibus padrão de 
12 metros (Figura 3.25);
As vias de ônibus de 5 metros de largura eram ��
demasiadamente grandes para uma faixa para 
ônibus padrão, mas também insuficientes 
para 2 faixas (Figura 3.26).

Felizmente, os esforços subsequentes ajudaram 
a reverter ou mitigar muitos desses problemas 
tanto em Jacarta quanto em Beijing. Ainda 
assim, os problemas nas fases iniciais podem 
fazer muito estrago na imagem do sistema para 
o futuro. Algumas “falhas” de BRT podem 
danificar o conceito por toda a região. Assim, 
cidades devem ser encorajadas a estudar bem de 
perto as lições aprendidas até hoje.
Talvez o mais sério tipo de problema de imple-
mentação seja relacionado à continuidade 
política. Há um punhado de projetos que 
começam de uma maneira promissora e, depois, 
colapsam graças à completa ausência de vontade 
política ou por uma mudança na liderança. Em 
muitos casos, cidades gastam recursos relevantes 
enviando delegações em viagens de estudo e 
contratando consultores para desenvolver estu-
dos de escopo. Ao fim, muitos desses projetos 

Figura 3.24
Veículos pequenos, uma 
única porta e estações 
sub-dimensionadas, 
todos contribuíram 
para problemas de 
lotação no corredor da 
Fase I de TransJakarta.
Foto por cortesia do ITDP

Figura 3.25
Os veículos iniciais de Beijing ofereciam 
2 assentos que só poderiam ter espaço 
razoável para 1,5 pessoa.
Foto por Karl Fjellstrom

Figura 3.26
O corredor de cinco metros de largura em Beijing 
era bastante largo para uma única faixa, mas 
insuficiente para a operação de duas faixas.
Foto por Karl Fjellstrom
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Figura 3.27
Em novembro de 2002, 
a Província Ocidental 
do Cabo (Cidade do 
Cabo) enviou uma 
grande delegação para 
Bogotá. Subsequentes 
mudanças políticas 
fizeram com que 
nenhum projeto se 
materializasse na 
Cidade do Cabo 
durante os cinco 
anos seguintes.
Foto por cortesia de 
Fundación Ciudad Humana

são bastante viáveis, mas a energia para seguir 
adiante para o planejamento de verdade nunca 
acontece por muitas razões.
Na última parte de 2002, a Província Ocidental 
do Cabo (Cidade do Cabo) começou um 
processo para desenvolver um projeto de BRT. 
Uma grande delegação de pessoas foi enviada 
a Bogotá para uma viagem de estudo (Figura 
3.27). O governo identificou um corredor, 
Klipfontein Road, e investiu recursos em um 
planejamento inicial. Um vídeo de projeto até 
foi produzido. Doadores internacionais (US 
AID através do ITDP) também contribuíram 
com recursos de consultoria para a iniciativa. 
Entretanto, quando o defensor político condu-
tor mudou para outra pasta dentro do governo 

provincial, houve uma perda de impulso. 
Subsequentemente, a província passou por dois 
outros ministros de transportes no curso de 
três anos. Em muitos casos, novos prefeitos ou 
ministros rejeitarão projetos anteriores sim-
plesmente por que não desejam completar um 
projeto iniciado por outro político.
De uma maneira similar, esforços de projeto 
colapsaram ou estão seriamente parados em cida-
des como Daca (Bangladesh), Xangai (China), 
Hyderabad (Índia), Puebla (México) e Virginia 
Beach (EUA). Em muitos casos, autoridades 
políticas e técnicas gastaram muitos recursos em 
viagens de estudo e pesquisa. Entretanto, por 
uma razão ou outra, os projetos simplesmente 
não conseguem ir além dos primeiros passos.
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4. Análise de demanda

“A essência da matemática é não tornar coisas 
simples em complicadas, mas fazer coisas com-
plicadas simples.”

—S. Gudder, matemático

A análise do potencial de demanda de passa-
geiros para o sistema BRT planejado é o fun-
damento técnico para a maioria do trabalho 
subsequente de planejamento do projeto. 
As estimativas de demanda são críticas para o 
projeto do sistema, o planejamento de operações 
e a previsão da viabilidade financeira do sistema. 
Saber onde e quando os usuários precisam de 
serviços de transporte ajudará a desenhar um sis-
tema que é baseado nas necessidades do cliente.
Geralmente, tomadores de decisão optarão por 
introduzir o novo sistema de BRT em uma via 
bem larga ou em um anel viário onde haja bas-
tante espaço, mas pouca ou nenhuma demanda. 
Outras vezes, tomadores de decisão escolherão 
os corredores de BRT por razões políticas, como 
pôr um corredor em cada distrito, sem consi-
deração pela relativa importância do corredor 
para os viajantes, ou localizar o sistema BRT 
onde seus benefícios atingiriam pessoas podero-
sas politicamente. Ainda que tais fatores sejam 
inevitavelmente parte do processo de tomada 
de decisão, planejadores de BRT têm de fazer 
o seu melhor para argumentar por um sistema 
que sirva o maior número de pessoas da melhor 
forma possível. Alcançar esse resultado requer 
propor não apenas um único corredor, mas uma 
rede de linhas de BRT. Se o sistema não forma 
uma rede, o número de viagens será uma fração 
de seu potencial.
Primeiro, o sistema precisa ser projetado com 
capacidade suficiente para manejar uma razo-
ável estimativa da demanda futura projetada 
mantendo as mesmas velocidades altas. Essa 
demanda projetada para o futuro deve come-
çar com uma análise da demanda existente de 
transporte público para depois ser expandido 
com razoáveis expectativas sobre o crescimento 
de passageiros. Para ser conservador, o sistema 
precisa ser projetado com bastante capacidade 
extra, pois é melhor errar ao superestimar os pas-
sageiros futuros. Estimativas de demanda podem 
ser bem aproximadas no começo, mas quanto 
mais cedo as estimativas de demanda possam ser 

apuradas, melhor será o projeto. Se um sistema 
é desenhado com mais capacidade que o neces-
sário, ele será muito mais caro e consumirá, sem 
qualquer necessidade, o direito de passagem 
nas escassas vias que poderiam, de outra forma, 
ser utilizadas com calçadas, ciclovias, espaço 
público, estacionamento ou carros particulares. 
Alternativamente, se a capacidade é muito baixa, 
os veículos de transporte público ficarão lotados, 
e a velocidade pode ser ainda menor que a velo-
cidade atual, mesmo com números muito baixos 
de viagens e, assim, alienando os passageiros. 
Qualquer um desses enganos comprometerá de 
forma relevante a qualidade do serviço e a lucra-
tividade do sistema.
A estimativa de demanda também é necessária 
para a otimização das operações. Talvez um 
sistema de BRT mantenha os mesmos itinerá-
rios, mas pode ser que o sistema possa ser muito 
mais lucrativo, se eles forem mudados de forma 
relevante. Estimativas de demanda proverão um 
monte de informações críticas para otimizar os 
serviços de operação do BRT.
Finalmente, a estimativa de demanda é crí-
tica para projeções financeiras. Para isso, as 
estimativas de demanda têm de errar para o 
lado conservador, para ter credibilidade entre 
bancos e investidores. O fator crítico é levar os 
bancos e investidores a confiar nas estimativas 
e, para isso, quanto maior for a precisão das 
projeções e maior a credibilidade da metodolo-
gia, melhor.
Quando se desenvolvem as estimativas de 
demanda, há uma troca entre custo, precisão e 
prazo. Um exercício completo de modelagem 
da demanda produz resultados mais apura-
dos, mas o desenvolvimento de um modelo de 
tráfego completo pode consumir muito tempo 
e dinheiro. Planejadores em geral não têm 
esse tempo ou recursos para completar todo o 
modelo de uma vez. Técnicas expeditas podem 
produzir resultados de precisão aceitável rapi-
damente e a baixo custo. A modelagem parcial, 
apenas do sistema de transporte público, em 
vez de todo o sistema de tráfego oferecerá uma 
melhor estimativa da demanda projetada ao 
mesmo tempo em que oferecerá informações 
úteis para todo o tipo de assuntos operacionais. 
Um modelo de tráfego completo de quatro 
passos trará ainda maior precisão, estimativas 
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mais robustas dos impactos no tráfego e melho-
res projeções de possíveis mudanças na divisão 
modal, mas esse modelo custará mais e tomará 
mais tempo.
A autoridade responsável por desenvolver o 
sistema de BRT deve desenvolver, ao longo do 
tempo, a capacidade de fazer um modelo com-
pleto multimodal da demanda de transporte. 
Entretanto, se essa capacidade ainda não existir, 
é pouco provável que possa ser desenvolvida 
enquanto a agência esteja politicamente enga-
jada em um processo de planejamento amarrado 
ao cronograma.
Na maioria dos países em desenvolvimento, 
tempo e dinheiro, no início, são usualmente 
restritos, e a capacidade de modelagem é limi-
tada. Nessas circunstâncias, é melhor desen-
volver a capacidade de modelagem da agência 
passo a passo, ao longo do tempo, de forma que 

os parceiros locais aprendam como coletar e 
usar essa informação. Mesmo com um começo 
limitado ao processo de modelagem, a equipe 
de projeto terá ao menos algumas informações 
preliminares sobre a demanda em boa hora para 
influenciar as primeiras decisões críticas.
O sistema de BRT de Curitiba foi desenhado 
sem qualquer modelo de tráfego formal, isso, 
portanto, é algo que pode ser feito. Entretanto, 
Curitiba cometeu certos enganos de projeto que 
comprometeram a eficiência do sistema, e que os 
líderes locais em Curitiba hoje lamentam. Com 
as ferramentas de modelagem disponíveis hoje, 
não há desculpas para repetir esses custosos 
enganos.
Esse capítulo, portanto, delineia uma abordagem 
passo a passo que provê gradualmente melhores 
análises de demanda à medida que o processo 
evolui. Os tópicos apresentados aqui são:

4.1  Análise da situação
“Você pensa que porque você entende UM, 
você entende DOIS, porque um e um fazem 
dois. Mas você deve entender o E.”

—Provérbio sufi

Este capítulo se concentrará principalmente na 
análise de demanda de transportes públicos. 
Entretanto, também é importante que a equipe 
de planejamento desenvolva uma maior compre-
ensão de como o sistema de transporte público 
de uma cidade é urdido no tecido demográfico, 
econômico, social e ambiental existente. Os 
planejadores do sistema devem encarar todos os 
tipos de questões sobre como o sistema afetará 
as diferentes partes da cidade e as diferentes 
pessoas da cidade, mas nem todas as ques-
tões podem ser respondidas, nem mesmo pelo 
melhor modelo de tráfego. Mesmo a modelagem 
mais técnica repousa pesadamente sobre o julga-
mento dos planejadores. Como tal, é útil montar 
um conjunto de dados básicos sobre a cidade.

O sistema de transporte público de uma cidade 
é intimamente tecido nas condições demográ-
ficas, sociais, ambientais e políticas. Entender 
essas condições habilita o planejador de BRT a 
alinhar melhor o sistema de transporte público 
em prospecção com a realidade local. Alguns 
desses itens de dados serão mais tarde inseri-
dos nos modelos de transporte para projetar 
as necessidades futuras. Outras partes dessa 
informação do cenário ajudarão o planejador a 
ver sistema de transporte público proposto em 
seu mais amplo contexto sócio-econômico.
Por exemplo, ao se entender as principais áreas 
onde estão concentrados os empregos da cidade, 
pode-se projetar melhor a locação e os horá-
rios do dia em que o transporte público será 
mais solicitado. Além disso, o relativo poder 
econômico de compra dos habitantes de uma 
cidade ajudará, mais tarde, o desenvolvimento 
de níveis de tarifa realistas. Números da demo-
grafia da população, densidades populacionais 

4.1 Análise da situação

4.2 Levantamento expedito de demanda

4.3 Estimativa de demanda sem modelagem

4.4 Estimativa de demanda com um modelo de transporte público

4.5 Estimativa de demanda com um modelo de tráfego completo
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e projeção de crescimento futuro da população 
serão informações estratégicas para o processo 
de modelagem de transporte. Tendências nas 
condições ambientais ajudarão a determinar os 
tipos de objetivos em relação à qualidade do ar e 
ruídos que o sistema BRT poderá ajudar a atin-
gir. Quantificar os níveis de equidade social pela 
cidade pode auxiliar a identificação dos distritos 
que se beneficiarão mais de melhores serviços 
de transporte público. Finalmente, mapear os 
diversos atores políticos e a data das próximas 
eleições pode ajudar a estabelecer cronogramas 
realistas. É geralmente bastante difícil ganhar 
apoio político para iniciativas de BRT se as elei-
ções forem relativamente em breve. Entretanto, 
se uma administração política sente que há 
tempo suficiente para demonstrar resultados 
tangíveis, então as previsões de comprometi-
mento político serão melhores.

O tipo de informação do cenário a ser coletado 
pode, assim, incluir:

População, densidade populacional;��
Atividade econômica geral (Produto Regional ��
Bruto);
Atividades econômicas por grupos sociais;��
Níveis de emprego (desemprego e emprego);��
Condições ambientais;��
Níveis de equidade social;��
Cronograma de eleições locais, regionais e ��
nacionais.

Esses temas de visão geral podem geralmente 
dar forma ao projeto sob aspectos que uma 
análise de demanda estrita possa sequer começar 
a encapsular. Assim, uma equipe de projeto deve 
também envolver profissionais que compreen-
dam o contexto urbano e econômico da cidade 
além das características do transporte local.

Sistemas de informação geográfica (GIS) podem 
ser a ferramenta ideal para integrar dados 
sócio-econômicos e ambientais com os dados 
de transportes. Softwares de GIS permitem que 
autoridades sobreponham diferentes tipos de 
dados um sobre o outro. Por sua vez, a equipe 
de projeto pode visualizar figuras da demanda 
de transporte simultaneamente com outros tipos 
de dados, Assim o novo sistema de transporte 
público pode ser priorizado em áreas de baixa 
renda e/ou em locais com os problemas mais 
sérios de qualidade do ar.

4.2  Levantamento expedito da 
demanda

“Previsões são difíceis, especialmente sobre o 
futuro.”

—Yogi Berra, ex-jogador de beisebol, 1925–

O levantamento expedito da demanda dará uma 
ideia aproximada da provável demanda do BRT 
nos principais corredores, usando apenas con-
tagens de veículos e pesquisas de ocupação em 
lugares estratégicos, acompanhado de algumas 
pesquisas de velocidade de ônibus. Com essa 
informação isolada, um planejador experiente 
pode ser capaz de chegar a uma estimativa de 
demanda em uma margem de 20% da demanda 
real por ocasião da execução do sistema.

Se a cidade não tem em sua história nenhum 
mapeamento da demanda de transporte com 
software de modelagem, então o primeiro 
passo apropriado é a coleta de dados básicos de 
viagens. Ao catalogar o número de veículos e 
usuários no sistema de ônibus existente e siste-
mas alternativos, os desenvolvedores do sistema 
podem desenvolver uma base para a estimativa 
das características necessárias ao novo sistema. 
Um levantamento rápido das condições exis-
tentes pode ser uma maneira com eficiência de 
custos pela qual as cidades começam a construir 
uma base de dados para evoluir para técnicas de 
análise mais sofisticadas. 

Nesse sentido, o método de levantamento expe-
dito não é necessariamente uma alternativa dis-
tinta de uma modelagem completa de transpor-
tes. Antes, o método de levantamento expedito 
representa os primeiros passos em um processo 
que poderá mais tarde crescer até ser um modelo 
completo. Os mesmos passos usados no método 
de levantamento expedito oferecerão a base para 
um exercício mais completo de modelagem.

A análise dos serviços de transporte público 
existentes e das condições de sua operação é o 
primeiro passo em um levantamento expedito 
da demanda. Os principais dados a serem cole-
tados são:

As linhas existentes dos serviços de transporte ��
público;
O número de passageiros em cada linha;��
As velocidades dos veículos de transporte ��
público em cada linha.
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4.2.1  Mapas de linhas

“Tudo o que você precisa é de um plano, um 
mapa rodoviário e a coragem de abrir caminho 
para o seu destino.”

—Earl Nightingale (Conde Rouxinol), autor, 
1921–1989

Mapear as linhas de transporte público existen-
tes oferece um indicador inicial das áreas com 
maior demanda de passageiros. Ainda que as 
ruas que levem a maioria das linhas de ônibus 
e transportes alternativos nem sempre corres-
pondam aos maiores números de passageiros de 
transporte em um dado corredor, usualmente 
há uma forte correlação entre grandes números 
de linhas de transporte público e altos fluxos 
de passageiros. Se linhas de transporte público 
são bem regulamentadas, então as autoridades 
municipais provavelmente já possuirão infor-
mações detalhadas dos itinerários em registros 
cadastrais. Em alguns casos, um mapa das 
linhas existentes também pode estar disponível.
Entretanto, em muitas cidades de nações em 
desenvolvimento, a maioria dos passageiros 
de transporte público podem ser servidos por 
operações alternativas que têm regulamentação 
fraca. Nesses casos, pode haver poucos registros 

de itinerários específicos. Em outros casos, as 
linhas registradas podem guardar pouca seme-
lhança com a situação real. Assim, o passo ini-
cial envolverá simplesmente mapear a estrutura 
existente de linhas de ônibus e serviços alterna-
tivos. Entrevistas com os operadores existentes 
e o uso pessoal, de fato, de muitas linhas pode 
ser um primeiro passo crítico nesse processo de 
mapeamento.
O mapa na Figura 4.1 é um dos primeiros 
esforços para mapear os serviços alternativos 
de transporte público (Car Rapide e Ndiaga 
Ndiaye) em Dacar (Senegal). Essa atividade é, 
geralmente, um primeiro passo crítico no sen-
tido de trazer esses serviços para uma arquite-
tura de regulamentação transparente.

4.2.2  Contagens de tráfego

Com a estrutura básica de linhas em mão, o 
próximo passo no processo de levantamento 
rápido serão as contagens de tráfego e pesquisas 
de ocupação. O número de ônibus (ou outros 
tipos de veículos de transporte público) com-
binado com suas taxas de ocupações estimadas 
já renderá uma estimativa grossa da demanda 
existente em um corredor (Figura 4.2).

Figura 4.1
Mapa de linhas 
alternativas em 
Dacar (Senegal).
Imagem por cortesia de CETUD
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A seleção estratégica de pontos para conduzir as 
pesquisas de ocupação e contagem de veículos 
determinará até que ponto os resultados das 
pesquisas representarão a verdadeira situação. A 
determinação sobre onde fazer as contagens de 
tráfego podem ser mais uma arte do que uma 
ciência, mas algumas regras gerais podem ser 
aplicadas.
Idealmente, os locais de pesquisa permitirão que 
a maioria das viagens seja facilmente captada 
com o mínimo de recursos e esforços. Se uma 
cidade tem uma área central (central business 
district, CBD) claramente bem definida, e a 
maioria das viagens terminam no CBD, então 
é, algumas vezes, possível fazer contagens de 
tráfego nos pontos de entrada, ao longo de um 
“cordão” em volta do CBD. Por exemplo, em 
Dar es Salaam, todo o CBD só pode ser aces-
sado por seis vias arteriais principais, e poucas 

viagem começam e terminam no perímetro 
do CBD. Ao conduzir contagens de tráfego 
somente nesses seis pontos de entrada, foi possí-
vel obter dados brutos da demanda para o CDB 
através de cada uma das principais vias arteriais, 
bem como os totais coletivos.
Se as viagens para uma área são bem concen-
tradas em um único sentido, talvez do norte 
para o sul ou do leste para o oeste, então talvez 
as condições possam permitir uma aplicação 
de contagens ainda mais seletiva. Dacar, por 
exemplo, é uma península com o centro na 
ponta, então é possível captar com uma simples 
contagem de uma “linha de tela” (screen line), ou 
diversas contagens de “linha de tela”, a maioria 
das viagens diárias por transportes coletivos. 
Com as contagens de “cordão” e de “linhas de 
tela”, o princípio geral é o mesmo, mas o foco na 
locação das contagens é diferente, pois é preciso 
que esse foco combine com o movimento predo-
minante de viagens.
Idealmente, as contagens não envolverão apenas 
a observação de ônibus e veículos de transporte 
coletivo alternativos. Também há grande valor 
em também se contar todos os tráfegos de 
veículos (e.g., carros, motocicletas, bicicletas, 
caminhões, pedestres). Projetistas podem encarar 
escolhas difíceis em relação à alocação de escas-
sos direitos de passagem na via a fim de saber a 
total composição de tráfego, incluindo tráfego 
não-motorizado, pode ser extremamente útil em 
determinar as prioridades (Figuras 4.3 e 4.4).

Figura 4.4
Formulário de pesquisa para modos não 
motorizados e motocicletas em Dar es Salaam.
Imagem por cortesia do ITDP

Figura 4.3
Formulário de pesquisa para carros 
e caminhões em Dar es Salaam.
Imagem por cortesia do ITDP

Figura 4.2
Exemplo de formulário 

de coleta de dados 
que foi utilizado em 

Dar es Salaam.
Imagem por cortesia do ITDP
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Com dados sobre o número de veículos pri-
vados, os desenvolvedores do sistema também 
serão capazes de estimar o impacto da mudança 
de divisão modal na demanda do sistema. Esses 
dados também podem ser usados mais tarde 
para estimar o impacto do novo sistema sobre 
os níveis de congestionamento do corredor. 
Adicionalmente, se uma decisão de utilizar um 
modelo de demanda de tráfego completo for 
feita mais tarde, então os dados existentes são 
passíveis de ser prontamente adaptáveis para um 
pacote analítico mais inclusivo.
À medida que a complexidade do processo de 
contagem aumenta, no entanto, os recursos 
necessários para obter uma contagem acurada 
também aumentam (Figura 4.5). Para identifi-
car todos os veículos e produzir uma contagem 
válida em várias faixas de tráfego, uma estra-
tégia de contagem se torna vital. Uma opção 
é empregar equipes de contagem envolvendo 
muitas pessoas em um único lugar de forma a 
registrar adequadamente todos os tipos de veí-
culos em cada uma das faixas. Alternativamente 
pode se utilizar tecnologia de vídeo para gravar 
o movimento de tráfego e permitir uma conta-
gem precisa em outro momento. A gravação de 
vídeo permite um controle de qualidade amos-
tral para assegurar que o time de contagem está 
desempenhando a tarefa com um nível razoável 
de precisão. Com todas as estratégias de conta-
gem, o adequado treinamento de pessoal de pes-
quisa deve ser conduzido de forma que todos os 
participantes tenham um entendimento comum 
da tarefa em mãos.

4.2.3  Pesquisas de ocupação

O número de veículos é apenas uma parte da 
equação de demanda. O conhecimento do 
número médio de passageiros nos veículos em 
qualquer dado período de tempo fornece a outra 
metade dos dados de informação da demanda. 
Dada a diversidade de possíveis tamanhos de veí-
culos, os dados de ocupação devem ser categori-
zados e coletados por tipo de veículo. A pesquisa 
deve, assim, identificar os veículos de acordo 
com o seu número de assentos ou capacidade 
máxima de passageiros. Para veículos de trans-
portes públicos oficiais ou alternativos, algumas 
das possíveis classificações podem incluir:

Ônibus de 70 assentos��
Ônibus de 35 assentos��

Microônibus de 16 assentos��
Vans��  de 7 assentos

Normalmente os pesquisadores contam cada 
tipo de veículo de transporte público e marcam 
“cheio”, “3/4 cheio”, “1/2 cheio”, “1/4 cheio” 
ou “vazio”. Ao registrar esses dois conjuntos de 
dados (tipo de veículo e nível de ocupação), a 
base para uma estimativa grossa da demanda 
está estabelecida. O nível de ocupação médio 
é multiplicado pelo número total de veículos 
de um dado tipo durante o período de tempo 
registrado. Quanto menor o intervalo de tempo, 
melhor a análise de demanda será na identifi-
cação de períodos de pico e fora-de-pico (vale). 
Assim, registros de números de veículos com 
intervalos de 15 minutos oferecem um bom 
nível de identificação do pico. Um intervalo 
de uma hora não ofereceria uma boa ideia das 
condições de pico e fora-de-pico.

Figura 4.5
Contagens de tráfego 

efetivas exigem o 
conjunto certo de 
pessoal e recursos.

Foto por cortesia da 
Municipalidade de Osaka

Figura 4.6
A elevada taxa de 

fluxo de microôni-
bus como veículos 

de táxi ao longo da 
Rodovia Soweto em 

Johanesburgo exigem 
uma estratégia organi-
zada de contagem para 
conseguir uma estima-

tiva acurada de veículos 
e níveis de ocupação.

Foto por Lloyd Wright
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4.2.4  Registros de dados

Os dados sobre os números de veículos e níveis 
de ocupação podem ser coletados de modo 
simultâneo ou separado, a capacidade de coletar 
os dois conjuntos de dados ao mesmo tempo 
depende do pessoal ou recursos técnicos apli-
cados na pesquisa e do volume de tráfego. Se 
todos os tipos de veículos estão sendo contados 
junto com os níveis de ocupação, então a conta-
gem provavelmente exigirá ou uma abordagem 
coordenada das equipes ou o uso de tecnologia 
de vídeo. A efetividade da tecnologia de vídeo 
na identificação de níveis de ocupação depen-
derá da qualidade da tecnologia de vídeo e do 
posicionamento da câmera.
Se um modelo de transportes formal não for 
usado na abordagem de levantamento expedito, 
então os dados brutos deverão, provavelmente, 
ser inseridos em seguida em um software de 
planilha padrão, como o Excel da Microsoft. 
Esses dados serão provavelmente usados para 
gerar tabelas de resumo e gráficos (Figura 4.7). 
Os dados seriam depois mostrados por sentidos 
de tráfego ao longo dos períodos de pico e fora 
de pico.
Se o itinerário de cada veículo de transporte 
público puder ser identificado, seja por números 
de linha seja por sinalização na parte externa, 
então as contagens de veículos e pesquisas de 
ocupação podem ser feitas em uma base de 
linha por linha. Essa técnica não só produzira o 
número da demanda total para um dado corre-
dor, mas também alguma indicação sobre quais 
linhas estão levando mais passageiros.

4.2.5  Contagens em toda a cidade

Como na maioria das cidades, viagens para o 
CBD não são as únicas linhas importantes e 
podem não ser as viagens mais importantes para 

passageiros de transportes públicos, é usual-
mente insuficiente fazer contagens de tráfego 
apenas em um cordão em volta do CBD. Além 
disso, algumas cidades não têm um CBD clara-
mente definido.
Por está razão, normalmente se faz contagens de 
tráfego em uma seleção mais ampla de pontos 
críticos escolhidos estrategicamente em toda a 
cidade por experts locais e internacionais basea-
dos em uma estimativa das locações por onde a 
maioria das viagens diárias passaria. Entretanto, 
esse processo de seleção não deve necessaria-
mente levar a um número de estações de conta-
gem de custo proibitivo. Por exemplo, na cidade 
de Dar es Salaam (população aproximada de 4 
milhões de habitantes) contagens de tráfego em 
aproximadamente 30 lugares captaram a grande 
maioria das viagens, e, em Jakarta, (população 
de aproximadamente 9 milhões de habitan-
tes), cerca de 65 lugares foram suficientes. Se 
as viagens são muito concentradas nos picos, 
contagens em uma direção podem ser suficien-
tes. Contagens bidirecionais são melhores se 
os padrões de viagem não exibirem condições 
claras de pico.

4.2.6  Implicações dos resultados de 
demanda

Com a simples multiplicação do total de veícu-
los de transporte público na hora de pico com 
a média total de passageiros por veículo, desen-
volvedores de projeto possuem em essência uma 
estimativa razoável do mais provável tamanho 
da demanda total por transporte público na 
maioria dos corredores principais. Nessa altura, 
os corredores de BRT e linhas mais prováveis se 
tornam mais evidentes. Ao correlacionar aproxi-
madamente esse perfil de demanda com itinerá-
rios específicos de linhas de transporte público, 
uma grossa estimativa dos segmentos (links) 
de corredores com os volumes mais pesados de 
passageiros é obtida. Efetivamente, planejadores 
estão procurando por uma estimativa da “carga 
máxima no segmento mais crítico”, geralmente 
medido em passageiros na hora de pico em um 
sentido (passenger per hour per direction, pphpd 
ou pass/(hora*sentido)). A carga máxima no 
segmento crítico é aquela seção do potencial 
corredor de BRT que estiver atualmente levando 
o maior volume de passageiros no existente 
sistema de transporte público.
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Uma tabela ordenando os corredores por 
demanda de passageiros pode ajudar bastante 
o processo de seleção de corredor. A demanda 
de usuários é um dos fatores determinantes na 
seleção do corredor. À medida que o processo 
de seleção de corredor evolui, os corredores mais 
desejáveis provavelmente serão submetidos a 
análises mais profundas. Essa atividade incluirá 
contagens adicionais de veículos e pesquisas de 
ocupação ao longo daquele corredor. Os outros 
elementos na seleção de corredor serão discuti-
dos no Capítulo 5 (Seleção de Corredor). 
Com uma estimativa do número de passageiros 
por hora, na hora mais carregada do segmento 
mais crítico, planejadores já podem fazer algu-
mas determinações preliminares sobre a natureza 
do sistema em prospecção. Ainda que essas con-
tagens de tráfego iniciais não indiquem direta-
mente quantos passageiros usarão o novo sistema 
de BRT sob diferentes cenários, as contagens 
oferecerão alguma indicação de quantos passa-
geiros do transporte público estão atualmente 
usando o corredor na hora de pico. A Tabela 4.1 
delineia uma matriz de decisão preliminar que 
correlaciona a demanda de passageiros com o 
tipo de sistema. Análises mais profundas e toma-
das de decisões operacionais, ao fim, determina-
rão quais tipos de sistema é o mais apropriado.

Figura 4.8
Mapa de demanda 
em Johanesburgo 
ajuda a identificar os 
segmentos críticos.
Imagem por cortesia da Cidade de 
Johanesburgo

Tabela 4.1: Soluções típicas para diferentes níveis de demanda

Passageiros 
por hora por 

sentido 
Tipo de solução de BRT

Menos de 2.000 Simples prioridade aos ônibus, normalmente sem segre-
gação física, possível faixa de ônibus em tempo parcial.

2.000 a 8.000 Vias segregadas de ônibus no canteiro central utilizada 
por serviços diretos reduzindo as necessidades de 
transferência.

8.000 a 15.000 Vias segregadas de ônibus no canteiro central utilizada 
por serviços troncais que requerem transferências, mas 
se beneficiam de embarques e desembarques rápidos 
e altas velocidades de operação. Prioridade semafórica 
para transporte público nas interseções.

15.000 a 45.000 Vias segregadas de ônibus no canteiro central com 
ultrapassagens nas paradas; possível uso de serviços 
expressos e de paradas limitadas. Utilização de cruza-
mentos em desnível em algumas interseções e prioridade 
semafórica em outras.

Mais de 45.000 Este nível de demanda é bastante raro em sistemas exis-
tentes. É possível, no entanto, projetar um sistema de 
BRT que atenda até 50.000 passageiros por hora por 
sentido. Isso pode ser conseguido com total segregação 
com duas faixas de vias de ônibus e uma alta proporção 
de serviços expressos e paradas múltiplas. Essa capaci-
dade também pode ser obtida ao dividir o volume entre 
dois ou mais corredores próximos.
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Figura 4.9
Contagens básicas 
de veículos privados 
ajudam a estimar 
o potencial para 
mudança da 
divisão modal, 
assim como indicar 
possíveis impactos de 
congestionamento na 
colocação de vias de 
ônibus dedicadas.
Foto por Lloyd Wright

Como já observado, os resultados do trabalho 
de levantamento expedito podem, no final do 
processo, alimentar um modelo de transporte 
formal. As contagens de tráfego e pesquisas de 
ocupação podem potencialmente ser usadas para 
calibrar o modelo.

4.2.7  Contagem de veículos particulares

Na medida do possível, viagens de veículos 
particulares (carros, motocicletas, caminhões e 
outros) e não motorizadas (bicicletas e pedestres) 
devem ser incluídas nas pesquisas de contagem 
(Figura 4.9). A contagem de veículos particu-
lares e de veículos não motorizados se torna 
importante quando decisões difíceis precisam 
ser feitas sobre a alocação do direito de passa-
gem nas ruas. Primeiro, o número e tipo desses 
veículos podem dar uma indicação do provável 
impacto no tráfego das faixas dedicadas ao 
ônibus. Em segundo lugar, oferecerá uma indi-
cação prévia de quantos passageiros poderiam 
potencialmente mudar do meio de transporte 
particular para o transporte público.
O conhecimento dos níveis relativos de veículos 
privados e de veículos de transporte público será 
bastante instrutivo na determinação dos impac-
tos sobre o tráfego. Se três quartos dos veículos 
em uma rua de três faixas são de ônibus, então 
uma via de ônibus segregada está claramente 
justificada. De fato, tais descobertas podem bem 
indicar que corredores de ônibus de múltiplas 
faixas são justificados; de outra forma, passa-
geiros de ônibus podem experimentar atrasos 

por causa do congestionamentos de ônibus ao 
longo de uma única faixa. Em condições em que 
os números de veículos de transporte público 
superam em muito os veículos particulares, a 
separação dos ônibus em um corredor pode na 
verdade liberar espaço para veículos particulares. 
Assim, essas condições podem, ao final, levar a 
uma situação em que todos ganham, tanto usu-
ários de transportes públicos quanto usuários de 
veículos privados.
Se os resultados mostram que relativamente 
poucos dos usuários da rua usam os veículos de 
transporte público, então o desenvolvimento de 
um corredor de ônibus provavelmente levará a 
um período inicial de maiores níveis de conges-
tionamento para os veículos privados.
Essa informação pode também prover uma pri-
meira pista importante para quantos passageiros 
poderiam migrar de carros particulares e moto-
cicletas o novo sistema de ônibus por causa dos 
bons resultados. Esses dados serão importantes 
para estimar os impactos projetados na emissão 
de gases de efeito estufa, que podem ser críticos 
para elegibilidade para o custeio pelo Fundo 
Global para o Meio Ambiente (GEF).
Projetar a migração modal do projeto é tão com-
plexo que técnicas simples para fazer estimativas 
podem ser quase tão confiáveis quanto mode-
lagens detalhadas. As experiências de outras 
cidades emprestam alguma base para previsões. 
Na maioria dos sistemas razoavelmente bem 
projetados, de 5% a 20% dos motoristas mudam 
de veículos particulares para BRT ao longo de 
um dado corredor.
Se a maioria dos veículos no corredor for ônibus, 
então os benefícios de tráfego do projeto serão 
amplamente distribuídos entre os passageiros de 
ônibus e o tráfego misto, mas o impacto sobre a 
divisão modal será menor. Se a maioria dos veí-
culos no corredor for veículos particulares, então 
um corredor de ônibus tenderá a ter impacto 
adverso mais forte nas velocidades do tráfego 
misto e impacto positivo ainda mais forte nas 
velocidades dos ônibus; e, portanto, um poten-
cial maior de impacto de migração modal.
Fazer uma determinação final sobre os poten-
ciais benefícios do sistema e da potencial migra-
ção modal exigem informação adicional sobre 
as atuais velocidades dos veículos e pontos de 
congestionamento.
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4.2.8  Mapeando pontos de congestiona-
mento e velocidades dos veículos

Ainda que seja, muitas vezes, fácil selecionar 
linhas de BRT em ruas largas, algumas vezes os 
planejadores cometem o engano de priorizar o 
BRT em ruas que não têm congestionamentos, 
pensando que isso tornará a implementação, na 
esfera política, mais fácil. Entretanto, uma das 
maiores razões pela qual BRT é mais eficiente 
que outros sistemas é que a prioridade de pas-
sagem em vias segregadas retira os ônibus dos 
congestionamentos de tráfego. Se não há con-
gestionamentos, então as vias segregadas com 
prioridade de passagem não fazem sentido.

Sistemas de BRT não deveriam, portanto, ser 
localizados nos caminhos menos congestiona-
dos, mas nos itinerários mais congestionados, 
se o que se quer é maximizar o benefício para 
passageiros do transporte público. Escolhendo 
vias em ruas congestionadas também tende a 
encorajar migrações modais de veículos privados 
para o transporte público.

Portanto, um importante elemento do levanta-
mento expedito é olhar para as atuais velocidades 
dos ônibus ao longo dos possíveis corredores de 
BRT (Figura 4.10). Essa informação será crítica 
para o cálculo dos benefícios do novo sistema. Se 
as velocidades médias dos ônibus em um corre-
dor são altas (e.g., acima de 20 km/h), é impro-
vável que a migração para um sistema BRT 
traga melhorias significantes nas velocidades dos 
ônibus. Em tais condições, poucas migrações 
modais, advindas das melhorias de velocidades 

Figura 4.10
Velocidades existentes 

em três diferentes 
corredores potenciais 

para o BRT em 
Guangzhou. Uma 
linha preta indica 

segmentos com 
velocidades médias 

de ônibus abaixo de 
10 km/h, uma linha 

vermelha indica 
velocidades de ônibus 

entre 10 km/h e 15 
km/h, uma linha 
vermelha indica 

velocidades entre 15 
km/h e 20 km/h e a 

linha azul representa 
velocidades maiores 

que 20 km/hora. 
Separação física do 

corredor de ônibus no 
curto prazo apenas 
renderá benefícios 

nos trechos em preto, 
vermelho e amarelo.

Imagem por cortesia do ITDP

podem ser esperadas, mesmo que migrações 
modais possam acontecer por outras razões.
Este ponto pode parecer óbvio, mas um número 
surpreendente de novos sistemas de BRT está 
sendo construído em ruas com pouco ou 
nenhum congestionamento de forma a evitar 
problemas políticos. A fase de demonstração 
do sistema BRT de Beijing, por exemplo, foi 
construída em uma nova rua com nenhuma 
linha de ônibus, nenhuma demanda por ônibus 
e nenhum congestionamento. Na única parte da 
linha onde existia congestionamento, os ônibus 
re-entram no tráfego misto, eliminando qual-
quer possibilidade de benefício com o sistema 
BRT. Em Délhi, o novo sistema de ônibus de 
alta capacidade (HCBS) sendo planejado foi 
inicialmente aprovado para aquela parte do 
corredor da Fase I que não é congestionado. Em 
contraste, a segunda parte do corredor da Fase I 

Figura 4.11
As vias de ônibus de São Paulo oferecem direito 

de passagem dedicado aos transportes públicos 
fora do centro da cidade, mas, uma vez no CBD, 
a maioria dos veículos de transporte público não 
atende mais a área com tratamento prioritário.

Foto por Lloyd Wrigh
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passa através de áreas congestionadas da cidade 
velha e, assim, enfrenta maior resistência política 
por medo de piorar o congestionamento de 
tráfego. Mesmo em São Paulo, ainda que muitas 
linhas tenham faixas exclusivas para o CBD, 
uma vez que os veículos entram no centro, 
a maioria das linhas é forçada a re-entrar o 
tráfego misto, minando os benefícios da segre-
gação física no ponto mais crítico (Figura 4.11). 
Normalmente, o CBD é a parte mais congestio-
nada da cidade. É assim de importância crucial 
que um novo sistema de BRT tanto sirva quanto 
penetre no centro congestionado.

Recolher informação das velocidades atuais dos 
ônibus e mapeá-las não é, geralmente, muito 
difícil. Muitos operadores de ônibus já coletam 
essa informação ou a tem prontamente disponí-
vel. Caso não a tenham, quando o itinerário da 
linha de ônibus é conhecido e as distâncias entre 
as paradas são conhecidas, é uma questão de 
simplesmente andar em linhas de ônibus estra-
tégicas durante o horário de pico, anotando os 
horários em cada parada, e relacionar os tempos 
com as distâncias, calculando as velocidades 
para cada segmento.
Geralmente, para custeio pelo GEF, uma deci-
são tem que ser feita sobre impactos na divisão 
modal projetada por um sistema de BRT antes 
de o sistema ser claramente definido. Para tais 
circunstâncias, a Tabela 4.2 oferece estimativas, 
baseada nos impactos observados em sistemas 
por todo o mundo. A Tabela 4.2 combina infor-
mação sobre a composição de tráfego em cada 
corredor e o nível de congestionamento nestes 
corredores.

4.3  Estimativa de demanda detalhada 
sem modelagem

“Computadores são inúteis. Eles só podem lhe 
dar respostas.”

—Pablo Picasso, artista, 1881–1973

Esta seção discute uma metodologia para 
estimar a demanda sem fazer modelagem. Em 
cidades onde existe uma estrutura de linhas 

Tabela 4.2: Impacto de migração modal 
projetado baseado no tipo de corredor de BRT

Tipo de corredor 
de BRT

Impacto projetado 
na divisão modal 

(de veículos 
privados para BRT)

Pouco congestionamento,
ônibus > 30% da frota de 
veículos 

5%

Algum congestiona-
mento, ônibus por volta 
de 25% da frota de 
veículos 

10%

Muitos segmentos con-
gestionados, ônibus por 
volta de 15% da frota de 
veículos

15%

Bastante congestio-
nado, poucos ônibus no 
corredor

20%

Figuras 4.12 e 4.13
Pacotes de software, 
como o MapInfo 
(acima) e o TransCAD 
(abaixo), dão ao 
processo de modelagem 
uma interface visual 
“amigável”.
Imagens por cortesis de 
MapInfo e TransCAD
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claramente definida, os ônibus são razoavel-
mente bem regulamentados e as linhas são 
razoavelmente otimizadas, há uma maneira de, 
com uma precisão razoável, estimar a demanda 
sem fazer modelagem. Essa técnica de estimativa 
requer um conjunto de itinerários de linhas bem 
preciso e dados de embarque e desembarque de 
pesquisas em todas as paradas chaves.
O primeiro passo do caminho, além da análise 
de demanda já executada no método de levanta-
mento expedito é mapear com bastante deta-
lhe e precisão os itinerários de todas as linhas 
de transporte público. Software empregando 
sistemas de informação geográfica (GIS) pode 
ser bastante útil para esse fim. Talvez isso já 
tenha até sido feito na fase de pré-viabilidade, 
mas é uma boa idéia, a essa altura, colocar esses 
itinerários em algum programa de GIS como 
MapInfo, AutoCAD ou TransCAD. Esse mape-
amento poderia ser feito em um mapa de papel, 
mas poupará bastante tempo fazer computações 
usando um sistema de GIS, e se os dados já 
estiverem geo-codificado será fácil, mais tarde, 
pôr as linhas em um modelo de tráfego no 
TransCAD, EMME II ou Visium.
Em algumas cidades, onde uma fatia relevante da 
demanda de transporte público é manejada por 
veículos alternativos, táxis compartilhados e outras 
formas de transporte coletivo que não têm itine-
rários fixos, essa metodologia não funcionará. Em 
outras cidades, veículos alternativos geralmente 
seguem alguns itinerários bem previsíveis entre 
uma origem e um destino bem conhecidos, 
e os itinerários básicos podem ser estimados. 

Em cidades onde as linhas existentes de ônibus 
são todas de ônibus públicos que seguem os 
itinerários indicados por um departamento de 
transporte ou autoridade de transporte público, 
o mapeamento dessas linhas já deve ter sido 
feito, e se não foi feito ainda, isso deve ser algo 
bastante fácil de fazer.
Durante o levantamento expedito, a equipe 
técnica já deveria ter feito um relevante número 
de contagens de veículos de transporte público e 
pesquisas de ocupação em locais estratégicos que 
captaram a maioria da demanda de transporte 
público na cidade. Assim que os corredores 

Figura 4.14
Uma contagem 
de embarques e 
desembarques em cada 
estação será informação 
inestimável em termos 
de priorizar corredores, 
dimensionar veículos e 
dimensionar estações.
Foto por Lloyd Wright

Figura 4.15
Resultados de pesquisas 
de embarque e 
desembarque em na 
linha de ônibus 507 em 
Guangzhou (China). 
As paradas com pontos 
amarelos ligados com 
uma linha vermelha 
são paradas ao longo 
do novo sistema de 
BRT planejado na 
Estrada Zhongshan.
Imagem por cortesia do ITDP
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críticos foram selecionados, contagens de tráfego 
e pesquisas de ocupação em veículos de trans-
porte público também devem ser completadas 
de forma a se ter uma ideia da demanda ao 
longo do corredor. Se isso não foi feito antes, 
deve ser feito agora.
Nesse ponto, uma pesquisa adicional deve 
ser conduzida: uma pesquisa de embarque 
e desembarque em cada linha de transporte 
público (Figura 4.15). Para esse tipo de pesquisa, 
pesquisadores devem andar no ônibus por toda 
a extensão de cada linha de transporte público 
durante o horário de pico, registrando quantas 
pessoas estão entrando e saindo do veículo em 
cada parada. Ao mesmo tempo, a velocidade do 

veículo também pode ser registrada. Se um GIS 
é utilizado, e distâncias acuradas são registra-
das no itinerário, o pesquisador simplesmente 
precisa anotar o horário de cada parada e depois 
a velocidade pode ser calculada baseada na 
distância.
A pesquisa de embarque e desembarque (pes-
quisa sobe-desce) dará uma figura de quantos 
passageiros estão em cada linha de ônibus. Os 
embarques e desembarques projetados para cada 
nova estação de BRT serão um dado útil para 
permitir que projetistas evitem congestiona-
mentos nas estações. Ao se agregar os dados de 
embarque e desembarque como na Figura 4.16, 
a estação pode ser desenhada para manejar o 

Figura 4.16
Dados agregados 

para embarques e 
desembarque.

Figura 4.17
Número de passageiros 
por linha por parada.
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número de passageiros que provavelmente usará 
a estação.

Ao somar-se o número de passageiros em cada 
parada para todas as linhas existentes, o total de 
passageiros provável de usar o sistema em qual-
quer dado ponto pode ser determinado. O mapa 
resultante mostrará a carga máxima no segmento 
crítico (Figura 4.17).
Com uma idéia da carga máxima no segmento 
crítico, derivada da soma dos dados de número 
de viagens em cada linha, muitos julgamentos 
preliminares já podem ser feitos sobre o projeto 
básico do sistema e sobre quais linhas devem 
ser incorporadas ao novo sistema de BRT. Essa 
informação também indicará quais linhas não 
serão uma prioridade para inclusão nas fases 
iniciais do projeto. Esse processo é mais uma 
arte que uma ciência, mas dois fatores são tipica-
mente usados:

Porcentagem da linha existente que atravessa ��
o corredor, e
Frequência de veículos por linha em cada ��
sentido.

Para analisar quais linhas devem ser incluídas 
no sistema e quais devem ser deixadas operando 
fora do sistema (e se devem realmente operar 
assim), uma metodologia gráfica, como mos-
trada na Figura 4.18 pode ser usada.
A Figura 4.18 indica a frequência e a porcenta-
gem das linhas utilizando o corredor sendo pro-
posto na Estrada Zhongshan em Guangzhou. 
Todas as linhas com alta frequência são as 
que estão bastante concentradas no corredor e 
devem ser incorporadas no sistema, ou então o 
BRT não captará o grosso da demanda de trans-
porte público no corredor. Quanto mais linhas 
se sobrepuserem ao longo da extensão total do 
corredor, mais fácil será de desenhar o corredor.
Ao combinar a demanda de transporte público 
para apenas aquelas linhas que foram trazi-
das para o novo sistema de BRT, planejadores 
acabaram de chegar à primeira estimativa da 
carga máxima no segmento crítico da demanda 
projetada para o sistema de BRT realmente pro-
posto. Essa quantidade será uma fração da carga 
máxima na link junção crítica total do corredor. 
Com esse nível de análise de demanda, muitos 
dos mais sérios erros de projetos tipicamente 
observados podem ser evitados.

Figura 4.18
Frequência no pico 

e porcentagem da 
linha atravessando 

o corredor.
Imagem por cortesia do ITDP
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Figura 4.19
Velocidades médias de 

ônibus no corredor.
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Usando a mesma pesquisa de embarque e 
desembarque, as velocidades médias dos 
veículos no corredor podem ser calculadas 
e arranjadas em um gráfico como mostrado 
na Figura 4.19. O novo sistema BRT, se 
desenhado corretamente, poderá ser capaz 
de atingir velocidades de até 29 km/h ao 
longo do corredor em um cenário urbano. 
Multiplicando o número de passageiros pela 
diferença existente entre as velocidades agrega-
das e a velocidade de operação projetada para o 
BRT serve para indicar as economias de tempo 
que o corredor trará como benefício.
Esse nível de análise já serve para dar uma ideia 
de quantos passageiros o novo sistema de BRT 
captará dentre os passageiros do sistema de 
transporte público existente, assumindo que o 
preço do serviço seja o mesmo. Esse resultado é 
uma linha de base muito boa para uma presun-
ção mínima de demanda.
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Entretanto, planejadores ainda precisam fazer 
algumas presunções sobre quantos novos pas-
sageiros são prováveis de ser atraídos de outros 
modos. Conseguir uma estimativa robusta exige 
um modelo de tráfego, mas uma dica impor-
tante será o dado de velocidade dos ônibus 
existentes. Se as velocidades do transporte 
público existente já são iguais ou maiores que 
26 km/h, pode-se seguramente assumir que o 
novo sistema não oferecerá nenhum benefício 
relevante em relação à economia de tempo. Essa 
falta de economia de tempo de viagem limitará 
o número de novos passageiros atraídos para 
o sistema, ainda que os usuários possam ser 
atraídos por outras razões (segurança, proteção, 
conforto, preço, etc.). Quanto menores as velo-
cidades do transporte público existente, maior 
será a migração modal projetada (Figura 4.20).
É altamente improvável que a migração modal 
de curto prazo seja maior do que 25% da 
demanda da linha de base das viagens existentes 
em viagens de transporte público, mas, para 
ser conservador, o sistema deve ser desenhado 
para acomodar um aumento de até 50% acima 
da demanda existente de transporte público. 
Entretanto, pode haver exceções. Se o sistema de 
ônibus de uma cidade na prática colapsou e há 
um grande número de viagens compartilhadas 
em táxis, viagens difíceis de contar, é possível 
que a migração modal seja maior. Nos casos 
de tais incertezas, a modelagem completa da 
demanda é recomendada.

4.4  Estimativa de demanda com um 
modelo de transporte público

“A melhor maneira de prever o futuro é 
inventá-lo.”

—Immanuel Kant, filósofo, 1724–1804

Esta seção descreverá como construir um 
modelo de tráfego básico que só modela o 
sistema de transporte público. Com esse modelo 
básico de transporte público será possível desen-
volver uma estimativa da demanda do sistema 
existente muito mais robusta. Ela também 
habilitará a equipe de planejamento a testar a 
demanda muito mais facilmente para diferen-
tes alternativas de cenários de tarifas, peque-
nas mudanças de itinerários, bem como para 
otimizar características operacionais. A maioria 
dos planejadores de BRT, incluindo a equipe 
que originalmente projetou o TransMilenio, 
usa basicamente esses modelos de transporte 
público. Em muitas cidades, algum tipo de 
modelo de tráfego já existia, mas, no mundo 
em desenvolvimento, é bem raro existir um 
sistema de transporte público já codificado em 
um modelo de tráfego. Geralmente, se há um 
modelo de tráfego, ele é apenas utilizável para 
veículos motorizados e tem capacidade bastante 
limitada para modelar sistemas de transporte 
público. Se um bom modelo de tráfego já existe, 
deve ser possível simplesmente acrescentar no 
modelo existente o sistema de transporte público 
e o cenário do BRT proposto. Se não, a equipe 
de BRT deve começar pela modelagem do sis-
tema de transporte público primeiro, o que dará 
as informações mais importantes para o planeja-
mento do BRT.

4.4.1  Escolhendo um software de 
modelagem

O primeiro passo na criação de um modelo de 
transporte público é a obtenção de um software 
de modelagem de tráfego. O desenvolvimento 
de software de modelagem de transportes tem 
auxiliado muito o processo de suprimento de 
transportes e projeções de demanda. Hoje, 
modelos de software podem facilitar bastante o 
processo de modelagem e aumentar a precisão. 
Entretanto, com uma grande variedade de pro-
dutos no mercado, o planejador de transportes 
pode se deparar com um assustador conjunto 
de opções. É claro que não existe nenhuma 
solução de software inerentemente correta. Uma 

Figura 4.20
Se os serviços de 
transporte público 
existentes são vagarosos 
ou ineficientes, o 
avanço para BRT 
produzirá uma 
migração relevante 
de passageiros para 
o novo serviço.
Foto por Lloyd Wright
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quantidade de variáveis Guiará o processo de 
seleção de software. Essas variáveis incluem 
custo, familiaridade da equipe municipal e con-
sultores locais com um particular produto, grau 
de amigabilidade ao usuário do sistema buscado 
e os objetivos gerais da tarefa de modelagem. A 
tabela abaixo lista alguns dos pacotes de software 
comumente usados que estão no mercado hoje.
Os pacotes mais fortes para a proposta geral de 
planejamento e projeto de sistemas de BRT são 
o Emme/2, Cube/Trips e Visium com TransCad 
oferecendo capacidades aproximadas. Todos 
esses são pacotes bastante caros. Entretanto, na 
prática, os custos mais relevantes serão os custos 
de treinamento para a equipe se tornar familiar 
e adotar o pacote de software. Modeleiros mais 
velhos e sofisticados gostam da flexibilidade 
do Emme/2, que lhes permite escrever com 
facilidade sub programas, chamados “macros”. 
Entretanto, Emme/2 não tem ainda uma 
interface com o Windows da Microsoft (está em 
desenvolvimento), e sua capacidade de gráficos 
é bastante fraca. Mais e mais consultores estão 
agora usando o Emme/2 em combinação com 
outros programas com melhores capacidades de 
GIS, como o TransCAD, Saturn, TMODEL, 
QRS II, em que todos ou não têm componente 
de atribuição a transportes públicos ou são 
bastante fracos na modelagem de demandas de 
transporte, e não são recomendados para o BRT.
Amsun2, Paramics e Vissim simulam a execu-
ção de viagens com alto nível de detalhes, em 
particular veículo por veículo. Esses são pacotes 
muito poderosos para estudar prioridades nas 
junções e interações e atrasos em paradas. Eles 
só podem ser usados para essas propostas em 
combinação com os macro-modelos de demanda 
listados acima, já que não são apropriados para 
análise de linhas de BRT.

4.4.2  Definindo a área de estudo e o 
sistema de zoneamento

Normalmente, a área de estudo para um sis-
tema de BRT será a soma das áreas atualmente 
servidas por serviços de ônibus regulamentados 
e alternativos. Se o tomador de decisão já tiver 
pré-selecionado um corredor em particular 
como o primeiro corredor de BRT, então a área 
de recolhimento para esse corredor deverá ser a 
área de estudo.

Para analisar as viagens na área de estudo, toda 
a área de estudo tanto quanto algumas áreas 
fora dessa área precisam ser divididas em um 
número de zonas (Figura 4.21). Como todos 
os dados de origem e destino serão coletados 
e codificados nesse sistema de zoneamento, 
o estabelecimento dessas zonas é um impor-
tante primeiro passo. Usualmente as zonas são 
baseadas em tratados censitários ou subdivisões 
políticas que são usadas como a base para qual-
quer informação existente de censo ou estudos 
anteriores de origem e destino. O uso de zonas 
do censo ou outras zonas administrativas que 

Table 4.3: Opções de “software” para modelagem de transportes

Software Vendedor Comentários

EMME / 2
INRO Consultants 
Inc.

Bom para uso geral

CUBE/Trips Citilabs Bom para uso geral

TransCAD Caliper Corporation Boa integração com GIS, fácil de usar

VISUM Ptv/ITC Bom para uso geral

AMSUN2
Modelo de micro-simulação útil para 
animações de projetos de interseções

Paramics SIAS
Pacote de micro-simulação, muito útil 
para animações de projetos de tráfego

VISSIM Ptv
Pacote de micro-simulação, boas ani-
mações, boa integração com VISUM

QRS II AJH Associates
Baixo custo, mas mais fraco em atri-
buição de transporte público

TMODEL TModel Corporation
Baixo custo, mas mais fraco em gera-
ção de transporte público

SATURN Atkins-ITS
Bom para atribuição de veículos em 
congestionamentos, mas sem atribui-
ção de transportes públicos

Figura 4.21
Representação da 

área de estudo 
para a análise.

Viagens com origens
e destinos forada área
de estudo

Viagens de
residentes dentro
da área de estudo

Viagens de residentes
pra fora da área
de estudo

Viagens de
não residentes para

dentro da área de estudo

Fonte:  Adaptado de Ortúzar and Willumsen, 2002 
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tráfego estão em geral menos preocupados com 
informação fora da área de estudo. Como resul-
tado, eles tendem a consolidar zonas fora da área 
de estudo em zonas maiores, mas em número 
menor. Essa consolidação refere-se a uma sim-
ples soma dos dados associados com cada zona.
Tipicamente, modeladores precisam de informa-
ções mais detalhadas no centro da cidade e/ou 
ao longo do corredor de BRT proposto. Então, 
tipicamente, os modeladores dividem as zonas 
de censo, usando dados de censo mais detalha-
dos, se existirem, ou simplesmente dividindo as 
zonas usando seu discernimento baseados em 
fotos aéreas (Figura 4.22). Algumas vezes, uni-
dades familiares e empregos estarão concentra-
dos em alguma parte de uma zona maior e não 
em outras, e é importante dividir a zona para 
captar essa concentração geográfica.
Selecionar o tamanho das zonas e o número 
de zonas é uma troca entre precisão, tempo e 
custo. O tamanho e o número de zonas também 
dependerão, em parte, de como os dados foram 
coletados e como serão utilizados. Para sistemas 
de BRT, para uma cidade grande como Jacarta, 
algo como 500 zonas foram utilizadas para ana-
lisar os principais corredores de BRT relevantes. 
Em uma cidade menor, como Dar es Salaam, 
apenas 300 zonas foram necessárias para a aná-
lise do principal corredor de BRT, mesmo que 
para a análise detalhada do impacto de tráfego, 
o centro tenha sido, mais tarde, dividido em 20 
zonas adicionais.
A Tabela 4.4 lista o número de zonas desenvol-
vidas para várias cidades. Observe que cidades 
como Londres tem múltiplos níveis de zonas 
que permitem tanto análises gerais quanto 
detalhadas.
Essas zonas, e a rede de ruas, devem ser codifi-
cadas para o modelo de tráfego se isso ainda não 
foi feito. Esse processo não será descrito aqui em 
mais detalhes, uma vez que é uma função padrão 
de todas as modelagens de tráfego, e é descrito 
de forma completa em qualquer documentação 
de qualquer modelo de demanda de tráfego 
comercialmente disponível. Entretanto os pontos 
básicos desse processo são descritos a seguir.
Dados são normalmente entrados em um 
modelo de tráfego ou como um ponto, usual-
mente chamado de “nó”, que tem coordenadas 
“x” e “y”específicas, ou como um link, a linha 

Figura 4.22
Área geográfica 
dividida em zonas 
com intenção de 
modelagem. Sistema 
de zoneamento 
para o estudo de 
viabilidade do BRT 
de Dar es Salaam.
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Tabela 4.4: Números típicos de zonas para modelagens

Cidade
População
(milhões)

Número 
de zonas

Comentários

Bogotá (2000) 6,1 800 Projeto de BRT

Jacarta (2002) 9,0 500 Zonas normais

Dar es Salaam 2,5 300 Projeto de BRT

Cali 2,0 203 Zonas normais

Londres (1972) 7,2

2.252
~1.000

~230
52

Sub-zonas detalhadas
Zonas normais GLTS
Distritos GLTS
Burgos de tráfego

Marselha (2001) 1,5 562 Zonas normais

Montreal (1980) 2,0 1.260 Zonas detalhadas

Ottawa (1978) 0,5 ~120 Zonas normais

Santiago (1986) 4,5 ~260
Zonas para estudo 
estratégico

Washington (1973) 2,5
1.075

134
Zonas normais
Nível de distritos

Fonte: Ortúzar e Willumsem (2002) e ITDP

já existam na cidade aumentarão as chances de 
compatibilidade com a sobreposição de diferen-
tes tipos de dados.
A informação necessária para a modelagem, 
entretanto, não é exatamente a mesma que 
a informação necessária para o escritório do 
censo; assim, algumas zonas do censo são usual-
mente consolidadas em zonas maiores, e outras 
divididas em zonas menores. Modeladores de 
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conectando dois nós. Normalmente, a cada 
interseção importante e a cada curva maior de 
uma rua é atribuído um nó. Os nós são normal-
mente numerados. Idealmente, as coordenadas 
de cada nó deveriam corresponder a latitude e 
a longitude. Garantir que esses nós correspon-
dam efetivamente a real latitude e longitude é 
chamado de “geocodificação”. A geocodificação 
assegurará que dados de diferentes fontes sejam 
consistentes.
Normalmente as ruas são quebradas em links 
diferentes. Links são normalmente designados 
por seus nós de origem e de destino.
Por exemplo em Dar es Salaam, já existia um 
mapa em GIS. Se nenhum mapa em GIS exis-
tisse, então a equipe teria de utilizar um dis-
positivo do Sistema de Posicionamento Global 
(GPS) para registrar as coordenadas de cada um 
desses pontos (Figura 4.23). Em Dar es Salaam, 
a equipe inicialmente definiu 102 nós, e, depois, 
esse número cresceu para 2500 nós importantes. 
Por fim, os nós representavam a maioria das 
interseções importantes da cidade. Cada nó é 
registrado em uma simples tabela (Tabela 4.5).
Ao conectar esses nós, uma série de links é 
definida, representando diferentes ruas. Por 
exemplo, em Dar es Salaam, a Estrada para 
Morogoro entre a Via Sokoine e a Avenida 
Samora, é um link (o link entre os nós Estrada 
Morogoro X Via Sokoine e Estrada Morogoro 

X Avenida Samora). Dados de links também 
podem ser entrados no modelo de tráfego a 
partir de uma planilha de Excel (Tabela 4.6).
Esses links são geralmente definidos com mais 
detalhes, baseados no número de faixas e outras 
características, mas para o planejamento de 
transporte público não são realmente necessárias 
maiores definições nesse momento.

Zonas são geralmente inseridas em um modelo 
de tráfego baseadas nos nós de todos os pontos 
que são precisos para definir suas fronteiras. Em 

Figura 4.23
Nós e links do 
modelo de transporte 
público de Dar es 
Salaam usado para 
projetar o sistema 
de BRT DART.
Imagens por cortesia da cidade de 
Dar es Salaam
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N023N022
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N017N016
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N010
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N008

N007
N006
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N001
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N074

9236000

9238000

9240000

9242000

9244000

9246000

9248000

9250000

9252000

9254000

9256000

9258000

518000 520000 522000 524000 526000 528000 530000 532000 534000

Tabela 4.5: 
Coordenadas de nós em Dar es Salaam

Número de 
identificação 

do nó 

coordenada 
X

coordenada 
Y

13 16340 26375

14 16835 26370

17 17212 26440

23 16433 26090

24 16835 26090

27 17339 26185

28 17580 26300

33 16435 25810

34 16835 26805

127 17110 26060

128 17540 25930

134 17285 25675
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uma planilha de Excel, cada zona se parecerá 
exatamente como uma série de nós definidos por 
suas coordenadas x e y.
Uma vez que os dados são colocados no modelo, 
a zona é representada na prática por um tipo 
especial de nó chamado “centróide de zona”. 
Este centróide de zona é um nó que é usado 
para sinalizar as características médias de uma 
zona em particular. Em Dar es Salaam, por 
exemplo, somando-se aos 2500 nós ao longo das 
vias, havia mais 300 centróides de zona. Viagens 
são geradas e atraídas para esses centróides. É, 
portanto, importante saber como esses centrói-
des estão conectados com a verdadeira rede, em 
particular com estações em um novo projeto de 
BRT. Normalmente, esses centróides de zona 
estão no meio da zona, mas se toda a popula-
ção estiver concentrada em uma parte menor 
da zona, é melhor mover o centróide para mais 
perto da concentração populacional.

4.4.3  Matriz e pesquisa de origem e destino

“Se você tem de fazer previsões, faça as com 
frequência.”

—Edgar R. Fiedler, economista

A próxima pesquisa necessária para a construção 
de um modelo de transporte público é algumas 
vezes chamada de “pesquisa de origem e destino 
embarcada”. Essa é uma pesquisa de uma famí-
lia das chamadas “pesquisas de interceptação”, 

Tabela 4.6: Dados de “links” para o modelo de 
tráfego (exemplo de Dar es Salaam)

Link Nó A Nó B Bidirecional

1 13 14 Yes

2 14 17 Yes

3 13 23 Yes

4 14 24 Yes

5 17 27 Yes

6 23 24 Yes

7 24 127 No

8 127 27 No

9 27 28 No

10 23 33 Yes

11 24 34 Yes

12 33 34 Yes

13 28 128 No

14 128 134 No

15 134 34 No

em que indivíduos são entrevistados sobre sua 
origem e destino (os pontos onde eles começa-
ram suas viagens e onde eles a terminarão).

4.4.3.1  Coleta de dados
Toda a informação de origem e destino coletada 
será codificada pelo centróide das duas zonas 
entre as quais se realiza a viagem e agregada 
com base nessas zonas. Uma viagem entre duas 
zonas é chamada de par origem-destino, ou par 
OD. A tabela de todas as viagens entre cada par 
OD por um dado modo, nesse caso transporte 
público, é chamada de matriz OD.

Para conduzir uma pesquisa OD embarcada, 
usuários de transporte público são entrevistados 
a bordo de um ônibus ou veículo coletivo alter-
nativo, (e, nesse caso, não é uma interceptação 
em um ponto, mas uma seção de estrada entre 
duas interseções), ou em paradas e transferên-
cias. Algumas vezes, com a cooperação da polí-
cia, passageiros de vans podem ser entrevistados 
de maneira bem eficiente ao se fazer com que o 
motorista da van pare no acostamento e permita 
que os passageiros sejam entrevistados. Em 
outros casos, os motoristas ou outros trabalha-
dores do transporte podem ser empregados para 
conduzir a pesquisa.
Em Dar es Salaam, com a cooperação da polí-
cia, a equipe de planejamento, usando camise-
tas do DART (Dar es Salaam Rapid Transit), 
pararam os Daladalas (vans de transporte) e 
entrevistaram seus passageiros (Figura 4.24). 
Outros dados além da informação de OD 
também podem ser coletados, quando apro-
priado. Outras informações úteis podem incluir 
as tarifas pagas e os serviços utilizados, mas as 
questões devem ser mantidas tão simples quanto 
for possível. Apesar de ser tentador perguntar 
sobre tempos de espera, esses raramente são 
respondidos com precisão por indivíduos e serão 
mais bem estimados por outro método.
Pesquisas OD embarcadas de passageiros de 
ônibus tentam, tipicamente, concentrar-se 
sobre fluxos de passageiros durante o período 
de pico da manhã. Entretanto, também pode 
ser difícil evitar a captação de viagens fora do 
pico, assim os dados são coletados normalmente 
por aproximadamente 4 horas em torno do 
pico da manhã, e as médias são calculadas ou 
consideradas.
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As locações de pesquisas devem corresponder 
aos locais onde as contagens de tráfego foram 
conduzidas anteriormente, se aqueles pontos 
foram escolhidos sabiamente. No caso de Dar es 
Salaam, os pontos onde as pesquisas de origem 
e destino foram conduzidas foram os mesmos 
34 pontos das contagens de tráfego originais. 
Essa precisão foi possível graças à assistência da 
polícia que parou os veículos nesses lugares. Em 
Jacarta, as pesquisas foram conduzidas a bordo 
dos ônibus, assim as pesquisas eram conduzidas 
ao longo de links estratégicos que correspon-
deram tão proximamente quanto possível aos 
pontos onde contagens de tráfego prévias foram 
conduzidas.

4.4.3.2  Tamanho da amostra
O tamanho da amostra para pesquisas de 
interceptação depende da precisão exigida e 
da população de interesse. O erro para uma 
pesquisa OD de interceptação é função do pos-
sível número de zonas que um passageiro pode 
viajar quando passa por um determinado ponto. 
Como regra simples, Ortúzar e Willumsem 
(2001) desenvolveram os dados apresentados na 
Tabela 4.7, que produzirá um nível de confiança 
de 95% nos dados coletados.

Tabela 4.7: Tamanho de amostra para pesquisas 
de origem e destino

Fluxo de passageiros 
esperados 

(passageiros/período)

Tamanho da 
amostra (%)

900 + 10,0 %

700-899 12,5 %

500-699 16,6 %

300-499 25,0 %

200-299 33,0 %

1-199 50,0 %

Usualmente, em corredores de BRT, os fluxos 
são muito maiores que 900, então 10% do total 
do fluxo de passageiros em qualquer dado ponto 
de pesquisa é uma regra geral razoável. No caso 
de Dar es Salaam, o fluxo médio de passagei-
ros era em torno de 10.000 passageiros, então 
1.000 passageiros eram entrevistados em cada 
ponto, ou algo como 34.000 entrevistas para 
todos os pontos. Em Jacarta, 120.000 pesqui-
sas foram conduzidas, das quais 20.000 foram 
inutilizadas. Outros dados não foram levantados 

durante o pico da manhã, e, por fim, cerca de 
65.000 das entrevistas foram utilizadas. Essa 
quantidade foi tudo que se pôde obter com o 
orçamento disponível e constituíram aproxi-
madamente 3% dos fluxos da hora de pico. Em 
Jacarta, os números da pesquisa foram pondera-
dos com base nos fluxos dos corredores.
Origens e destinos devem ser registrados tão pre-
cisamente quanto for possível, como, por exem-
plo, levando-se em consideração a interseção 
mais próxima ou outro identificador estratégico. 
Essas localizações devem ser atribuídas às zonas 
a que pertencem, assim a origem e o destino 
podem ser codificados em centróides de zona.

4.4.3.3  Tipos de erro
O processo de coleta de dados fica assim sujeito 
a dois tipos de erros: erros de medida e erros 
amostrais. Erros de medida provêm de falhas de 
compreensão e falhas de interpretação entre as 
questões perguntadas e as respostas dos sujeitos 
amostrados. Falhas de interpretação do entre-
vistador podem resultar na listagem incorreta 
de uma resposta. Frequentemente durante uma 
pesquisa OD, por exemplo, uma pessoa identi-
ficará a origem e o destino de sua viagem, mas 
nem o entrevistado nem o pesquisador serão 
capazes de localizar o ponto informado dentro 
de qualquer uma das zonas do mapa. Algumas 
vezes, os pesquisadores também não farão o 
trabalho com diligência e inventarão respostas. 
Também há um grau de inclinação no qual os 

Figura 4.24
Coleta de dados sobre 

origens e destinos 
e tarifas pagas por 
passageiros usando 
os “Daladalas”de 

Dar es Salaam 
ajudaram a definir 

as características 
operacionais do sistema 

de BRT proposto.
Foto por Lloyd Wright



156

Manual de BRT

Parte I – Preparação do Projeto

entrevistados respondem às questões de uma 
maneira que representem condições desejadas, 
em vez da realidade.
Evitar erros de medida é um processo complexo 
que requer bastante conhecimento local e deve 
começar na fase de levantamentos. Um método 
é perguntar ao entrevistado sobre o melhor 
ponto de referência do local e colocar a equipe 
local identificando tão precisamente quanto 
possível sua localização no mapa. Outro método 
é fazer os entrevistados pegarem suas origens e 
destinos de uma lista pré-selecionada com áreas 
e sub-áreas e destinos populares específicos. O 
último método, provavelmente, evita muitos 
problemas e confusão, mas perde sutilezas em 
relação a distâncias caminhadas. Em países 
onde os nomes das ruas e vizinhanças estão 
longe de serem padronizados, o último método 
deve ser mais eficiente.
Erros amostrais ocorrem por causa dos custos 
e da viabilidade de pesquisar amostras de 
tamanhos muito grandes. Erros amostrais são 
quase sempre inversamente proporcionais à raiz 
quadradas do número de observações (i.e., para 
diminuí-los pela metade é necessário quadrupli-
car a amostra) (Ortúzar e Willumsem, 2001).

4.4.3.4  Matrizes OD
Uma vez que cada par OD é codificado em 
específicos centróides de zonas, uma matriz OD 
separada é criada para cada ponto de pesquisa. 
Para cada ponto de pesquisa e cada direção, 
basta somar as viagens pesquisadas entre cada 
par OD para a hora de pico. Esse dado bruto 
de pesquisa fornece uma matriz OD preliminar 
para cada direção em cada ponto de pesquisa. A 
Tabela 4.8 mostra a forma geral de uma matriz 
bidimensional de viagens.

Na Tabela 4.8, “T11” indica quantas viagens 
foram feitas dentro da zona 1. “Tij” indica o total 
de viagens levantadas entre a zona i e a zona j. 
“O1” é o total de viagens com origem na zona 1, e 
“D1” é o total de viagens com destino na zona 1.
Essa simples matriz não é ainda uma matriz 
completa de viagens transporte público por toda 
a cidade durante a hora de pico. Para conseguir 
isso, o número de pessoas entrevistadas precisa 
ser relacionado com o número total de passagei-
ros de transporte público por hora e por sentido 
em cada ponto de pesquisa. Esse processo é cha-
mado de expansão da matriz. O número total 
de passageiros de transporte público na hora 
de pico é tirado dos dados que foram coletados 
anteriormente em cada um dos mesmos pontos 
usando a pesquisa de ocupação de veículos de 
transporte público.
Por exemplo, em Dar es Salaam, em alguns cor-
redores 1.000 dos 10.000 passageiros horários 
por sentido foram coletados, o que resulta em 
um fator de expansão igual a 10. Nessa matriz, 
os pares OD observados precisam ser multi-
plicados por 10 para dar o total de viagens de 
transporte público na hora de pico. Em outros 
corredores, em que 1.000 entrevistas foram 
feitas para um fluxo de passageiros de apenas 
6.000, o fator de expansão é 6, assim os pares 
OD observados precisam ser multiplicados por 
6. Cada matriz separada precisa ser expandida 
pelo fator apropriado, conforme indicado na 
Tabela 4.9.
Como cada ponto da pesquisa OD foi escolhido 
para pegar um conjunto discreto de pares OD, 
cada matriz OD individual, na maioria dos 
casos, cobrirá uma parte diferente da cidade. 
Assim as matrizes individuais terão alguns pares 
OD com valores de fato, e alguns pares OD 
terão “zero” viagens (Tabelas 4.10 e 4.11).
Para desenvolver a matriz OD completa de 
viagens de transporte público de Dar es Salaam, 
uma simples estimativa seria pegar o valor 
máximo de qualquer par OD observado em 
qualquer um dos pontos de pesquisa. Outros 
acreditam que se deve utilizar a média das 
viagens observadas. Apenas para servir de 
ilustração, os valores das duas tabelas anteriores 
foram combinados para formar uma matriz OD 
completa (assumindo que apenas os dois pontos 
sejam pesquisados).

Tabela 4.8: Forma geral de uma matriz de viagens bi-dimensional

Origens
Destinos

1 2 3 …j …z ∑j Tij

1 T11 T12 T13 …T1j …T1z O1

2 T21 T22 T23 T2j T2z O2

3 Tij Tij Tij Tij Tij O3

I Ti1 Ti2 Ti3 Tij Tiz Oi

Z Tz1 Tz2 Tz3 Tzj Tzz Oz

∑i Tij D1 D2 D3 …Dj …Dz ∑ij Tij = T

Fonte: Ortúzar e Willumsen, 2001
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Essa metodologia é utilizada para evitar dupla 
(ou tripla) contagem de algumas viagens. Essa 
contagem dupla pode acontecer porque algumas 
jornadas (representadas por um par OD) serão 
interceptadas por mais de uma estação de pes-
quisa. Nesse caso, medidas devem ser tomadas 
para evitar exagerar a importância desses pares 
na matriz, ponderando-se essas células adequa-
damente. Para mais detalhes, consulte Ortúzar 
e Willumsem (2001). Por outro lado, algumas 
vezes as pessoas podem seguir por caminhos 
diferentes para chegar ao mesmo ponto final, 
utilizando-se, portanto, esse método é possível 
que se subestime a demanda total do par OD.

4.4.3.5  Validação
Por causa dessas distorções, junto com erros de 
medida e de amostra, é muitas vezes necessário 
tomar ações corretivas. Um processo de valida-
ção é tipicamente feito na conclusão da coleta 
de dados de forma a oferecer um controle de 
qualidade.
A validação é geralmente conseguida pela obser-
vação de pares OD linha por linha e fazendo 
uma atribuição informal de viagens. Atribuindo 
as viagens OD a linhas específicas e compa-
rando o total de viagens agregadas com o total 
de contagem de viagens agregadas tirado das 
pesquisas sobre ocupação e contagem de veícu-
los de transporte público (Figura 4.25).

Assim que a matriz OD for limpa e calibrada, 
a matriz OD pode ser carregada no modelo de 
tráfego, e o teste de diferentes cenários pode 
começar. A matriz OD também pode ser usada 

Tabela 4.9: Matrizes OD expandidas por diferentes fatores

Tabela 4.10: Matriz OD #1 Sentido Leste, Estrada Morogoro X Avenida das 
Nações Unidas

Origens
Destinos

1 2 3 4 5 ∑j Tij

1 4 10 6 0 0 O1

2 12 4 2 0 0 O2

3 16 5 12 0 0 O3

4 3 2 0 0 0 Oi

5 0 0 0 0 0 Oz

D1 D2 D3 D4 D5 Total

Tabela 4.11: Matriz OD #2 Sentido Sul, Estrada velha para Bagamoyo X 
Avenida das Nações Unidas

Origens
Destinos

1 2 3 4 5 ∑j Tij

1 0 0 0 12 15 O1

2 0 0 3 15 20 O2

3 5 2 15 8 10 O3

4 0 0 0 6 11 Oi

5 0 0 5 12 10 Oz

D1 D2 D3 D4 D5 Total

Tabela 4.12: Matriz OD de Dar es Salaam

Origens
Destinos

1 2 3 4 5 ∑j Tij

1 4 10 6 12 15 O1

2 12 4 3 15 20 O2

3 16 5 15 8 10 O3

4 3 2 0 6 11 Oi

5 0 0 5 12 10 Oz

D1 D2 D3 D4 D5 Total

Ponto Fator inicial Amostra
Passageiros na 

hora de pico
Daladala 
pequeno

Daladala 
grande

P 01 W1 12.9295302 298 3853.0

P 01 W2 1.53046595 558 854.0

P 02 W1 6.545655774 493 3227.008297 320.5 63.0

P 03 W1 5.833990702 515 3004.505212 68.0 68.0

P 03 W2 2.928214064 522 1528.527741 60.0 54.0

P 04 W1 14.87864833 619 9209.883319 409.5 95.5

P 06 W1 9.375530401 511 4790.896035 65.5 107.0

P 06 W2 4.431338691 358 1586.419251 83.0 62.5

P 07 W1 2.597194766 502 1303.791773 164.0 8.0

P 07 W2 9.968302596 449 4475.767865 210.0 16.0

P 09 W1 12.92116263 470 6072.946436 180.5 65.5

P 09 W2 6.609650125 485 3205.680311 181.0 47.5

P 10 W1 25.42999509 515 13096.44747 628.5 65.5
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para gerar um mapa de origens e destinos que 
oferece aos tomadores de decisão uma visão 
geral da densidade de origens e destinos na 
cidade. O mapa OD frequentemente ilustrará a 
extensão com que as viagens estão concentradas 
ou espalhadas dentro da cidade. O mapa OD de 
Bogotá mostra que há uma pesada concentração 
de viagens com destinos para o centro da cidade 
(Figura 4.26).

4.4.4  Saídas do modelo de transporte 
público

“Eu não falhei. Eu apenas descobri 10.000 
maneiras que não funcionam.”

—Thomas Edison, inventor, 1847–1931

Uma vez que o sistema de ruas e a matriz OD 
são inseridos no modelo de tráfego, diferentes 
cenários para o sistema BRT podem ser testa-
dos. Ainda que as saídas do modelo de trans-
porte público serão usadas em vários pontos ao 
longo deste manual, no presente momento elas 
serão usadas para gerar estimativas de demanda 
para cenários específicos do sistema de BRT.

O primeiro passo é geralmente dar uma olhada 
na demanda de transporte público existente em 
todos os principais corredores cidade na hora de 
pico. Esses resultados poderiam agora mostrar 
uma estimativa muito mais acurada da demanda 
total por transporte público em todos os 
principais corredores da cidade. Esse resultado 
é uma ferramenta valiosa para priorizar quais 
corredores deveriam ser incluídos no sistema de 
BRT. A Figura 4.27 é uma imagem da demanda 
total de transporte público existente em todos os 
principais corredores de Jacarta.

Figura 4.26
Mapa de origens e 

destinos para Bogotá.
Imagem por cortesia de 

TransMilenio S.A.

Figura 4.25
Volumes de passageiros 
observados versus 
modelados de Jacarta.
Gráfico por cortesia de 
Remi Jeanneret
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Essas estimativas totais de demanda, ou “linhas 
de desejo”, contam quantos passageiros de trans-
porte público estão atualmente em cada corredor 
principal. E ainda não diz nada sobre quantos 
passageiros de transporte público estarão em um 
específico sistema BRT.
Quando se codificou pela primeira vez o sistema 
existente de transporte público para o modelo, as 
seguintes informações adicionais foram requeridas:

Capacidade dos veículos;��
Linhas de transporte público (isto representa ��
uma série de links; cada direção da linha 
precisa ser codificada separadamente porque 
algumas vezes as linhas não vão e voltam 
pelas mesmas ruas);
Locação específica das paradas de ônibus ��
(para a maioria da rede, apenas se assume que 
os ônibus param em todas as interseções, mas 
os nós do corredor de BRT precisam ser inse-
ridos especificamente na posição da parada, e 
os links entre as paradas devem ser quebrados 
em links separados);
Velocidade em cada link (isto será tirado ��
da pesquisa de velocidade e de embarque e 
desembarque);
Tarifa de ônibus (usualmente os modelos per-��
mitem tarifa * distância, e se for uma tarifa 
única deixe a distância em branco);
Frequência de ônibus;��

Valor do tempo (existem várias maneiras de ��
calcular esse valor, mas, na prática, baseia-se 
esse valor ou em entrevistas com passageiros 
de ônibus ou 50% do salário por hora do 
típico passageiro de ônibus).

Nessa altura do processo, o cenário a ser testado 
deve ser cuidadosamente definido. No caso de 
TransJakarta, o cenário era essencialmente defi-
nido por uma decisão tomada pelo governador. A 
decisão de projeto do governador foi a seguinte:

TransJakarta iria de Blok M até a estação ��
Kota com 24 paradas em locais específicos;
TransJakarta teria faixas totalmente segrega-��
das e de projeto específico;
TransJakarta cobraria uma tarifa única de ��
Rp. 2.500 (US$ 0,30);
Não haveria ônibus alimentadores e nenhum ��
desconto (funcional) de transferência de qual-
quer linha existente;
Dez linhas existentes viajando entre Kota ��
e Blok M seriam cortadas; todas as demais 
linhas seriam autorizadas a continuar ope-
rando nas faixas de tráfego misto em paradas 
de ônibus do lado da calçada;
54 ônibus eram procurados para operar no ��
sistema.

Quando se codificou esse cenário de BRT no 
modelo de transporte público, houve uma 
pequena diferença entre codificar um novo link 

Figura 4.27
Uma ilustração 
gráfica de volumes de 
demanda (também 
conhecido como “ linhas 
de desejo”) de Jacarta.
Imagem por cortesia do ITDP
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de BRT e codificar qualquer outra linha de 
ônibus. A principal diferença é que, normal-
mente, a fim de testar alguns elementos únicos 
para o sistema de BRT, o link de BRT será codi-
ficado como um novo link de rua com caracte-
rísticas especiais de BRT, em vez de assumir que 
é uma linha de ônibus operando em um link de 
rua existente que esteja aberto para outros veícu-
los. Esse novo link de BRT no modelo será codi-
ficado para o uso específico de veículos BRT que 
podem ser uma nova categoria de veículo que 
ainda não existia. No caso de Jacarta, esses veí-
culos são apenas usados no sistema de BRT. Essa 
codificação especial do link de BRT também é 
necessária para dar a essa linha características 
especiais de tarifas, como a possibilidade de 
transferências gratuitas entre linhas quando o 
sistema expandir para mais de uma linha. Assim, 
a codificação de uma nova linha de BRT não é 
diferente da codificação de outra linha de trans-
porte público, exceto quando:

A velocidade do ônibus for mais alta do que ��
para linhas nos links de tráfego misto. A 
velocidade do ônibus de BRT deve ser cal-
culada especificamente com base no projeto 
do sistema, e como fazer isso está descrito 
adiante neste manual, mas é geralmente entre 
20 e 29 km/h.
Algumas novas locações de estação serão cria-��
das, o que afetará tempos de caminhada.
Frequências de ônibus serão específicas para o ��
número de ônibus e velocidade do ônibus.
Se uma faixa de tráfego misto for removida ��
do link existente, a definição das caracterís-
ticas daquele link precisará ser alteradas para 

refletir a perda de uma faixa. Essa mudança 
somente será necessária para correr o modelo 
de tráfego completo no futuro.
Pode ser necessário ajustar para baixo as ��
velocidades de todas as linhas dos ônibus que 
correm nas faixas de tráfego misto. Se só há 
um modelo de transporte público, este será 
apenas um impacto estimado. Se houver um 
modelo de demanda de transporte completo, 
o modelo ajudará a calcular esse impacto. 

Depois de definir os novos links de BRT e atri-
buir lhes para a nova linha de BRT com caracte-
rísticas refletindo a decisão política, a demanda 
projetada para esse cenário específico pode ser 
calculado (Figura 4.28).
No caso de Jacarta, a demanda projetada para 
o Corredor I para o cenário determinado pelo 
governador foi testada. Baseado na falta de um 
sistema alimentador e no desinteresse de cortar 
linhas de ônibus paralelas ao novo sistema 
de BRT, descobriu-se que a demanda para o 
novo sistema não seria muito alta. Também 
se descobriu que, por que uma das faixas de 
tráfego misto fora removida, ainda que poucos 
ônibus nas faixas de tráfego misto tivessem sido 
removidos, as faixas de tráfego misto ficariam 
mais congestionadas. No entanto, em virtude da 
falta de um modelo de tráfego completo, não se 
poderia conhecer a precisa escala desse impacto. 
A equipe de planejamento, portanto, encorajou 
o governador a adicionar mais ônibus alimenta-
dores com transferências gratuitas para o sistema 
troncal e cortar mais linhas de ônibus existentes.
Observe que essa estimativa de demanda assu-
mia que o novo sistema BRT apenas pegaria 
viagens dentre as viagens do sistema de trans-
porte público já existente. Ela não assumia que 
nenhuma viagem seria atraída de outros modos 
de transporte, uma vez que apenas o modelo 
de transporte público não tinha capacidade de 
prover muitas respostas para essa questão. Assim 
mesmo, essa análise produziu um resultado con-
servador muito bom sobre a primeira estimativa 
da demanda provável.
Para incluir alguma migração modal dos veículos 
privados, seria simplesmente adicionar 25% à 
demanda, mas esse impacto de migração modal 
varia de acordo com a diferença entre as veloci-
dades dos ônibus no novo sistema de BRT e as 
velocidades do tráfego misto que se espera depois 

Figura 4.28
Estimativa de 
demanda para 
TransJakarta, 
Corredor I, Cenário I.
Imagem por cortesia do ITDP
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da abertura do sistema BRT. Quanto maior a 
mudança entre as velocidades relativas, maior 
será o impacto projetado para a distribuição 
modal. Em Jacarta, por exemplo, a decisão polí-
tica de permitir muitos ônibus a continuarem 
nas faixas de tráfego mistas certamente aumenta-
ria o congestionamento nessas faixas. A situa-
ção, de início, gerou bastante controvérsia, mas 
levou a um relevante impacto na distribuição 
modal. De acordo com pesquisas aos passageiros, 
estima-se que 20% deles migraram de carros 
particulares, motocicletas ou táxis.
Em Bogotá, onde um sistema bem projetado real-
mente descongestionou as faixas de tráfego misto, 
o impacto na divisão modal na primeira fase foi 
um modesto valor de 10% de usuários de veícu-
los privados entre os usuários de sistema de BRT 
(Steer Davies Gleave, 2003). A maioria dos usu-
ários de transporte público migrou para o BRT, 
já que muitas das linhas de operadores existentes 
que competiam diretamente com o sistema foram 
eliminadas. Entretanto, o preço ligeiramente 
menor dos operadores existentes implicou que 
um número de usuários continuou a usar esses 
serviços nos casos em que eles ainda operavam. À 
medida que o sistema se expandiu, aproximada-
mente 20% dos atuais usuários do TransMilenio 
são ex-usuários de veículos privados.
Com essa estimativa de demanda, planejadores 
são mais capazes de avaliar se o desenho físico 
proposto terá suficiente capacidade para mane-
jar a demanda projetada, se as estações ficarão 
congestionadas e se o sistema é mais provável de 
operar com lucros ou com perdas.

4.5  Estimativas usando um modelo de 
tráfego completo 

“Aqueles que têm conhecimento, não predizem. 
Aqueles que predizem, não tem conhecimento.”

—Lao Tzu, filósofo, século VI a.C.

A maioria dos sistemas de BRT no mundo em 
desenvolvimento foi planejada usando apenas 
um modelo de transporte público, sem ter o 
sistema de transporte completo modelado. A 
falta de modelagem completa ocorre por essa 
modelagem estar apenas em seus primórdios 
na maioria dos países em desenvolvimento e 
leva tempo para construir os dados, a técnica 
e os recursos para desenvolver um modelo de 
demanda de tráfego do sistema completo. Ainda 

assim, as ferramentas oferecidas por um modelo 
de demanda completo são muito úteis para o 
planejamento de BRT, e se o tempo e os recursos 
permitirem, o desenvolvimento de um modelo 
de demanda de tráfego completo vale a pena.

4.5.1  Visão geral

Com um modelo de tráfego completo, você 
terá um senso muito melhor dos passageiros em 
“potencial” no sistema BRT que atualmente 
podem estar usando motocicletas, carros parti-
culares, bicicletas ou caminhando. Planejadores 
também conseguirão uma compreensão muito 
mais completa dos congestionamentos em dife-
rentes pontos da rede e terão uma capacidade 
muito maior de tratar os impactos de tráfego 
projetados para o novo sistema BRT.
Orientação sobre como construir e operar um 
modelo de demanda de tráfego completo vai 
além do escopo deste manual. Entretanto, algu-
mas informações básicas sobre modelagem de 
tráfego são incluídas aqui para dar aos planejado-
res de BRT uma visão geral de como esses mode-
los funcionam, e alguns exemplos específicos da 
relevância deles para o planejamento de BRTs.
Modelar é fazer uma representação simplificada 
dos sistemas do mundo real que permita pro-
jeções de condições futuras. A modelagem de 
transporte é muito usada para determinar as con-
dições de oferta e demanda esperadas que ajuda-
rão a conformar decisões sobre futuras necessi-
dades de infra-estrutura e políticas de apoio. A 
modelagem ajuda a projeção do crescimento de 
transporte e também permite que os planejadores 
façam projeções por diferentes cenários.
Entretanto, deve ser notado que modelos de 
transporte não resolvem problemas de trans-
porte, Em vez disso, os modelos são ferramentas 
que oferecem aos tomadores de decisão informa-
ções para melhor medir os impactos dos dife-
rentes cenários futuros. O tipo de cenário a ser 
considerado e o tipo de condições desejadas na 
cidade ainda estão nos domínios das tomadas de 
decisões de políticas públicas.
Ainda que relações matemáticas complexas 
calcem os modelos de transporte, a premissa 
básica por trás das análises de modelagem pode 
ser apresentada em uma forma compreensível 
para uma grande audiência. A Figura 4.29 dese-
nha o modelo de transporte clássico em quatro 
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estágios. Esse modelo serve como a base para os 
vários produtos de software que permitem hoje a 
efetiva modelagem de transportes.
O estágio de Geração de Viagens trata essen-
cialmente dos assuntos de crescimento da 
demanda. Até aqui, este capítulo só considerou 
quanta demanda o sistema de BRT provavel-
mente terá quando for inaugurado, mas não 
ofereceu muita orientação em relação a tendên-
cias de demanda de longo prazo. Normalmente, 
a utilização de transportes públicos de longo 
prazo é influenciada pelo crescimento da popu-
lação, da renda e do número de veículos. Essas 
mudanças são captadas pelos melhores modelos 
de geração de viagem. Se esses elementos de 
crescimento são esperados em diferentes valores 
em partes distintas da cidade, então é valido 
desenvolver, ao menos, um pequeno conjunto 
de modelos de geração de viagens. Se, por outro 
lado, a urgência no projeto do BRT e o cresci-
mento esperado for mais ou menos uniforme 

para toda a área urbana, então talvez um 
modelo bem simples de extrapolação da tendên-
cia possa ser usado.
O estágio de Distribuição de Viagens considera 
situações em que o novo modo de transporte 
(BRT) mudará a origem ou o destino de viagens, 
por exemplo ao fazer algumas escolas ou áreas 
comerciais mais acessíveis que outras. No caso de 
viagens de trabalho, qualquer efeito de redistri-
buição pode levar algum tempo, mas compras e 
viagens sociais devem reagir mais rapidamente. 
À medida que planos de BRT podem ser imple-
mentados mais rápido que planos ferroviários, é 
possível postergar quaisquer considerações sobre 
a redistribuição de viagens até que o sistema 
esteja realmente em operação.
O estágio de Divisão Modal ou Escolha con-
sidera o potencial de cada serviço de transporte 
para atrair usuários na realização de sua viagem. 
Considera-se assim o potencial de atrair usuá-
rios atuais de outros modos, em particular de 
veículos particulares para o BRT. Novamente, 
a probabilidade disso depende de quão melhor 
o sistema será se comparado com os demais 
serviços que permanecerão. Se a propriedade 
de carros é baixa (digamos abaixo de 8%) e a 
mudança na qualidade da viagem com o BRT 
não causa tanto impacto no usuário, pode ser 
possível projetar um sistema de BRT sem con-
siderar explicitamente um modelo de escolha. 
Uma estimativa grosseira de um planejador 
experiente sobre quantas pessoas se transferi-
riam dos carros para o BRT seria suficiente. Por 
outro lado, em alguns casos seria necessário ter 
um bom resultado numérico sobre essa divisão 
modal para dimensionar o sistema a fim de esti-
mar os benefícios de descongestionamentos.
O estágio de Atribuição é essencial na maioria 
das cidades grandes. Ele exige um bom modelo 
de transporte e também um bom modelo de 
iteração com o resto do tráfego. O estágio de 
atribuição é o momento em que o suprimento 
de serviços de transporte público é casado com 
essas condições de demanda. Em um sistema 
BRT, o estágio de atribuição também ajuda a 
identificar diferentes níveis de utilização entre 
diferentes linhas e opções de serviço.

4.5.2  Necessidade adicional de dados

Muitos dos dados necessários para o modelo de 
demanda de tráfego completo já foi coletado 

Figura 4.29
Representação 
de um modelo de 
transporte padrão.
Fonte: Ortúzar e Willumsen, 2002

Zonas e rede
de transporte

Dados do
ano-base

Dados de
planejament

o futuro

Base de dados
Ano-base Futura

Geração de viagens

Distribuição

Divisão modal

Atribuição de viagens

Avaliação



163

Manual de BRT

Parte I – Preparação do Projeto

durante o período de análise inicial. E é bastante 
comum para os departamentos de transporte 
fazerem contagens de tráfego, e se existem con-
tagens de tráfego recentes em lugares razoáveis, 
esses dados devem ser utilizáveis. Se contagens 
para todos os veículos não foram feitas antes, 
elas precisam ser feitas agora para calibrar o 
modelo de tráfego.
Secundariamente, quando a rede de ruas está 
codificada no modelo de tráfego, já não basta 
simplesmente identificar os links (segmentos) de 
ruas, mas os atributos desses links (faixas, etc.) 
se tornam importantes. Além disso, todos os 
modos existentes, como linhas de trem, linhas 
de metrô, etc. devem ser codificadas no modelo.
Também, a essa altura, dados demográficos 
para cada zona definida anteriormente se torna 
importante, como a população por zona, empre-
gos por zona, renda média por zona, proprie-
dade de veículos por zona, etc. Essa informação 
é usualmente obtida a partir de dados do censo. 
Taxas históricas de crescimento na população e 
empregos por zona são os melhores indicadores 
das taxas de crescimento provável para viagens 
futuras de/para lugares específicos. O conhe-
cimento das rendas familiares e da quantidade 
de propriedade de veículos ajuda a indicar se a 
maioria das pessoas pegará ônibus, apesar dos 
preços, ou se migrará para o carro ou a moto-
cicleta. Mapear os níveis de renda por toda a 
cidade também ajuda a definir as elasticidades 
do preço e a beneficiar as pessoas de baixa 
renda, e esses dois aspectos são importantes para 
desenvolver a estrutura tarifária. Assim, mode-
los de tráfego são normalmente construídos de 
dados demográficos sobre a população, empre-
gos e propriedade de veículos.
Finalmente, para modelagem de demanda de 
tráfego completa, a equipe de planejamento 
precisará conduzir uma pesquisa de origem e 
destino domiciliar completa. Essa pesquisa é 
necessária uma vez que a equipe terá somente 
estimativas iniciais das origens e destinos para 
viagens no transporte público. Em contraste, o 
modelo de transporte completo exigirá matrizes 
OD para todos os modos, incluindo viagens a 
pé e em veículos particulares.
Entrevistar todos os membros de uma casa 
com relação a práticas de viagens individuais 
(destinos, escolha modal, razões para a escola, 

despesas com a viagem, etc.) oferece um pano-
rama claro de onde as pessoas estão indo, 
quando e, algumas vezes, o motivo da viagem. 
Esse processo é chamado geração de viagens. 
Da mesma forma, pesquisas nos locais de traba-
lho também podem ser um mecanismo eficiente. 
Infelizmente, pesquisas em casas e lugares de 
trabalho são provavelmente a mais custosa das 
técnicas de pesquisa OD. Como resultado, 
muitas vezes atalhos são tomados. Entrevistas a 
domicílios são a melhor forma de obter informa-
ção sobre as viagens feitas por unidade, dados 
sobre a propriedade de veículos, viagens sequen-
ciais e níveis gerais de despesas com transporte.
O número de observações é seriamente restrito 
por recursos humanos e financeiros. Ainda que 
o tamanho da amostra estatisticamente desejável 
de pesquisas a domicílios sejam os representados 
na Tabela 4.13 (Bruton, 1985), a realidade do 
que é possível é geralmente diferente.
Em termos gerais, se nenhuma pesquisa de 
dados domiciliares já foi conduzida, será bom 
coletar ao menos umas 1.000 entrevistas e 
preferencialmente 3.000 de forma a se obter 
uma visão mais ampla das demandas domici-
liares. Os dados de viagens dessas entrevistas 
devem ser combinados com aqueles de pesquisas 
de interceptação para se obter um padrão de 
viagem mais acurado na área de estudo.

4.5.3  Modelagem detalhada para o BRT

“A análise de uma coisa não é a coisa em si.”
—Aaron Allston, romancista

A segmentação de mercado pode ser uma ques-
tão estratégica na obtenção de bons resultados 
de modelagem. Pessoas diferentes reagem de 
maneiras diferentes a mudanças no sistema de 

Tabela 4.13: Tamanhos de amostras recomendadas em pesquisas 
domiciliares tradicionais

População da área
Tamanho da amostra (domicílios)

Recomendado Mínimo

Abaixo 50.000 1 de 5 1 de 10

50.000 – 150.000 1 de 8 1 de 20

150.000 – 300.000 1 de 10 1 de 35

300.000 – 500.000 1 de 15 1 de 50

500.000 – 1.000.000 1 de 20 1 de 70

Acima 1.000.000 1 de 25 1 de 100

Fonte: Bruton (1985) em Ortúzar e Willumsen (2001)
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transporte. Até mesmo a mesma pessoa pode se 
comportar de formas diferentes quando via-
jando para o trabalho, a negócios ou durante o 
tempo de lazer. Essas diferenças afetam o projeto 
quando se considera o serviço durante os perío-
dos de pico (na maioria viagens para trabalhar e 
estudar) e fora do pico (mais viagens de compras, 
sociais e recreacionais). A adequada segmentação 
de dados pode ser custosa, já que requer dados 
coletados mais cuidadosamente e maior deta-
lhe no processo de modelagem. Entretanto, os 
benefícios da segmentação podem ser um sistema 
bem ajustado as necessidades dos usuários.

4.5.3.1  Geração de viagens
Os dados coletados nas seções anteriores 
servem como entradas chave no processo de 
modelagem. O primeiro estágio do processo 
consiste em utilizar modelos de demanda para 
definir as características da geração de via-
gens. Especificamente, o modelo tenta casar o 
número total de origens para uma dada área 
com destinos específicos. Com bastante frequ-
ência as viagens são classificadas em categorias 
como motivo da viagem, horário do dia e tipo 
de pessoa. Motivos de viagem podem incluir os 
seguintes aspectos:

Trabalho;��
Educação (Escola);��
Compras;��
Social e Recreacional;��
Negócios pessoais;��
Acompanhante de outra pessoa;��
Outros.��

Desses, os dois primeiros nunca são omitidos, 
mas, algumas vezes, todos os outros aparecem 
agrupados sob a categoria que engloba tudo: 
“outros motivos”
Classificações pelo horário do dia podem dife-
renciar entre pico da manhã, pico da tarde e 
períodos fora de pico. Classificações por tipo de 
pessoa tipicamente se focam em características 
como nível de renda, nível de acesso a automóvel, 
tamanho do domicílio e estrutura do domicílio. 
Essas características pessoais junto com outros 
fatores como densidade residencial tem um papel 
importante na determinação do número de 
viagens produzido por residência. O modelo de 
transporte selecionado utilizará esses fatores para 
calcular o estimado número de viagens.

4.5.3.2  Distribuição de viagens
O estágio seguinte do processo de modelagem 
envolve a obtenção da demanda matriz do ano 
base para todas as categorias (ou segmentos) 
de usuários. Como os dados anteriormente 
apresentados na pesquisa OD, os dados da 
pesquisa domiciliar devem ser codificados para 
cada zona, combinados e conformados em uma 
matriz OD completa para cada modo de trans-
porte. Ao utilizar os dados da pesquisa domici-
liar para obter a matriz OD, alguns dos riscos de 
dupla contagem ou subestimação que acompa-
nharam a pesquisa OD de transportes públicos 
embarcada podem ser evitados, assim a matriz 
OD deverá ser, genericamente, mais confiável, 
contanto que o tamanho da pesquisa seja grande 
o suficiente e livre de erros.
Por conta de limitações amostrais é bastante 
provável que a matriz resultante seja bem 
esparsa; em outras palavras, muitas células não 
teriam viagens entre elas. Alguns desses zeros 
estarão lá porque as pesquisas de interceptação 
não poderiam jamais ter entrevistado pessoas 
fazendo aquela jornada (não havia ponto de 
pesquisa que interceptasse aquele particular 
par OD). Outras podem simplesmente ser zero 
porque aquela jornada não foi observada na 
amostra.
Nesses casos, pode ser desejável preencher 
algumas dessas células vazias com uma estima-
tiva sintética do número de viagens. O método 
sintético mais utilizado para a estimativa de 
matriz é o Modelo Gravitacional (ver Ortúzar 
e Willumsem, 2001). Isso pode ser calibrado 
com os dados observados, idealmente entrevistas 
domiciliares, já que elas captam viagens de todas 
as extensões possíveis.
Já que modelos são utilizados para fazer proje-
ções dos impactos de cenários futuros, deve-se 
considerar como representar as mudanças 
esperadas em números de viagens. O modelo 
gravitacional também é útil neste contexto, 
uma vez que ele leva em conta as mudanças 
nos custos de viagem. No final das contas, o 
modelo de distribuição de viagens deve ser 
calibrado e validado para precisão. Por exem-
plo, o modelo deverá ser capaz de replicar 
razoavelmente as distribuições do ano base 
de forma a mostrar que isso é relevante para a 
área sendo estudada.
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4.5.3.3  Divisão modal
De um ponto de vista de políticas, talvez o está-
gio mais importante no processo de modelagem 
seja a seleção da escolha modal para as diferentes 
viagens. A determinação do número de viagens 
a serem feitas por transporte público, opções 
não motorizadas e opções particulares motoriza-
das terá um impacto profundo nos investimen-
tos futuros da municipalidade. Os fatores que 
afetarão a escolha modal podem ser resumidos 
em três grupos (Ortúzar e Willumsem, 2001):

1. Características do indivíduo que faz a 
viagem:

Disponibilidade de carro e propriedade �z

de carro;
Posse de habilitação para dirigir;�z

Estrutura doméstica (casal jovem, casal �z

com crianças, aposentados, solteiros);
Renda;�z

Densidade residencial.�z

2. Características da viagem:
Motivo da viagem  �z

(trabalho, escola, compras, etc.);
Horário do dia em que a viagem é feita.�z

3. Características das benfeitorias de transporte:
 Quantitativas:

Tempos de viagem relativos  �z

(a bordo do veículo, esperando e cami-
nhando para cada modo);
Custos monetários relativos  �z

(tarifas, combustível e custos diretos);
Disponibilidade e custo de �z

estacionamento;
 Qualitativas;

Conforto e conveniência;�z

Confiabilidade e regularidade;�z

Proteção e segurança.�z

O modelo de divisão modal tipicamente inclui 
esses fatores na estimativa de níveis de utili-
zação entre modos diferentes. A segmentação 
é, obviamente, muito importante. Deve-se 
incluir somente escolhas que estejam realmente 
disponíveis para cada usuário. Por exemplo, 
dirigir um carro só é uma opção para aqueles 
em residências que tem um carro disponível. 
Em alguns casos, viajantes com carro provido 
por suas companhias estão, com efeito, cativos a 
aquele modo, uma vez que não têm escolha.
Caso se decida que o projeto de BRTs deva consi-
derar usuários atraídos de outros modos de trans-
porte, a modelagem de divisão modal será essen-
cial. Entretanto, isso é uma atividade especializada, 

geralmente exigindo boas técnicas de modelagem e 
especialistas treinados. Se não for possível conduzir 
um processo de modelagem completa, então pode 
ser apropriado fazer uma pressuposição simplifi-
cada sobre potenciais aumentos de demanda em 
função da migração de modo. É improvável que 
essa migração represente mais do que 5% a 20% 
da demanda no novo sistema.

4.5.3.4  Atribuição
Os estágios anteriores do processo de modela-
gem focaram primariamente o lado da demanda 
dos serviços de transporte público. O estágio de 
“atribuição” é o momento em que a oferta de 
serviços de transporte público é ajustada a essas 
condições de demanda. Dentro de um sistema 
de BRT, o estágio de atribuição também ajuda a 
determinar os níveis de utilização entre diferen-
tes linhas e opções de serviços. Por exemplo, é 
bastante útil em termos de planejamento saber 
o número de passageiros que estará utilizando 
linhas expressas, em vez de linhas locais.
De forma a modelar precisamente a escolha por 
linhas de transporte público, é necessário repre-
sentar a rede com um bom grau de realismo. 
Centróides e conectores de centróides devem ser 
utilizados para representar os tempos de acesso 
às estações. Além disso há sempre um tempo 
adicional para chegar a plataforma certa em um 
sistema de BRT ou de metrô. Tempos de trans-
ferências e tempos de espera para o próximo ser-
viço disponível também devem ser representados 
no custo generalizado de viagem ao longo de um 
itinerário em particular. As pessoas não gostam 
de serviços com transferências por causa da 
incerteza envolvida, assim há, geralmente, uma 
penalidade de transferência a ser considerada, 
somada ao tempo gasto na troca de serviços.
Tarifas também devem ser precisamente 
representadas, e isso pode se mostrar bastante 
complicado em alguns casos. Se não houver 
integração tarifária, cada mudança de serviço 
envolverá o pagamento de uma nova tarifa. Esse 
custo adicional pode ser representado como uma 
“cobrança de embarque”. Se a tarifa tem um 
elemento proporcional à distância, esse tanto 
deve ser somado à viagem. Para tarifas integra-
das e por zonas, as questões podem ser ainda 
mais complexas de manejar, mas a maioria dos 
softwares modernos, se usados habilmente, pode 
tratar dessas questões difíceis.
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É importante adotar um modelo de atribuição 
realista para o transporte público. Isso é particu-
larmente importante quando se trata de corre-
dores onde muitas linhas de ônibus convergem. 
Se todos os serviços de ônibus tiverem velocida-
des de operação semelhantes (uma ocorrência 
comum em um corredor), modelos mais antigos 
tenderão a alocar todas as viagens nas linhas 
com maior frequência. Na realidade as pessoas 
provavelmente escolherão o primeiro ônibus 
que passar, e, assim, as viagens serão alocadas 
aos serviços na proporção de suas freqüências, 
em vez de baseadas em uma atribuição do tipo 
“tudo ou nada” para o serviço de maior frequên-
cia. Pacotes de softwares contemporâneos, espe-
cialmente aqueles desenvolvidos e testados para 
uso com transporte público, como o Emme/2, 
Cube/Trips e VISUM, têm um melhor desem-
penho em relação a esses aspectos.
Condições de equilíbrio com atribuições são 
conseguidas quando cada passageiro for atribu-
ído à linha mais eficiente baseado nos fatores 
de entrada, como custos monetários e tempo 
de viagem. Equilíbrio é muito importante em 
se tratando de atribuições a veículos particu-
lares, mas há uma representação equivalente 
na escolha de linhas de transporte público. 
Efeitos de congestionamento podem acontecer 
porque os ônibus estão muito cheios, e o usuário 
experimenta a perda de conforto (e o custo 
geral aumenta) similar ao dirigir em condições 
de congestionamento. Um problema adicional 
acontece quando passageiros não conseguem 
embarcar em um ônibus (ou metrô, ou VLT) 
porque está cheio e têm de esperar pelo próximo 
serviço. O primeiro desses problemas (lotação) 
é mais fácil de modelar com precisão que o 
segundo, mas ambos podem ser importantes na 
replicação das condições correntes.
Com a proposta de projetar um novo sistema 
de BRT, deve-se tentar evitar lotações exces-
sivas e atrasos aos passageiros porque eles não 
conseguem embarcar em um ônibus. Portanto, 
atribuições a transportes públicos congestiona-
dos devem ser um problema menos frequente 
em propostas de projetos. Em todo caso, a atri-
buição a transportes públicos congestionados é 
complicada e exige bom uso de uma plataforma 
de software adequada; e não deve ser tentado 
sem que se tenha o mínimo de experiência.

4.5.3.5  Avaliação 
Os estágios de modelagem anteriores combina-
ram fatores de oferta e demanda para desenvol-
ver uma simulação geral dos serviços de trans-
porte da cidade. O estágio final do processo é 
avaliar a robustez de uma solução particular 
sendo proposta pelo modelo. Com sorte, o 
modelo produzirá condições de equilíbrio que 
levarão a uma única solução identificável para os 
fatores de entrada fornecidos. Na avaliação do 
modelo, várias iterações são corridas de forma 
a determinar se os resultados do modelo con-
vergem para um ponto de equilíbrio. Se muitas 
iterações produzem essa convergência, então a 
solução proposta pode ser considerada suficien-
temente robusta. A falta de convergência implica 
que mudanças na estrutura do modelo podem 
ser necessárias antes do prosseguimento.

4.5.4  Avaliação da viabilidade do sistema

Assim que algum tipo de modelo de transporte 
público ou de tráfego for desenvolvido e um 
cenário claro para o sistema de BRT for defi-
nido, deveria ser possível fizer uma avaliação 
preliminar da viabilidade geral do sistema.
Um bom teste de tornassol para saber se o 
novo sistema de BRT faz sentido é comparar 
os custos generalizados existentes de algumas 
viagens populares (pares OD mais frequentes) 
da forma que existe antes do sistema BRT com 
o custo que deverá ter com o novo sistema de 
BRT atendendo essas viagens. Como um agente 
para a redução de custos, o valor da economia 
de tempo pode ser utilizado. Entretanto deve 
ser reconhecido que economias de tempos são 
apenas uma das muitas razões para encorajar 
a utilização de transportes públicos. Outros 
fatores incluem benefícios ambientais, economia 
de combustíveis, benefícios de design urbano 
e benefícios sociais. Uma análise de custos de 
viabilidade mais completa deveria, assim, incluir 
esses outros fatores. Além disso, economias de 
tempo podem ser obtidas não só pelos passagei-
ros de transporte público, mas para usuários de 
veículos privados também.
O custo generalizado em tempo (CG) de viajar 
entre dois pontos utilizando um ou mais serviços 
de ônibus pode ser descrito como se segue:

CG = a*Toni + b*Tesp + c*Tcam 
+ d*Ttransf + e*Ntransf + f*Tarifa
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Em que:
Toni é o tempo em minutos gasto no ônibus
Tesp é o tempo total de espera para embar-

car no ônibus
Tcam é o tempo total de caminhada até os 

pontos de ônibus e daí até o destino
Ttransf é o tempo gasto na transferência de um 

serviço para o outro, se houver
Ntransf é o número total de transferências 

requeridas para a viagem, se houver
Tarifa é a soma das tarifas totais pagas para 

toda a viagem
Os fatores a, b, c, d, e, f são parâmetros repre-
sentando o peso dado para cada um desses ele-
mentos da viagem. Esse custo generalizado pode 
ser representado em unidades monetárias ou de 
tempo. Por exemplo, ao se dividir toda a fór-
mula por f, o custo generalizado será medido em 
unidades monetárias. É mais vantajoso dividir 
a formulação por a e, depois, medir os custos 
generalizados em unidade de tempo (a bordo).
Um bom ponto de partida para investigar quão 
melhor será o novo sistema é assumir que b, c, d 
são duas vezes maiores que a, e que e/a é cerca 
de 3 minutos 1).
Assim, a fórmula provisional seria escrita desta 
forma:

CG = Toni + 2 Tesp + 2 Tcam 

+ 2 Ttransf + 3 Ntransf + α*Tarifa

Nesse caso, α é igual a f/a e é normalmente 
interpretado como o inverso do valor do tempo 
(economizado) 2). Os custos generalizados nesse 
caso seriam medidos em minutos a bordo.
Seria desejável considerar essa relação e esbo-
çar como o novo sistema de BRT reduziria os 
custos generalizados de viagem por um con-

 1) Resultados de pesquisa concordam que tempos de 
caminhada, espera e transferência são entre 1,5 e 3 
vezes mais onerosos que tempos a bordo, os valores 
precisos dependem de condições locais e culturais, 
como, por exemplo, o clima. Similarmente, a neces-
sidade de transferência é percebida pelos usuários 
como acrescentando o equivalente de 3 a 6 minutos na 
viagem.

 2) Uma estimativa inicial para α bem poderia ser a extensão 
de tempo de trabalho necessária para ganhar uma uni-
dade monetária, por exemplo, quantos minutos leva para 
o assalariado médio ganhar 1 real. O assalariado médio 
em questão é o tipo de usuário que o novo sistema de 
BRT está tentando beneficiar mais. Por exemplo, se o 
salário médio por hora para a população de interesse for 
6 reais, então α é 10 minutos por real.

junto relevante de pares origem-destino. Esse 
cálculo poderia ser conseguido utilizando-se 
informações já disponíveis sobre os serviços, 
tarifas, frequências e tempos de viagem existen-
tes comparados com um novo sistema que possa 
ter tempos de viagem mais rápidos no corre-
dor troncal, mas exige transferências e talvez 
maiores distâncias caminhadas. Isso daria uma 
idéia de quão mais rápido os ônibus precisariam 
operar no corredor troncal para compensar, para 
a maioria dos viajantes, o tempo inserido com 
uma ou mais transferências.
Por exemplo, considera-se a introdução de um 
sistema tronco-alimentador que reporá uma 
série de serviços diretos, assim é possível fazer a 
estimativa descrita para verificar se esse cenário 
melhorará os tempos de viagens para os usu-
ários. Pode se assumir que os serviços alimen-
tadores terão desempenho similar aos atuais 
serviços, mas talvez uma maior frequência para 
os pares OD relevantes. Por exemplo, pode se 
assumir que o tempo de espera será reduzido em 
2 minutos nos dois sentidos e que o tempo de 
caminhada permanecerá o mesmo. Se o ser-
viço tronco-alimentador requerer uma média, 
digamos, de 1.5 transferências por viagem onde 
antes não havia nenhuma. Cada transferência 
requererá um tempo adicional de espera para o 
novo serviço (digamos, 2 minutos casa), então 
a economia original de tempo de espera será 
perdida. O serviço troncal terá de oferecer uma 
economia de tempo geral de 3 vezes 1,5 minu-
tos (4,5 minutos) para ser melhor que o sistema 
antigo, supondo que a tarifa seja a mesma. 
Assim, a menos que se atinja uma economia 
de tempo médio de 5 minutos na linha tronco, 
então não valerá a pena introduzir um serviço 
tronco-alimentador. Esses cálculos teriam de 
ser repetidos para várias viagens representativas 
para apoiar a decisão para um lado ou outro.
O sistema existente de transporte público 
pode ser usado para identificar alguns corredo-
res estratégicos onde elementos relevantes da 
demanda se concentram. Observações diretas do 
número de veículos com uma razoável estima-
tiva do número de passageiros nos períodos de 
pico permitiriam um dimensionamento inicial 
do novo sistema. Essa determinação pode ser 
conseguida em um breve período de tempo e 
sem informações detalhadas dos padrões origens 
e destinos.
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5. Seleção de corredor

“Observe cada trilha bem de perto e atenta-
mente, depois faça a si mesmo uma questão 
crucial: Essa trilha tem um coração? Se tiver, a 
trilha é boa. Se não, não tem nem um uso.”

— Carlos Castañeda, autor, 1925–1998

A escolha de corredores de BRT e das ruas 
específicas para construir o sistema de BRT não 
afeta apenas a utilidade o sistema BRT para 
grandes segmentos da população, mas também 
causa sérios impactos no desenvolvimento futuro 
da cidade. O principal fator determinante na 
seleção de corredores é o nível da demanda por 
transporte público, conforme considerado no 
Capítulo 4 (Análise de Demanda). Este capítulo 
discutirá primeiro os diferentes tipos de vias 
e as opções de projeto que são indicadas para 
ajustar o BRT a um corredor em particular. Em 
segundo lugar está seção discutirá as opções 
para BRT em corredores estreitos com direito de 
passagem. Em terceiro, um modelo de custo-
benefício será apresentado para avaliar quantita-
tivamente os méritos de um particular corredor.
Apesar da importância de um corredor variar 
com as circunstâncias, a escolha de uma via 
específica como parte de uma rede de BRT 
deveria ser priorizada por intermédio das 
seguintes considerações:

1. Maximizar o número de beneficiários do 
novo sistema BRT;

2. Minimizar os impactos negativos no trá-
fego geral;

3. Minimizar custos operacionais;
4. Minimizar custos de implementação;
5. Minimizar impactos ambientais;
6. Minimizar obstáculos políticos para a 

implementação;
7. Maximizar benefícios sociais, especial-

mente para grupos de baixa renda.
Mesmo sabendo que um novo sistema de trans-
porte de massa terá profundos impactos nos 
padrões de viagens coletivas e na qualidade de 
vida de seus habitantes, as autoridades, algumas 
vezes, tomam decisões estratégicas baseadas 
totalmente em critérios políticos com relativa-
mente pouca visão das consequências. Assim, 
essa seção procura oferecer uma estrutura racio-
nal para a tomada de decisão sobre itinerários e 
corredores. Ainda que as preocupações políticas 
sejam legítimas, elas geralmente levam a resul-
tados fracos se as questões técnicas não são con-
sideradas. Uma análise comparativa detalhada 
de cada um dos fatores discutidos neste capítulo 
oferece aos desenvolvedores de projetos a melhor 
chance de produzir um serviço de transporte 
público útil e de custo eficiente.
Os conteúdos deste capítulo são:

5.1 Identificação de corredores

5.2 Análise de opções de corredores

5.3 Opções para ruas estreitas

5.4 Estrutura para a comparação de corredores

5.5 Extensão de corredores

5.6 Número de corredores

5.7 Posicionamento de faixas e estações

5.1  Identificação de corredores
“Muitas estradas levam ao caminho, mas basi-
camente existem apenas duas: razão e prática.”

—Bodhidarma, monge budista, século VI

O ponto de partida para decisões sobre corredo-
res é o perfil de demanda gerado durante o pro-
cesso analítico delineado no Capítulo 4 (Análise 
de Demanda). Esse processo ajudou a identificar 

os padrões de viagens coletivas em termos tanto 
espaciais quanto temporais.

5.1.1  Áreas de alta demanda

Claramente, uma consideração estratégica é 
minimizar as distâncias de viagem e os tempos 
de viagem para o maior segmento da população. 
Esse objetivo tipicamente resulta em corredores 



169

Manual de BRT

Parte I – Preparação do Projeto

situados próximos aos maiores destinos, como 
lugares de trabalho, universidades, escolas e áreas 
de comércio. Os perfis de demanda e origem e 
destino (OD), resultados de contagens de tráfego 
e modelagens anteriores, guiarão, de forma ideal, 
a tomada de decisão sobre o corredor.
Além de rever os resultados do trabalho analí-
tico da demanda, outros indicadores estratégicos 
auxiliando as decisões de corredores incluem a 
locação de:

Serviços existentes;��
Bairro central de negócios/comércio (Central ��
Business District, CBD);
Centros educacionais;��
Grandes centros comerciais;��
Parques industriais e centros empresariais;��
Áreas de rápida urbanização.��

Nessa fase inicial de seleção de corredores, todas 
as opções devem ser completamente exploradas. 
Antes de descartar de imediato certas opções 
por razões políticas ou por falta de largura de 
rua suficiente, desenvolvedores de sistemas deve-
riam tentar pensar de forma distinta da “sabedo-
ria” convencional. Fechar possibilidades muito 
cedo pode resultar na perda de conexões de rede 
não previstas. O sistema de BRT deveria tanto 
complementar o padrão existente de uso do solo 
quanto representar as aspirações futuras dos 
cidadãos, planejadores e líderes de uma cidade.
Além disso, desenvolvedores de sistema deve-
riam não só se concentrar nos prováveis corre-
dores da Fase I. Certamente um sistema de BRT 
de proporções da cidade será provavelmente 
instalado em uma série de fases, englobando 
vários anos de esforços distintos. Entretanto, 
desenvolver um mapa da cidade completo, de 
todos os potenciais corredores futuros pode ser 
útil por muitas razões. Primeiro, é difícil avaliar 
a utilidade de um corredor em particular, sem 
visualizar sua futura conectividade com outras 
partes da cidade. Em segundo, tomadores de 
decisão e agências doadoras estão geralmente 
propensos a tolerar uma Fase I de sistema que 
não seja totalmente viável financeiramente, se 
uma Fase  II já foi claramente articulada para 
trazer o projeto para a completa viabilidade 
financeira. Em terceiro, desenvolver um mapa 
completo do BRT pode ser bastante útil do 
ponto de vista político e de marketing para asse-
gurar apoio público de longo prazo.

5.1.2  Arteriais principais

Ainda que sistemas BRT às vezes utilize todos 
os tipos de ruas, corredores troncais são usual-
mente locados em vias arteriais principais ser-
vindo os bairros centrais de comércio e serviços 
e outros lugares populares, enquanto linhas ali-
mentadoras (se houver) tenderão a servir artérias 
secundárias e ruas locais. Artérias primárias são 
usualmente aquelas vias que atendem viagens 
de longa distância dentro da cidade, e artérias 
secundárias servem uma combinação de viagens 
de curtas e longas distâncias. BRTs raramente 
são colocados em auto-estradas de acesso con-
trolado, primariamente projetadas para viagens 
entre cidades e geralmente difíceis de acessar. 
Linhas troncais de BRT são usualmente locali-
zadas em arteriais primárias por que:

Densidades populacionais, próximas das arte-��
riais principais, são geralmente maiores;
Vias arteriais principais tendem a servir via-��
gens de médias e longas distâncias dentro da 
cidade, o ideal para BRT;
Em países em desenvolvimento, apenas ��
arteriais principais formam conexões claras 
e lógicas com outras arteriais principais para 
formar uma rede integrada;
Via arteriais principais tendem a ter maior ��
concentração de linhas existentes de ônibus e 
vans;
Vias arteriais também tendem a ter uma ��
maior concentração de destinos principais 
como serviços e comércio.

Figura 5.1
Como esta imagem da 
área central de Bogotá 

indica, bairros centrais 
de comércio e serviço 

representam uma parte 
lógica de qualquer rede 

de BRT completa.
Foto por cortesia de Oscar Diaz e Por 

el País que Queremos (PPQ)
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A escolha de vias arteriais primárias também 
pode provocar menos preocupação quanto aos 
impactos de tráfego e de ruídos, uma vez que 
essas vias hoje já têm uma presença relevante 
de veículos motorizados. Em geral, a meta de 
sistemas de BRT é atingir altas velocidades, e 
altas velocidades em ruas residenciais ou de alta 
densidade comercial são geralmente incompa-
tíveis com a segurança de pedestres. Escolher 
ruas com atuais concentrações de veículos de 
transporte público também implica que trazer 
os veículos para uma faixa exclusiva ajudará 
a descongestionar as faixas de tráfego misto 
remanescentes.

5.1.3  Vias secundárias

“Não siga por onde o caminho o conduzir, siga 
por onde não há caminhos e deixe uma trilha.”
—Ralph Waldo Emerson, autor e poeta, 1803–1882

Vias secundárias geralmente têm a vantagem de 
já ter “trânsito moderado” para a efetiva conver-
são a vias de ônibus. Em alguns casos, uma via 
secundária pode ser totalmente convertida para 
uso de ônibus, com acesso proibido aos veículos 
particulares. O estudo de viabilidade dessa abor-
dagem depende dos padrões de uso existentes 
na área. Se a área é principalmente comercial, 
então o corredor pode coexistir bastante bem, 
especialmente uma vez que pode promover 
uma concentração de clientes para os negócios. 
Centros históricos também podem demandar 
essa abordagem, já que as ruas estreitas talvez 

não permitam as faixas exclusivas de transporte 
público nem o uso do tráfego misto. Cidades 
como Bogotá, Curitiba e Quito decidiram que 
certas partes de seus corredores de BRT atende-
riam apenas transportes públicos e transporte 
não motorizado (Figuras 5.2 e 5.3). Muitos 
destinos estratégicos, como os centros históricos, 
não possuem infra-estrutura arterial, mas, ainda 
assim, essas áreas deveriam ser uma prioridade 
do serviço de transporte público.
Entretanto, se não há ruas paralelas, indivíduos 
e negócios podem precisar de acessos de veículos 
privados para acessarem suas propriedades ao 
longo de um corredor de transporte público. 
Caminhões de entrega são essenciais para a 
sobrevivência de pequenas lojas, por exemplo. 
Tais conflitos podem geralmente ser resolvidos 
com o estabelecimento de horários de acesso no 
período fora de pico, mas essa abordagem nem 
sempre é possível. Uma solução remanescente é 
desapropriar legalmente essas propriedades para 
aquisição pública, mas essas aquisições podem 
ser bastante custosas e, muitas vezes, politica-
mente inconvenientes.
Em geral, no entanto, vias secundárias são mais 
consideradas como itinerários alimentadores. 
Linhas alimentadoras geralmente operam no 
tráfego misto como serviços de ônibus normais. 
Já que grandes áreas residenciais são localizadas 
ao longo de vias secundárias, oferecer serviços 
nessas áreas se torna essencial para operar um 
sistema viável.

Figuras 5.2 e 5.3
Vias arteriais 
principais não são as 
únicas opções para 
corredores de BRT. 
Cidades como Quito 
e Bogotá fizeram uso 
de ruas estreitas no 
centro da cidade para 
dar acesso exclusivo 
ao transporte público 
e a pedestres.
Foto esquerda por Shreya Gadepalli 
Foto direita por Lloyd Wright
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5.2  Análise de opções de corredores
“O sucesso é uma jornada, não um destino.”

—Ben Sweetland, autor

5.2.1  Medidas de largura das vias e do 
direito de passagem

Um ponto de partida lógico para a análise de 
opções de corredores é registrar a largura das 
vias e das “faixas de servidão” ao longo de cada 
potencial corredor. Ainda que larguras de ruas e 
de faixas de servidão possam ser constantes para 
longas extensões do corredor, flutuações podem 
ocorrer. Por exemplo, à medida que corredores 
entram em bairros centrais e centros históricos, 
menor largura de rua pode estar disponível. Da 
mesma forma, em certas interseções e cone-
xões, pode haver mais ou menos espaço viário 
disponível.
A largura da via e a largura da faixa de servidão 
podem ser graficamente observadas em um 
desenho de largura pela posição do corredor. 
A Figura 5.4 mostra esse desenho para um 
corredor proposto em Hyderabad (Índia). A 
faixa em amarelo mostra o distrito central da 
cidade, onde as larguras das ruas e de servidão 
são bastante estreitas. A largura de via se refere 
ao espaço atual utilizado por veículos motori-
zados, a área de servidão de passagem se refere 
à largura de “muro a muro” de um lado da rua 
até o outro. Assim, a largura total de direito 
de servidão inclui o canteiro central, ciclovias, 
calçadas e espaço aberto, além da rua, de fato.
Além de registrar dimensões físicas ao longo 
de uma via, um levantamento inicial deveria 
também registrar outras características, como as 
atuais condições das áreas de canteiros centrais 

e calçadas. O canteiro é uma área relativamente 
aberta ou possui infra-estrutura significativa 
(como esculturas ou postes) ou grandes árvores? 
As passagens de pedestres são adequadas para 
oferecer acesso ao sistema de transporte público 
ou precisarão ser ampliadas? Há interseções 
complicadas ao longo do corredor, como rota-
tórias com fontes ou outros trabalhos de arte? 
Em muitos casos, há soluções práticas para esses 
desafios, mas uma pesquisa inicial pode fazer 
muito para categorizar esses principais pontos 
que exigirão maior consideração.

5.2.2  Larguras de vias de corredores de 
BRT

Não há regras fixas em relação à necessidade 
de largura de via. Sistemas BRT de sucesso são 
construídos, até mesmo, em áreas em que toda a 
largura da rua é de apenas 3 metros (e.g., partes 
do centro histórico de Quito). Em uma situação 
ideal, a largura da via abrigará uma estação no 

Figura 5.4
Mapeamento de 

largura de ruas e de 
direitos de passagem 
é um primeiro passo 
básico na análise de 

um corredor para 
um potencial BRT. 

Este exemplo mostra 
os problemas com 

vias estreitas no 
distrito central de 

Hyderabad (Índia).
Imagem por cortesia do ITDP

Figura 5.5
Uma configuração 
de via típica para 

um corredor BRT.
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canteiro central, uma ou duas faixas de ônibus, 
duas faixas de tráfego misto e um espaço ade-
quado para pedestres e ciclistas (Figura 5.5). 
Como já observado, muitas vias arteriais prin-
cipais se encaixarão nessa descrição. Boa parte 
dos corredores da Ecovía (Figura 5.6), do Trolé 
e da Central Norte em Quito são baseados nessa 
configuração.
Uma faixa de veículos padrão tem tipicamente 
3,5 metros de largura. Entretanto, faixas podem 
ser tão estreitas quanto 3,0 metros; e uma faixa 
mais estreita tende a diminuir as velocidades 
e os riscos de acidentes graves. Um veículo de 
BRT e muitos caminhões medem tipicamente 
2,6 metros de largura, enquanto um carro 
padrão mede de 2 a 2,2 metros de largura.

As duas faixas de tráfego misto oferecem 
várias vantagens. Se um carro quebra ou se um 
táxi encosta para um passageiro, ou se há um 
veículo bem vagaroso, outros veículos podem 
passar o obstáculo mudando de faixa. Nesse 
sentido, uma segunda faixa, mais do que dobra 
o tanto de capacidade viária oferecida por uma 
única faixa.
Entretanto, sob as circunstâncias certas, sistemas 
de tráfego podem funcionar bastante bem com 
apenas uma única faixa de BRT e uma única 
faixa de tráfego misto. Rouen (França) opera 
dessa forma seu sistema de BRT em uma rua de 
14 metros de largura (Figura 5.7). Os problemas 
com quebras veiculares são resolvidos por uma 
barreira semipermeável entre a faixa de BRT e a 
faixa de tráfego misto. Tipicamente, o separador 
é tal que os veículos não conseguem invadir a 
faixa de BRT. Em Rouen, uma lombada com 
pintura brilhante impede o uso não autorizado 
do espaço do BRT, mas a natureza semipermeá-
vel da lombada permite que veículos entrem em 
caso de bloqueios na faixa de tráfego misto.
O sistema Metrovía de Guayaquil também 
emprega um sistema com apenas uma única faixa 
de tráfego misto em algumas partes centrais da 
cidade. Entretanto, nesse caso, uma barreira não 
permeável é utilizada para separar o corredor de 
ônibus da faixa de tráfego misto. O grau de sepa-
ração física pode ser guiado pela cultura local, 
pois muito depende do comportamento dos 
motoristas. Se motoristas provavelmente violarem 
uma barreira semipermeável e, regularmente, 
invadirem o corredor de ônibus, os planejadores 
do sistema podem não ter outra escolha, mas 
empregar uma barreira rígida. Em Guayaquil, 
os planejadores resolveram priorizar o transporte 
público, em vez dos veículos particulares, tendo 
em vista as condições físicas limitadas.
Outra opção é fazer a faixa de tráfego misto larga 
o suficiente para que um veículo consiga ultra-
passar o outro em velocidade bem baixa, em caso 
de uma emergência. Uma faixa de tráfego misto 
de 4,5 metros não é suficiente para permitir duas 

Figura 5.6
O corredor Ecovía 
em Quito oferece 
um exemplo de 
configuração viária 
de BRT padrão.
Foto por Lloyd Wright

Figura 5.7
Corredores de BRT também podem 
funcionar adequadamente com apenas 
uma faixa de tráfego misto, como mostrado 
neste exemplo de Rouen (França).
Foto por cortesia de TCRP photo library
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faixas de operação, mas é larga o bastante para 
permitir que carros ultrapassem uns aos outros 
em caso de emergências, como quebras.
As experiências de Guayaquil, Quito e Rouen 
claramente demonstram que ruas estreitas não 
são um obstáculo intransponível para o desen-
volvimento de um sistema de BRT. Em alguns 
casos, um espaço de via limitado pode ser até 
visto como um atributo positivo do ponto de 
vista da reversão de “tráfego induzido”. Se o 
sistema de BRT é construído inteiramente sobre 
o espaço não utilizado, não há incentivo para a 
migração modal de veículos privados. Pesquisas 
sobre o fechamento de vias indicam que certa 
porcentagem de tráfego de veículos simples-
mente desaparece quando o espaço viário não 
se encontra mais disponível (Goodwin et al., 
1998). Esse fenômeno, conhecido como “evapo-
ração de tráfego” ou “degeneração de tráfego”, 
ocorre por que os motoristas pesam o tempo de 
viagem contra opções disponíveis. Assim, muitos 
motoristas podem migrar para o transporte 
público ou outras alternativas como uma reação 
ao espaço viário mais limitado. Um desenvolvi-
mento dessas descobertas resultou no entendi-
mento de que os níveis de tráfego gerais podem 
permanecer, grosso modo, os mesmos antes e 
depois de mudanças nas larguras das vias.

5.3  Opções para vias estreitas
“Nós iremos achar um caminho ou fazer um.”
—Hanibal, comandante militar e político cartaginês, 

247 a.C. – 183 a.C.

Áreas com larguras de vias estreitas, como 
bairros centrais de negócios (CBDs) e centro 
históricos, apresentam muitos desafios a desen-
volvedores de BRTs. A densidade de atividades 
e a natureza arquitetônica dessas áreas podem 
implicar que menos espaço viário esteja dispo-
nível para um sistema de transporte público de 
superfície. Ao mesmo tempo, CBDs e centros 
históricos são os destinos primários para os usu-
ários, e, assim, essas áreas deveriam ser inclusas 
na rede do sistema. Sem acesso para as destina-
ções centrais, todo o sistema se torna conside-
ravelmente menos útil para a base potencial de 
usuários.
Em geral, existem ao menos dez soluções dife-
rentes para projetar um sistema de BRT através 
de uma área com ruas de larguras extrema-
mente estreitas:

1. Corredor de ônibus no canteiro central e 
faixa única de tráfego misto (e.g., Rouen, 
França);

2. Áreas de acesso restrito a transporte 
público;

3. Corredores divididos (dois serviços de um 
sentido em ruas paralelas);

4. Uso do espaço do canteiro central;
5. Alargamento de vias;
6. Separação do nível (elevados e túneis);
7. Guias fixas;
8. Operação em faixa única;
9. Estações escalonadas/estações alongadas;

10. Operação no tráfego misto.

5.3.1  Corredor de ônibus no canteiro 
central e faixa única de tráfego misto

Como já observado, Rouen obteve sucesso 
com a operação de um corredor de ônibus no 
canteiro central com apenas uma faixa reservada 
ao tráfego misto em cada sentido. Uma barreira 
semipermeável entre o corredor de ônibus e o 
tráfego misto permite que veículos particulares 
pulem temporariamente para a via de ônibus 
no caso de obstrução de sua faixa. Guayaquil 
implantou com sucesso uma opção de faixa 
única, mesmo com uma barreira impermeável 
entre a via de ônibus e a via de tráfego misto.
Essa solução assume que o corredor tem dispo-
nível uma faixa de passagem de pelo menos 14 
metros para veículos e mais um tanto de espaço 
apropriado para pedestres. Espaço adicional é 
também necessário em áreas com estações, que 
provavelmente exigirá, no mínimo, mais 2,2 
metros de largura.
Essa solução permite que as operações de BRT 
operem amplamente sem alterações relevan-
tes nos níveis de serviço. O sistema funciona 
de maneira similar às operações de BRT em 
setores do corredor com passagens de servi-
dão mais largas. Entretanto, essa opção só é 
viável quando o espaço viário é, ao menos, de 
14 metros. Além disso, essa opção exige ou 
uma atmosfera cultural ou um mecanismo de 
fiscalização que previna veículos particulares de 
abusarem do acesso ao espaço da via de ônibus. 
Será mais fácil de implementar se as frequências 
dos veículos são altas, de forma que a faixa não 
pareça vazia. Uma faixa de BRT vazia será bas-
tante tentadora a ciclistas, motociclistas, táxis e 
outros veículos.
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Figuras 5.8, 5.9 e 5.10
Alamedas de transporte 

público, em aplicações 
em Zurique (foto 

superior), Bogotá (foto 
centro) e Pereira (foto 

inferior) são uma opção 
viável de corredor e 

uma atração adicional 
ao ambiente urbano.

Fotos de Zurique e Bogotá por Lloyd 
Wright; Foto de Pereira por cortesia 

da Municipalidade de Pereira

5.3.2  Áreas de acesso restrito a transporte 
público

Pode haver uma oportunidade em muitos casos 
para restringir o acesso a um segmento apenas a 
veículos de transportes públicos. Carros parti-
culares, motocicletas e caminhões são banidos 

de um segmento de corredor ou completamente 
ou durante as horas de operação do transporte 
público. Uma alameda de transporte público 
é um segmento de corredor comercial onde 
apenas veículos de transporte público e não-
motorizados tem o trânsito permitido. Mais 
amplas ainda, áreas de acesso restrito a trans-
porte público são quaisquer segmentos, quer em 
áreas comerciais quer em áreas residenciais.
Alamedas de transporte público são frequen-
temente uma solução eficiente quando um 
corredor estratégico tem apenas duas faixas 
disponíveis para espaço viário. Assim, segmen-
tos com apenas sete metros de espaço viário 
podem ser adequados para uma alameda de 
transporte público. Entretanto, uma alameda 
de transporte público de uma mão pode operar 
em espaço exíguo que tenha apenas três metros, 
como é o caso com a “Plaza del Teatro” do 
Trolé de Quito.
Alamedas de transporte são particularmente 
adequadas quando o serviço de transporte 
público estimula a atividade comercial e se 
integra bem com os padrões existentes de uso 
do solo. Nesses casos, a alameda de transporte 
cria um ambiente na rua com moderação de 
tráfego sem congestionamento. Alamedas 
desse tipo permitem um número máximo de 
clientes acessarem lojas e conveniências da rua. 
Assim, alamedas de transporte público residem 
tipicamente em locais onde as vendas de lojas 
são bastante robustas. A falta de tráfego misto 
encoraja um ambiente amigável a pedestres e a 
atividades nas ruas.
Exemplos de alamedas de transporte de sucesso 
incluem Zurique, onde o sistema de bonde 
oferece acesso rápido a lojas, escritórios e 
restaurantes (Figura 5.8). Da mesma forma, 
o corredor na Avenida Jimenez do sistema 
TransMilenio de Bogotá representa um exem-
plo de alta qualidade de mescla de regeneração 
urbana com sistema BRT (Figura 5.9). O dis-
trito central de Pereira também emprega uma 
abordagem “exclusiva para ônibus”. De forma 
similar, a “Alameda da 16ª Rua” em Denver 
(EUA) combina um corredor só-ônibus com 
um atraente espaço de pedestres.
Áreas de acesso restrito ao transporte público, 
no entanto, não são apenas observadas em áreas 
de comércio e serviços. Por exemplo, algumas 



175

Manual de BRT

Parte I – Preparação do Projeto

Figuras 5.11 e 5.12
Em Pittsburgh (foto 
esquerda) e Otawa 
(foto direita), ruas 
inteiras são dedicadas 
exclusivamente à 
operação de BRT.
Fotos por Lloyd Wright

vias de ônibus são essencialmente ruas de acesso 
limitado, restrito a ônibus. A West Busway em 
Pittsburgh se desloca em um corredor exclusivo 
de ônibus em áreas amplamente residenciais 
(Figura 5.11). Da mesma forma, partes do 
serviço Transitway em Otawa operam através 
de áreas residenciais em uma via de ônibus 
exclusiva (Figura 5.12). Em ambos os casos de 
Pittsburgh e Otawa, as vias de ônibus correm 
ao longo de vias com bastante espaço verdes. 
Assim, não há entradas residenciais de carros ao 
longo do corredor. De outra forma, esses esque-
mas seriam provavelmente inviáveis.
A interação aberta entre serviços de transportes 
públicos e pedestres, em uma típica alameda de 
transportes públicos em área comercial, causará 
impacto na velocidade de viagem do sistema. 
Caso contrário, acidentes podem ocorrer ou o 
sistema obstruir a utilidade do espaço público. 
Assim, o uso de um projeto de alameda de 

transporte provavelmente reduzirá a veloci-
dade do sistema e, desse modo, aumentará os 
tempos de viagens em transportes públicos para 
os passageiros cruzando o distrito. Entretanto 
o segmento da “Plaza del Teatro” do Trolé de 
Quito evita esse problema, separando fisica-
mente a área de pedestres da área da via de 
ônibus (Figura 5.13). Embora esse separador 
reduza os riscos de acidentes, ele também torna 
o ambiente da rua menos convidativo às ativida-
des sociais e aos pedestres.
Nos casos em que o movimento de pedestres 
ao longo da alameda de transportes é bastante 
alto, então a presença de veículos de transporte 
público pode ser um empecilho e representar a 
diminuição da qualidade geral da rua. As condi-
ções do corredor na Oxford Street em Londres 
se tornaram complicadas por causa do volume 
de pedestres excedendo os espaços de calçada 
oferecidos (Figura 5.14). Nesse caso, o espaço 

Figura 5.13
A estreita passagem e os altos volumes de 
pedestres na estação “Plaza del Teatro” 
em Quito precisaram de separação física 
da via de ônibus do espaço de pedestres.
Foto por Lloyd Wright

Figura 5.14
O volume de pedestres ao longo da Oxford 
Street de Londres é tão intenso que a rua seria 
mais bem utilizada como área só para pedestres.
Foto por Lloyd Wright
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dado aos veículos de transporte público (e táxis) 
seria mais bem alocado se dado totalmente aos 
pedestres. Assim, a certos volumes de pedestres, 
uma rua é mais bem utilizada como uma “ala-
meda de pedestres”, e não como uma “alameda 
de transporte público”.
Talvez o maior desafio em se fazer alamedas de 
transporte público e outra área de uso restrito ao 
transporte público seja para o acesso de veículos 
de entrega e residentes. O interesse de alguns 
comerciantes de receber entregas o tempo todo é 
tanto um obstáculo político quanto técnico para 
a implementação de uma alameda de transporte 
público. A perda de estacionamento na rua e do 
acesso direto de veículos particulares de clien-
tes também pode ser preocupação de alguns 
vendedores. Em geral, a experiência até hoje tem 
indicado que alamedas de transportes públicos 
e alamedas de pedestres tendem a melhorar 
as vendas e os valores dos imóveis. Assim, 
enquanto comerciantes tendem a objetar contra 
restrições de veículos na proposição:

“… eles praticamente nunca fazem campa-
nhas para o fim do esquema assim que ele 
entra em operação. É notável que, uma vez 
que o esquema comece a funcionar, nego-
ciantes são em geral as principais pessoas 
a expressarem o desejo por aumentar suas 
fronteiras ou o período de operação.” 
(Hass-Klau, 1993, p. 30)

Uma solução comum é estabelecer acessos de 
entrega para lojas durante horários fora da 
operação do transporte público. Assim, comer-
ciantes podem carregar grandes quantidades 
de produtos durante a noite e a madrugada. 
Pequenas quantidades podem tipicamente ser 
entregues a qualquer hora com carrinhos e ser-
viços de entrega operando da área de pedestres 
(Figura 5.15).
Se a área é bastante residencial, então os confli-
tos são geralmente com indivíduos procurando 
acessos veiculares para suas propriedades e 
estacionamentos. Tais conflitos podem algumas 
vezes ser resolvidos com a criação de garagens de 
estacionamento próximas e acessos durante as 
horas de não operação do sistema de transporte 
público. Em ambos os casos, de acesso residen-
cial e entregas de lojas, para que a iniciativa de 
uma alameda de transportes públicos seja bem-
sucedida seria, provavelmente, necessária uma 
negociação política cuidadosa.

5.3.3  Corredores divididos (dois serviços 
de um sentido em ruas paralelas)

Como uma alternativa à alameda de trans-
portes, cidades consideram dividir o serviço 
de transporte público em cada sentido por 
duas ruas (tipicamente paralelas). O sistema 
de transporte público operará assim em duas 
ligações de um sentido com cada via de ônibus 
operando ao lado da calçada. Nesse caso, uma 
faixa de tráfego misto pode tipicamente ser 
mantida.
A principal vantagem de dividir o itinerário é 
o impacto no tráfego misto, estacionamentos 
e caminhões de entrega. Veículos particulares 
retêm alguma forma de acesso direto às pro-
priedades no corredor. Também, esse tipo de 
configuração geralmente espelha os itinerários 
existentes, e é assim potencialmente mais aceitá-
vel pelos operadores atuais. Guayaquil utilizou 
com sucesso uma divisão do corredor nas áreas 
centrais da cidade (Figura 5.16). Fora do centro 
da cidade mais denso, as duas direções do sis-
tema são re-combinadas em uma configuração 
mais convencional de duas direções.
Em geral, no entanto, a configuração de corre-
dor dividido é menos amplamente usada que o 
projeto de alameda de transporte público. Ainda 
que a alameda de transporte público proíba o 

Figura 5.15
Sistemas de entrega não 
motorizados, como o 
mostrado em Santiago, 
podem ajudar a fazer 
alamedas de transporte 
público viáveis para 
donos de lojas locais.
Foto por Lloyd Wright
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acesso de veículos privados durante as horas de 
operação, ela detém muitas outras vantagens 
estratégicas sobre a divisão de corredor:

1. Alamedas de transporte público oferecem 
uma aparência mais similar a de metrô ao 
ter as duas direções no mesmo corredor;

2. Encorajam um melhor ambiente e a 
sociabilidade na rua, ao proibir carros e 
motocicletas;

3. Criam menos confusão para os usuários do 
sistema por terem a opção de serviço nos 
dois sentidos no mesmo lugar;

4. Reduzem custos de infra-estrutura ao 
permitir uma única estação servir os dois 
sentidos;

5. Permitem que 
usuários troquem 
de sentido, se 
necessário;

6. Permitem 
transferências 
diretas mais 
fáceis quando 
dois corredores se 
cruzam.

No desenvolvimento 
do seu novo sistema de 

Figura 5.16
Através da área 
mais densa do 
centro da cidade, o 
sistema Metrovía de 
Guayaquil utiliza 
uma configuração 
de corredor dividido 
com o serviço em cada 
sentido acontecendo 
em uma rua 
paralela diferente.
Foto por Carlos González

Figuras 5.17 e 5.18
Dar es Salaam 
considerou duas opções 
para o itinerário de 
seu BRT, no centro 
da cidade: 1.) Uma 
configuração de 
alameda de transportes 
com os dois sentidos 
de BRT na mesma 
rua; 2.) Um itinerário 
dividido com cada 
sentido utilizando uma 
rua diferente. No fim, 
Dar es Salaam escolheu 
a configuração de 
alameda de transporte 
público que se parece 
mais com uma 
estrutura de metrô.
Imagens por cortesia da Câmara da 
Cidade de Dar es Salaam
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BRT, o DART, a cidade de Dar es Salaam está 
desenhando um corredor de ônibus através de seu 
centro relativamente estreito. A cidade considerou 
tanto as opções de alameda de transportes quanto a 
divisão do corredor. As Figuras 5.17 e 5.18 ilustram 
as duas opções.

Por fim, o prefeito preferiu a configuração de ala-
meda de transporte porque se parecia mais com um 
sistema de metrô. Também, a equipe técnica sentiu 
que a alameda de transporte funcionaria, já que 
os volumes de tráfego misto eram bem baixos na 
rua que seria re-configurada apenas para o acesso 
de transporte público e pedestres.
Os desenvolvedores do sistema BRT proposto 
em Hyderabad também consideraram tanto 
a alameda de transporte quanto o corredor 
dividido como opções do serviço atravessando o 
distrito central da cidade. As Figuras 5.19 e 5.20 
ilustram essas duas opções.
Nesse caso, a cidade decidiu que nenhuma das 
opções resolveria satisfatoriamente suas limitações 
de espaço. As pressões políticas para manter o 
espaço viário para os veículos, no final das contas, 
minaram o projeto. Naquele ponto, os planos 
de BRT de Hyderabad foram engavetados por 
causa do problema do espaço bem como de uma 
proposta alternativa de um consórcio de metrô. A 
experiência de Hyderabad demonstra claramente 
a delicadeza das decisões de alocação de espaço 
viário. Para mais informações sobre a alocação de 
espaço viário, Litman (2005) é um documento 
útil que apresenta um panorama geral.

5.3.4  Uso do espaço do canteiro central

Impactos adversos no tráfego serão obviamente 
minimizados se o novo sistema de BRT somar 
capacidade adicional à existente na rua e não 
tiver de converter uma faixa existente em uma 
faixa exclusiva de ônibus. No caso de Bogotá, 
por exemplo, a maior parte, mas não todo 
o sistema TransMilenio foi construído nos 
canteiros centrais de uma larga via de passagem 
que ficara livre dos obstáculos dos anos 60. O 
novo sistema de BRT, portanto, não reduziu o 
número de faixas de tráfego misto na maioria 
dos corredores.
Em muitas cidades do mundo em desenvol-
vimento, existem ruas onde as larguras das 
faixas de servidão são muito maiores do que as 
ruas existentes. O canteiro central do corredor 
VDN em Dacar (Senegal) abriga o potencial 
para faixas de BRT (Figura 5.21). Certamente, 
nesses casos, BRTs podem ser construídos sem 
nenhum impacto adverso no tráfego misto. 
Normalmente, essas vias são programadas 
para alargamento por autoridades regionais ou 

Figuras 5.19 e 5.20
Hyderabad também 

considerou tanto 
o corredor simples 

quando itinerários 
divididos, mas, ao fim, 
Hyderabad suspendeu 
os esforços de BRT por 

causa das preocupações 
com o espaço viário 

no centro da cidade.
Imagens por cortesia do ITDP

 

Control room

Lakdi ka Pool

Bank Street
Womens College

Chader ghat

Grammer School

G.P.O

Figura 5.21
O corredor VDN em 
Dacar provavelmente 
fará uso do espaço de 
passagem disponível 
no canteiro central 
para construir as 
faixas de BRT.
Foto por cortesia do ITDP
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nacionais e é crítico para planejadores de BRTs 
coordenar os esforços como qualquer iniciativa 
de desenvolvimento nacional de vias.
Entretanto, o uso de canteiros centrais exis-
tentes pode criar outros tipos de problemas. 
Um canteiro central pode representar uma das 
poucas áreas urbanas verdes. Em alguns casos, 
as árvores plantadas nos canteiros centrais são 
bens muito apreciados por organizações cívicas e 
ambientais, autoridades públicas e pelo público 
em geral. A acomodação de belas árvores ao 
longo do Corredor General Sudirman em 
Jacarta implicou que o sistema de BRT teve 
de minimizar seu impacto no canteiro central 
(Figuras 5.22 e 5.23). Algumas estações podem 
até ser construídas entre árvores e assim prover 
um ambiente atraente a usuários (Figura 5.24). 
Em muitos casos, o sistema BRT pode, de fato, 
melhorar as áreas verdes oferecendo um espaço 
de proteção contra a poluição do tráfego misto. 
Entretanto, o acesso ao canteiro com intenção 
de uso viário pode ser limitado graças à necessi-
dade de preservação dos espaços verdes.

5.3.5  Alargamento de vias

Se não há espaço utilizável no canteiro central 
e a via existente é insuficiente, então o alarga-
mento da rua pode ser uma opção a ser con-
siderada. Em casos onde terrenos sem uso ou 
a ocupação nas bordas do corredor proposto é 
de valor intrinsecamente baixo, então o alarga-
mento de via pode ser uma solução viável.
Entretanto, em distritos centrais alargar as ruas 
pode ser bastante complicado por razões polí-
ticas, financeiras e arquitetônicas. A aquisição 
de propriedades ao longo de um corredor denso 

com torres de escritórios é, provavelmente, de 
preço proibitivo. Além disso, qualquer pro-
cesso de desapropriação pode ser embrulhado 
em dificuldades legais e sociais. Para maiores 
discussões sobre aquisição de propriedades, veja 
o Capítulo 11 (Infra-estrutura).

Adicionalmente, qualquer alargamento de ruas 
em um centro histórico enfrentará oposição 
de grupos que desejam preservar a natureza 
arquitetônica da área. Assegurar que o novo 
sistema de transporte seja tipicamente con-
gruente e complementar a área em volta deveria 
ser uma prioridade para projetistas do sistema. 
Uma invasão sobre o tecido cultural de uma 
área, substituindo a arquitetura por ruas, não é 
consistente com esse objetivo.

A Fase  II do sistema TransMilenio de Bogotá 
viu extensos alargamentos de via e aquisições 
de propriedades ao longo de ser novo corredor 

Figuras 5.22 e 5.23
Jacarta conseguiu 

minimizar os impactos 
do sistema em árvores 

do canteiro central 
através de projetos 

cuidadosos.
Foto esquerda por Karl Otto, cortesia 

de GTZ-SUTP; 
Foto direita por Karl Fjellstrom

Figura 5.24
Projeto de estação 

pode até ser guiado 
pela preservação do 

verde existente.
Imagem por cortesia da Prefeitura de 

Barranquilla (Colômbia)
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“Norte-Quito-Sur” (Figura 5.25). Ainda que 
a estrutura viária existente fosse, na verdade, 
suficientemente larga tanto para faixas de BRT 
quanto do tráfego misto, a municipalidade 
desejava manter o mesmo número de vias de 
tráfego misto em operação depois da chegada 
do sistema. Entretanto, o tanto de despesas com 
aquisição de terrenos pressionou o custo do 
corredor consideravelmente. O custo da Fase  II 
do Transmilenio representou algo perto do 
triplo dos custos da Fase I. Nesse caso, o custo 
de alargamento de ruas talvez deva ser compa-
rado com a utilização dos mesmos fundos para 
simplesmente aumentar o sistema para outros 
corredores necessários.
Em contraste, aquisições de terrenos estratégicos 
em gargalos longe dos bairros centrais podem 
fazer sentido. Longe das áreas centrais, os preços 
de terrenos são mais acessíveis e é provável que 
haja menos conflitos com edifícios históricos e 
infra-estrutura. Em particular, áreas com pouco 
desenvolvimento imobiliário, estacionamentos, 
construções precárias e/ou invasões ilegais são 
claramente aquisições de maior eficiência de 
custo que áreas com alta verticalização de torres 
de escritórios e apartamentos de luxo.
Entretanto, custo de terreno não deve ser o 
único fator quando se faz decisões sobre aquisi-
ção de terreno. Se o valor do terreno for o único 
fator de decisão, então o alargamento de vias 

tenderá a impactar mais adversamente grupos 
de baixa renda que os outros. Ainda que possa 
ser economicamente melhor alargar ruas pelas 
vizinhanças mais pobres ao se construir um sis-
tema de BRT, os mecanismos de compensação 
de famílias pobres por seus terrenos, apenas com 
representações informais, é geralmente fraco. 
A realocação forçada dessas famílias causará 
sérias inconveniências que devem ser evitadas. 
Assim, alguns critérios sociais também devem 
ser incluídos em qualquer tomada de decisão 
sobre aquisição de terrenos ou desapropriação de 
propriedades.

5.3.6  Separação do nível

Sistemas de BRT enterrados ou elevados podem 
fazer sentido para curtos segmentos onde 
existam poucas opções para conectar setores 
estratégicos. Entretanto, por maiores distâncias, 
os custos de infra-estrutura contribuirão muito 
para o detrimento das vantagens de custo de 
BRTs contra outras tecnologias de transporte 
público. Separações de nível fazem sentido para 
BRTs nas seguintes circunstâncias:

Rotatórias��
Interseções congestionadas��
Segmentos de áreas centrais densas��
Áreas ambientalmente delicadas��

Uma vantagem de BRT sobre algumas formas 
de transportes ferroviários é a capacidade de 
passar da superfície para enterrado ou elevado 
em distâncias relativamente curtas. A capaci-
dade de veículos de BRT de lidar com variações 
de declividade lhe proporciona esse tipo de 
flexibilidade. Em geral, veículos de BRT podem 
subir ladeiras de até 10%.
A separação de nível pode melhorar drama-
ticamente as velocidades comerciais médias 
e os tempos de viagem. O sistema Trolé de 
Quito incluiu após o início das operações uma 
passagem subterrânea em uma das rotatórias 
mais congestionadas do sistema (Figuras 5.26 e 
5.27). A passagem “Villa Flor” reduziu ime-
diatamente os tempos de viagem de terminal a 
terminal em aproximadamente 10 minutos (de 
55 minutos para 45 minutos). A eliminação das 
descontinuidades da rotatória teve um efeito de 
regularização por toda a operação do sistema, 
produzindo assim economias de tempo, maiores 
que as esperadas.

Figura 5.25
O alargamento de ruas 
ao longo do corredor 
“Norte-Quito-Sur” 
em Bogotá contribuiu 
muito para o aumento 
dos custos totais de 
infra-estrutura.
Foto por Carlos Pardo
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O uso de separação de nível também traz con-
sigo muitas melhorias de segurança de trânsito 
à medida que veículos de transporte público 
não ficam mais expostos a acidentes em interse-
ções. Durante a fase inicial do sistema de VLT 
de Houston, em 2003, e da Linha Laranja de 
Los Angeles (BRT), esses dois sistemas ocasio-
naram diversos acidentes entre os veículos de 
transporte público e carros. Motoristas podem 
estar desacostumados com a presença do sistema 
de transporte público e, assim, as infrações de 
trânsito (tal como conversão em sinal fechado) 
podem ter consequências graves. Ainda que tais 
acidentes provavelmente ocorreriam mesmo sem 
o novo sistema de transporte público, os eventos 
tendem a se tornar grandes histórias para mídia 
quando envolvem um veículo de transporte 
público. A má publicidade resultante pode 
danificar a imagem geral do sistema e reduzir 

o entusiasmo de potenciais novos usuários. O 
uso de passagens subterrâneas em interseções 
elimina esses riscos.
Da mesma forma, separações de superfícies 
removem os perigos do transporte público para 
pedestres. A separação permite que veículos tra-
feguem a velocidades normais por áreas que, de 
outra forma, exigiriam reduções de velocidade 
por razões de segurança de trânsito.
O uso de passagem subterrânea em uma interse-
ção traz consigo restrições na locação da estação 
mais próxima. Nesses casos a estação seria tipi-
camente locada longe da interseção, no ponto 
onde a via de ônibus surgisse de volta ao nível da 
rua. Entretanto, há exceções para essa restrição 
como na estação Villa Flor de Quito, que, de 
fato, fica dentro e abaixo da rotatória.
Se a interseção envolve o cruzamento de dois 
corredores de BRT em linhas perpendicu-

lares, então a passagem subterrânea 
poderia complicar as opções de mudan-
ças de linhas. Assim mesmo, existem 
soluções mesmo para esse conjunto de 

Figuras 5.26 e 5.27
A construção de uma 

passagem subterrânea 
na área de Villa Flor 

para o Trolé de Quito 
ajudou a diminuir 
de forma relevante 

os tempos de viagem 
dos usuários.

Fotos por Lloyd Wright

Figura 5.28
Ao posicionar a cobrança de tarifas e a 
entrada da estação no nível da superfície, 
este desenho utiliza uma escada rolante 
para permitir que os usuários possam 
acessar a plataforma subterrânea.
Imagem por cortesia de Logit Engenharia
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circunstâncias que permitam que ambas tenham 
separação e facilitem a transferência de usuários 
(Figura 5.28).
Se o segmento ultrapassado é mais largo que 
uma interseção ou rotatória, então um túnel 
pode ser exigido no lugar da passagem sub-
terrânea. Sistemas em Seatle (EUA) e Boston 
(EUA), ambos fazem uso de túneis para evitar a 
infra-estrutura densa do centro (Figuras 5.29). 
O Túnel de Ônibus de Seatle, na verdade, está 
em processo de ser convertido para um túnel de 
VLT. No caso de Boston, usam-se muito bem 
os túneis ao longo do segmento junto da linha 
d’água do sistema de BRT Silver Line a ponto 

Figura 5.29
O “Big Dig” (“Grande 

Escavação”) em 
Boston incluiu 

infra-estrutura de 
prioridade para BRT.

Foto por cortesia do 
TCRP photo library

Figura 5.30
A linha Yutorito 

em Nagoya utiliza 
estrutura rodoviária 
elevada para evitar 

qualquer conflito com 
tráfego no nível da rua.

Foto por Lloyd Wright

de permitir que os veículos atravessem sob a baía 
da cidade. O advento dessas diversas experi-
ências com segmentos subterrâneos de BRT 
fez com que os termos “metrô de superfície” 
e “BRT” não mais sejam sinônimos e, assim, 
as prévias distinções entre sistemas de base 
ferroviária e de pneus de borracha não ficam 
bem definidas. Entretanto, a natureza de custo 
proibitivo da construção de túneis em Boston 
faz com essas opções seja algo a ser considerado 
apenas em circunstâncias não usuais.
Sistemas de BRT elevados também são uma 
possibilidade. O uso de viadutos de curta 
distância para evitar interseções congestionadas 
está sendo considerado no atual planejamento 
do sistema de BRT de Bangkok. No caso de via-
dutos de duas faixas, o sistema de BRT ganharia 
o total uso da infra-estrutura, deixando o trá-
fego misto negociar a passagem na interseção no 
nível da superfície. Ainda que esse projeto não 
seja popular entre motoristas, contribui muito 
para melhorar a relativa vantagem de tempo 
de viagem do transporte público. No caso de 
viadutos de quatro faixas, a passagem elevada 
terá bastante espaço tanto para faixas dedicadas 
ao transporte público quanto para uma faixa 
de tráfego misto em cada sentido. Viadutos 
compartilham as complicações de passagens 
subterrâneas em termos de locação de estações 
de embarque e desembarque. Estações são pro-
váveis de serem colocadas longe da interseção, 
num ponto onde a via de ônibus esteja no nível 
da superfície da rua.
Em geral, viadutos são prováveis de serem uma 
solução menos favorável que passagens subter-
râneas, caso se considere em especial o impacto 
estético negativo que essas intrusões visuais tem 
sobre a área urbana. Os viadutos evitam compli-
cações referentes à drenagem de água, o que não 
acontece com as passagens subterrâneas.
Segmentos elevados mais longos a moda de um 
monotrilho ou um sistema ferroviário elevado 
também são possíveis. A Linha Yutorito de 
Nagoya é um sistema de BRT elevado de 10 
quilômetros atendendo muito bem uma área 
residencial estratégica e um corredor comercial 
a ponto de ligar os sistemas de trens regionais e 
de metrô (Figura 5.30). As estações elevadas ao 
longo do corredor são acessadas através de esca-
das rolantes e elevadores. Em um ponto, uma 
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galeria leva passageiros diretamente da estação 
de BRT para o Estádio de Nagoya. A natureza 
elevada do sistema implica que não há atrasos 
ao longo do percurso por causa de interferências 
com o tráfego misto ou sinalização de interse-
ções. Entretanto, com o custo de aproximada-
mente 22 milhões de dólares por quilômetro, 
a Linha Yutorito é um dos corredores de BRT 
mais caros do mundo.
São Paulo também começou a construir um 
corredor de ônibus elevado nos anos 80, o qual 
provavelmente será terminado em 2007. A via 
de ônibus elevada “Fura Fila” está sendo cons-
truída sobre um rio. Como em outros segmentos 
do sistema de vias de ônibus de São Paulo, o 
corredor Fura Fila não penetra no centro da 
cidade, então as economias de tempo resultantes 
da elevação não serão relevantes. Assim mesmo, 
tendo já feito o investimento, o Prefeito Serra 
fez com que a parte externa do corredor fosse 
re-projetada como um BRT de superfície e 

decidiu completar o sistema até 2007. Problemas 
de evacuação de passageiros durante quebras de 
veículos aumentaram os custos de construção e 
manutenção. Esses e outros tópicos podem limi-
tar a aplicabilidade de corredores elevados.
Assim, soluções de separações de nível (pas-
sagens subterrâneas, túneis, passagens aéreas, 
viadutos e corredores elevados) oferecem 
vantagens de velocidade e segurança substan-
ciais. Os custos dessas estruturas, no entanto, 
podem contribuir muito para minar as van-
tagens de custo de BRT em relação a sistemas 
ferroviários. Assim, cidades empregando essas 
infra-estruturas podem achar um sistema 
ferroviário de custos similares. Entretanto, a 
nova linha de BRT de Quito “Central Norte” 
teve separação de superfícies a preços nota-
velmente econômicos. Praticamente todas as 
interseções principais ao longo do segmento 
central do corredor apresentam uma passagem 
subterrânea (Figura 5.31). O custo médio dessa 

Figuras 5.31 e 5.32
Quito faz um uso 
extensivo de passagens 
subterrâneas nas 
principais interseçõese, 
como a experiência 
de Quito mostra, tais 
passagens subterrâneas 
nem sempre são 
proibitivamente 
dispendiosas.
Fotos por Lloyd Wright

Figuras 5.33 e 5.34
A linha elevada de BRT de Nagoya 
utiliza um sistema de guia mecânico para 
reduzir a largura de via requerida.
Fotos Lloyd Wright
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infra-estrutura foi de apenas 1 milhão de dóla-
res por passagem subterrânea, preço bastante 
econômico (Figura 5.32). Usando cálculos de 
benefícios de economia de tempo para usuários 
de transporte público e de impactos de redu-
ção de congestionamentos no tráfego misto, as 
passagens subterrâneas de Quito produziram 
um rápido retorno do investimento. Além disso, 
o aproximado 1 milhão de dólares por passagem 
subterrânea não afetou o custo geral da infra-
estrutura do corredor. Assim, no contexto de 
nações em desenvolvimento, onde os custos de 
construção podem ser bem menores, separação 
de nível pode ser uma opção válida a considerar 
quando as circunstâncias apropriadas.

5.3.7  Guias fixas

Já que um veículo de BRT mede tipicamente 2,6 
metros de largura, é possível que uma faixa ligei-
ramente mais larga que isso possa ser suficiente. 
Sob condições normais de operação, um moto-
rista precisará de uma largura de rua de aproxi-
madamente 3,5 metros para manter seguramente 
a posição dentro da faixa de rolamento e 3 
metros na estação, já que o motorista deve encos-
tar bem perto da plataforma. Entretanto se um 
veículo é restrito fisicamente por um mecanismo 
de guia, então uma faixa de largura de 2,7 ou 
2,8 metros é possível. Sistemas de guia física são 
empregados em Adelaide, Bradford, Essen, Leeds 
e Nagoya. Uma roda lateral de guia mantém 

a posição do veículo na faixa (Figuras 5.33 e 
5.34). Um pequeno sulco no leito viário também 
é usado com razoável sucesso na Holanda em 
seções curtas. Da mesma forma, sistemas de guia 
ótica ou magnética também são possíveis.
Assim, em casos quando a redução de faixas em 
aproximadamente 0,9 metro é de grande valia, 
então um sistema de guias fixas também pode 
ser uma opção a ser considerado. Sistemas de 
guia também oferecem outras vantagens, como 
operações de veículos mais seguras e maiores 
velocidades de operação. A principal desvan-
tagem é o custo de infra-estrutura adicional, 
associado com a roda lateral e a linha de guia.
Algumas cidades, como Bangkok, estão conside-
rando o sistema de guia em áreas com larguras 
de vias extremamente estreitas. Por exemplo, 
estações restringem o espaço de rua graças à 
largura da estação. Bangkok, portanto, está 
considerando guias mecânicas apenas na área 
das estações. Guias fixas na estação também 
oferecem a vantagem de alinhar precisamente o 
veículo com as portas da estação.

5.3.8  Operação em faixa única

Em alguns casos especiais, um curto trecho 
de via de ônibus pode ser operado com uma 
única faixa. Assim, uma única faixa teria de 
oferecer serviços nos dois sentidos em uma base 
alternada. Para assegurar que dois veículos não 
tentariam usar o segmento de uma faixa ao 
mesmo tempo, um controle de tráfego especial é 
geralmente empregado.
A operação em faixa única foi estudada para 
aplicações em Seul e Eugene (Figura 5.35). 
Essa opção funciona melhor quando limitada a 
apenas curtos segmentos de vias, e as frequências 
de ônibus são baixas. À medida que o compri-
mento da operação de uma faixa é aumentado, 
maior é a possibilidade interrupções da operação 
do sistema. Essa opção também não é, provavel-
mente, viável em sistemas com altas frequências 
de veículos e alta demanda de passageiros.
Entretanto, em algumas circunstâncias, a opera-
ção em faixa única pode ser usada para superar 
obstáculos em curtos segmentos de vias. Um 
túnel, uma ponte ou uma rua histórica, estrei-
tos e só uma faixa, pode parecer um obstáculo 
intransponível e, portanto, ser a causa para 
planejadores abandonarem corredores, que de 

Figura 5.35
Eugene considerou 
a operação em uma 
única faixa para partes 
do seu corredor.
Imagem por cortesia de 
Lane Transit District
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Espaço necessário com estação central
(total aproximado de 9 metros)

Faixa de BRT

Faixa de BRT

Canteiro
central

Canteiro
central

Estação no canteiro central

3,0 m

3,0 m

3,0 m

outra forma, seriam ideais. A operação em uma 
única faixa pode ser uma opção a ser conside-
rada nessas situações.

5.3.9  Estações escalonadas / estações 
alongadas

O posicionamento físico das estações e as 
dimensões físicas das estações podem ser 
manipulados para reduzir a necessidade de 
largura. A área da estação é provável de ser um 
ponto crítico em termos de largura ao longo do 
corredor. Essa área deve não apenas acomodar 
a largura das faixas, mas também a largura da 
estação. Como mencionado acima, o alarga-
mento da via e as guias fixas são opções para 
tratar de restrições espaciais nas áreas das esta-
ções. Entretanto, em muitos casos essas opções 
podem não ser possíveis nem suficientes para 
superar as limitações espaciais. Alterar a posi-
ção das estações ou o desenho pode assim ser 
outra opção para superar as restrições espaciais 
das áreas das estações.

5.3.9.1  Estações escalonadas
Historicamente, a configuração viária das 
estações de BRT segue uma das duas opções. 
Em um caso, uma estação única no canteiro 
central pode funcionar atendendo aos dois 
sentidos de tráfego do corredor (Figura 5.36). 
Alternativamente, as estações podem ser divi-
didas em duas subestações, em que cada subes-
tação atenda um sentido de viagem (Figura 
5.37). Essa segunda opção, o escalonamento de 
estações, provavelmente oferecerá economias 
marginais de espaço em termos de largura de 
via. Cada sub-estação terá apenas que acomo-
dar aproximadamente metade dos passageiros 
em um único sentido e, assim, uma redução de 
largura é possível.
Ainda que precise de um pouco mais de largura, 
uma estação única no canteiro central é, de 
longe, a mais útil em termos de conveniência 
ao usuário e projeto. Com uma única estação 
servindo ambos os sentidos, usuários são capazes 
de mudar de sentido simplesmente cruzando a 
plataforma da estação. Estações separadas exigi-
rão ou uma complicada infra-estrutura (túneis 
de pedestres ou passarelas) ou um sistema de 
tarifas mais complexo, capaz de reconhecer 
usuários deixando o sistema para re-entrar em 
estações próximas. Adicionalmente, construir 

duas estações no canteiro central, em vez de 
uma única estação, tenderá a aumentar os custos 
gerais de construção.

Assim, a largura marginal ganha de uma 
configuração escalonada não é, usualmente, 
um benefício relevante em comparação com as 
desvantagens operacionais associadas com esse 
tipo de arranjo.

5.3.9.2  Estações alongadas
A largura requerida de uma estação é bastante 
dependente do volume de passageiros projetados 
para a hora de pico. O número de passageiros 
embarcando e desembarcando na hora de pico 
determinará quanto espaço em planta poderá 
acomodar confortavelmente todos os usuários. 
Com uma configuração de estações no canteiro 
central, há uma possibilidade que dois veículos 
parem ao mesmo tempo, exacerbando assim a 
carga de pico da estação. Se as portas da estação 
para cada sentido estão situadas uma em frente 
da outra, então o espaço será valorizado com a 

Figuras 5.36 e 5.37
Necessidades de espaço 

para configurações 
de vias com estações 

no canteiro central e 
estações escalonadas.

Faixa de BRT

Faixa de BRTEstação escalonada

Estação escalonada
3,0 m

3,0 m

2,5 m

Espaço necessário para estação escalonada
(total aproximado de 8,5 metros)
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chegada de veículos simultâneos nos dois senti-
dos. Nesses casos, a largura da estação precisará 
ser aumentada para se ajustar a capacidade 
demandada.
Alternativamente, a própria estação pode ser 
alongada para deslocar o posicionamento das 
portas da estação para cada sentido de serviço. 
Assim, em vez de as portas da estação estarem 
umas em frente das outras, elas serão escalona-
das para que não coincidam umas com as outras 
(Figura 5.38). De forma a acomodar essa confi-
guração de portas, as estações precisam ser um 
pouco mais longas que as estações com portas 
em oposição direta umas das outras. Entretanto 
a vantagem é a redução da largura necessária. O 
corredor Ecovía de Quito faz uso dessa técnica 
de forma a encaixar o sistema em ruas relati-
vamente estreitas (Figura 5.39). Assim uma 
configuração de estação alongada permite uma 
estação bastante estreita na favorecida posição 
de estações do canteiro central.

5.3.10  Operação no tráfego misto

Talvez, um sistema BRT, como a última opção 
para um espaço viário estreito, pode operar no 
tráfego misto em certos segmentos do corre-
dor. Se o corredor não está congestionado e os 
futuros congestionamentos podem ser contro-
lados, ou se a vontade política para restringir o 
acesso ao tráfego misto simplesmente não existe, 
então uma mistura passageira de veículos BRT 
no tráfego pode ser inevitável. Entretanto, se 
a ligação é congestionada, então essa escolha 
terá um impacto em detrimento dos tempos de 
viagem, do controle do sistema e da imagem 
geral do sistema.
Próximo ao terminal Usme do sistema 
TransMilenio de Bogotá os veículos de BRT 
operam em faixas de tráfego compartilhado. 
Essa escolha de desenho se deve a dois fatores: 
1. Espaço viário limitado (duas faixas em cada 
sentido) e limitada faixa de direito de passagem; 
e 2. Níveis de tráfego compartilhado relativa-
mente baixos. Uma vez que a área do terminal 
USME não concentra altos índices de conges-
tionamento, o sistema de BRT co-existe com o 
tráfego misto de uma maneira que afeta pouco 
as operações do transporte público. Nesse caso, 
a operação compartilhada tem um impacto 
desprezível no desempenho do sistema.
Em Beijing, em contraste, o segmento de BRT 
com o tráfego compartilhado está na parte do 
corredor perto da famosa Cidade Proibida, 
e essa área é marcada tanto por considerável 
congestionamento quanto por demanda bem 
alta de viagens de transporte público. O resul-
tado é o significativo impacto negativo sobre o 
desempenho do tempo de viagem do sistema 

Figuras 5.38 e 5.39
Comparação de uma 
configuração padrão 
com uma alongada.

Faixa de BRT

Faixa de BRT

Canteiro
central

Canteiro
central

3,0 m

3,0 m

3,0 m

20 m

Portas entre estação e veículo

Configuração de estação padrão

Estação no canteiro central

Configuração de estação alongada

Faixa de BRT

Faixa de BRT

Canteiro
central

Canteiro
central

Estação no canteiro central

3,0 m

3,0 m

2,5 m

40 m

Portas entre estação e veículo
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de BRT (Figura 5.40). Entretanto, Beijing está 
atualmente examinando opções de alargamento 
da via nessa área e/ou criar uma alameda de 
transporte público proibindo o acesso do tráfego 
misto. Como o BRT era um novo conceito para 
Beijing, a confiança política inicial não exis-
tiu para entregar uma solução completamente 
segregada na largada do projeto.
A operação em tráfego compartilhado pode 
também ser necessária quando um veículo 
de BRT deve se desviar de um viaduto ou de 
outro obstáculo. A abundância de viadutos em 
Bangkok fará com que esse tipo de entrelaça-
mento seja provavelmente muito usado em seu 
projeto. Conforme o BRT se move para o lado 
do canteiro central, ele deve se misturar com os 
veículos que descem do viaduto. Ainda que essa 
configuração de circunstâncias seja indesejável 
do ponto de vista dos tempos de viagem e con-
trole do sistema, o congestionamento, em geral, 
não ocorre na saída do viaduto, mas no gargalo 
antes dele. Construir benfeitorias de separação 
para os veículos de transporte público até chegar 
no viaduto permite que eles pulem a fila com 
pouca diminuição dos tempos de viagens totais.
Assim, operações junto do tráfego misto, em 
segmentos curtos e em pontos selecionados 
podem, provavelmente, ser toleradas sem 
prejudicar a funcionalidade de todo o sistema. 
Entretanto, longos períodos de operação em 
tráfego compartilhado podem tornar o sistema 
de BRT indistinguível de um sistema de ônibus 
convencional. O impacto desse desenho não 
recai apenas sobre o desempenho e o controle 
operacional, mas também sobre a imagem psico-
lógica do sistema. A faixa prioritária, exclusiva, 
dada ao veículo de BRT é a principal feição 
física que o coloca em separado, como uma 
forma de transporte de maior qualidade. A faixa 
segregada é o que permite aos usuários desen-
volverem um “mapa mental” do sistema em 
seus pensamentos. Remover essa segregação em 
partes relevantes do sistema diminui bastante 
a “natureza de metrô” do BRT e o torna bem 
menos atraente a passageiros discricionários.

Figura 5.40
Beijing opera seu sistema de BRT 
em faixas de tráfego compartilhado 
em um segmento crucial do 

corredor, e, assim, os tempos de 
viagem e controle do sistema 
são negativamente afetados.
Foto por Karl Fjellstrom

Tabela 5.1: Fatores de comparação de potenciais corredores de BRT

Fator Impactos / indicadores

Economia de tempo para 
usuários do transporte público

Produtividade de trabalho ��
Qualidade de vida��

Benefícios de economia de 
tempo para veículos no tráfego 
misto

Produtividade de trabalho ��
Eficiência na entrega de bens e ��
serviços

Economias de combustível das 
operações de transporte público

Despesas com combustíveis��

Economias de combustível dos 
veículos no tráfego misto

Despesas com combustíveis��

Melhorias na qualidade do ar 
(CO, NOx, MP, SOx)

Saúde humana��
Preservação do ambiente construído��
Preservação do ambiente natural��
Produtividade de trabalho��

Reduções de emissões de gases 
de efeito estufa

Ambiente global��

Reduções de vibrações e ruídos Saúde humana��
Produtividade de trabalho e ��
educacional
Ambiente de construção��

Considerações de 
desenvolvimento urbano

Melhorias no ambiente da rua��
Desenvolvimento orientado para o ��
transporte
Valores imobiliários, vendas do ��
comércio, etc.

Considerações sociais Equidade para grupos de baixa renda��

Custos de planejamento e infra-
estrutura

Custos de planejamento��
Custos de infra-estrutura��

Considerações políticas Tempo necessário para a aprovação ��
política
Tempo necessário para a construção��
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5.4  Estrutura para a comparação de 
corredores

“O único teste relevante da validade de uma 
hipótese é a comparação de uma previsão com 
a experiência.”

—Milton Friedman, economista, 1912–2006

O passo inicial no processo de seleção de um 
corredor foi a identificação de áreas com origens 
e destinos estratégicos. Um levantamento das 
características de corredores nessas áreas aju-
dará, portanto, a informar os tomadores de 
decisão sobre a viabilidade de operações de BRT. 
No próximo passo, à medida que potenciais 
corredores de BRT são identificados, os desen-
volvedores devem atentar para a quantificação 
de benefícios relativos de cada corredor.
Essa seção apresenta uma estrutura de trabalho 
para a avaliação de diferentes corredores. Ao 
utilizar essa estrutura, desenvolvedores de pro-
jeto podem classificar, de forma simples, cada 
corredor, em termos de benefícios qualitativos e 
quantitativos.
A Tabela 5.1 resume os fatores potenciais abran-
gendo uma análise comparativa das qualidades 
de um corredor.
Em muitos casos é possível fazer a monetari-
zação do fator. A monetarização pode permitir 
uma análise de custo-benefício a ser conduzida 
através de muitos fatores diferentes. Fatores 
como “economias de tempo” podem ser calcula-
dos de uma maneira bastante clara e direta.
Em contraste, fatores como sociabilidade no 
ambiente público ou a segurança de tráfego são 
mais difíceis ou problemáticos de monetarizar. 
Entretanto, fatores qualitativos ainda podem ter 
um papel na seleção de corredores e itinerários. 
A municipalidade de Quito escolheu o corredor 
“Seis de Diciembre” para a sua linha Ecovía, 
em parte por causa da presença de um hospital 
infantil. A contaminação da frota existente com 
ônibus mais velhos criava um sério problema de 
qualidade do ar no hospital e em seus arredores. 
O novo corredor Ecovía permitiu que os veícu-
los fossem eliminados da área, e, assim, o novo 
sistema criou um ambiente mais saudável para 
os pacientes do hospital. Se a seleção do corredor 
fosse baseada em apenas um parâmetro, como 
economia de tempo, então o valor da saúde das 
crianças não teria sido parte do processo de 
tomada de decisão.

Assim, a disposição final de qualquer corredor 
sob consideração provavelmente será o pro-
duto de uma análise quantitativa e qualitativa. 
Corredores podem potencialmente receber uma 
pontuação por diversas classificações, a serem 
ponderadas com base na importância relativa 
que a cidade dá a cada fator.

5.4.1  Benefícios de economia de tempo 
para passageiros de transporte 
público

Os benefícios relativos de um corredor sobre o 
outro serão principalmente função da demanda 
de passageiros afetada em cada corredor, e 
dos graus com que os serviços de transporte 
público e as condições urbanas são melhoradas. 
Melhorias no serviço de transporte público, 
por sua vez, resultam da redução de atrasos em 
congestionamentos e atrasos em embarque e 
desembarque. Assim, quanto pior for o conges-
tionamento existente e maior for o número de 
viagens servidas por ônibus ao longo do corre-
dor, maior será o benefício de implementar um 
sistema de BRT. Os impactos econômicos desses 
efeitos são tipicamente calculados através de 
análises de economia de tempo.
Para calcular os benefícios de economia de 
tempo para usuários do transporte público, são 
necessárias as estimativas dos números de pas-
sageiros e velocidades dos veículos, tanto antes 
quanto depois do sistema. As velocidades médias 
dos veículos serão diretamente relacionadas com 
o tempo de viagem para uma jornada em par-
ticular. A equação 5.1 oferece a estrutura para 
calcular as economias de tempo de passageiros.
Equação 5.1 Economia de tempo de 
passageiros

Economia total de tempo = 
Np * (Tantes - Tdepois)

 Np = número de passageiros
 Tantes = tempo de viagem atual
 Tdepois = tempo de viagem futuro
Como os benefícios variam muito não apenas 
entre corredores, mas também nos mesmos 
corredores, é necessário somar os benefícios em 
cada segmento do corredor. Esses benefícios 
provavelmente variarão também de acordo com 
a hora do dia e o dia da semana. Um cálculo 
desse tipo é mais prontamente conseguido com 
a ajuda de um modelo de tráfego. Entretanto, 
uma simples análise de planilha em que os 
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dados de pesquisa são inseridos também pode 
ser suficiente. A fórmula mais completa de eco-
nomia de tempos é dada na equação 5.2.
Equação 5.2 
Cálculo detalhado das economias de tempo

Economia total de tempo = ΣiΣh 
Npih*∆Hh*(Tantesih-Tdepoisih)

Onde:
 i = segmento
 h = período (pico da manhã, entre-

picos, noite, etc.)
 Npih = fluxo de passageiros no segmento i, 

no período h (em passageiros/hora)
 ∆Hh = duração do período h (em horas)
 Tantesih = tempo atual de viagem no seg-

mento i, no período h
 Tdepoisih = tempo de viagem futura no seg-

mento i, no período h
Pih*∆Hh fornece o número total de passageiros 
em um dado link e período. Esse valor multipli-
cado pelas economias de tempo conseguidas no 
segmento produz o número total de horas econo-
mizadas para os passageiros de transportes públi-
cos. Esse valor, a seguir, pode ser monetarizado, 
multiplicando-o pelo valor do tempo; ou ele pode 
ser deixado na forma de horas economizadas.
As velocidades atuais dos veículos de transporte 
públicos e as contagens de passageiros deveriam 
ter sido coletadas durante o trabalho de análise 
da demanda descrita no Capítulo 4 (Análise de 
Demanda). Da mesma forma, as pesquisas de 
embarque e desembarque durante essa fase ana-
lítica deveriam ter produzido valores tanto para 
os períodos de pico quanto fora de pico.

As velocidades futuras dos veículos e a demanda 
de passageiros dependerão do projeto do sis-
tema. Se o valor da velocidade média de veículos 
para o futuro não for conhecido, a velocidade 
atual fora de pico do sistema de transporte 
público pode ser usada como uma estimativa 
conservadora. Volumes futuros de passagei-
ros devem se basear em uma combinação dos 
volumes existentes com o tamanho esperado de 
qualquer migração modal.

5.4.2  Benefícios de economia de tempo 
para o público em geral

A seleção de corredores terá um impacto rele-
vante na possibilidade de um sistema de BRT 
melhorar o fluxo do tráfego misto, não ter 
nenhum impacto nele, ou torná-lo muito pior. 
Os três indicadores mais importantes do prová-
vel impacto são as atuais proporções de tráfego, 
a largura da via em relação à largura da faixa de 
servidão pública e as possíveis mudanças com-
portamentais nas viagens dos motoristas, uma 
vez que o novo sistema de transporte público 
esteja no lugar.

5.4.2.1  Atuais proporções de tráfego
Normalmente, para um sistema de BRT ser con-
siderado uma opção, é provável que exista bas-
tante congestionamento em, pelo menos, uma 
parte do corredor. Como regra geral, quanto 
maior for a atual contribuição dos veículos de 
transporte público para o atual problema de 
congestionamento, maior será a chance de que o 
novo sistema de BRT, de fato, descongestionará 
as faixas de tráfego misto. Se o atual problema 

Figura 5.41 e 5.42
Um corredor exclusivo 
de ônibus na via da 
esquerda (Dallas) 
provavelmente tornará 
o congestionamento 
para o tráfego misto 
pior. Um corredor 
exclusivo na via da 
direita (Bangladesh) 
provavelmente tornará 
o tráfego misto menos 
congestionado.
Foto esquerda por Richard Stouffer 
(iStockphoto).

Foto direira por Karl Fjellstrom
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de congestionamento é causado em sua maioria 
por veículos particulares, as chances são altas de 
que o novo sistema de BRT não melhorará de 
forma relevante a situação, ao menos não a curto 
prazo (Figuras 5.41 e 5.42). 
Em países em desenvolvimento, veículos de 
transporte público frequentemente têm um 
impacto desproporcional em congestionamento 
em relação a veículos particulares. Esse impacto 
acontece por causa do maior volume de ônibus, 
porque os veículos geralmente param e partem 
em paradas de ônibus não determinadas, e 
porque os veículos algumas vezes param em 
fila dupla ou até tripla para pegar passageiros. 
Esses operadores de transporte público para o 
novo sistema de BRT representa, portanto, uma 
oportunidade para descongestionar as faixas de 
tráfego misto, mesmo que uma ou duas faixas 
sejam tomadas para ser usadas exclusivamente 
por ônibus. Nesses casos, o novo sistema de 
BRT pode produzir um resultado um tanto con-
trário à intuição: tomar espaço viário, dando uma 
faixa prioritária para o transporte público pode, de 
fato, dar aos motoristas mais espaço e gerar menos 
congestionamento geral.

O impacto específico sobre congestionamentos 
do sistema de BRT dependerá de quais veículos 
de transporte público são incorporados ao novo 
sistema de BRT e quais serão excluídos. Quanto 
mais viagens de transporte público puderem ser 
incorporadas ao sistema, menor impacto adverso 
será gerado pelas viagens de transporte público 
remanescentes sobre as faixas de tráfego misto.

5.4.2.2  Metodologia para a estimativa de 
impactos no tráfego misto

Como uma estimativa grosseira, pode-se calcu-
lar o provável impacto de uma via exclusiva de 
ônibus no tráfego misto da seguinte maneira. O 

fluxo de tráfego atual no ponto mais congestio-
nado da via (baseado nas contagens de tráfego) 
deve ser convertido para veículos-equivalentes 
(Veq) para cada faixa disponível da via. Se as 
faixas não são pintadas, então essa conversão 
deve ser feita para cada 3 metros de largura.
Normalmente, faixas com uma largura entre 
3,0 e 3,5 metros podem manejar até 2.000 Veq 
por hora. Quanto mais Veq acima de 2.000 por 
faixa, mais congestionada a via se tornará.
Esse nível de congestionamento existente 
deveria, a seguir, ser comparado com o sistema 
de BRT no lugar. Alguns dos atuais veículos 
de transporte público serão realocados para o 
novo sistema de BRT e outros permanecerão nas 
faixas de tráfego misto. Todos os veículos que 
não serão incluídos nos sistema BRT, incluindo 
os ônibus não incorporados ao sistema, precisa-
rão ser outra vez convertidos em Veqs e alocados 
ao número remanescente de faixas (ou 3 metros 
de largura de via). A Tabela 5.2 oferece um 
exemplo desse tipo de análise.
Se os Veqs do cenário com BRT são maiores 
que os Veqs do cenário pré-BRT, então o novo 
sistema de BRT tenderá a aumentar o congestio-
namento nas faixas de tráfego misto. Se forem 
mais baixos, terão menores níveis de congestio-
namentos. Uma vez que os Veqs de ônibus são 
pelo menos o dobro dos de carros particulares e 
táxis, e oito vezes maiores que os de motocicle-
tas, quanto mais ônibus na corrente de tráfego 
atual forem realocados ao novo sistema de BRT, 
maior será a extensão do descongestionamento 
nas faixas remanescentes para o tráfego misto. 
Um cálculo mais detalhado e acurado dos 
impactos sobre o congestionamento de tráfego 
pode ser obtido com um software de modelagem 
de tráfego.
Uma vez que o nível de tráfego é estimado tanto 
para a situação base e para a situação com BRT, 
então a economia de tempos para os ocupantes 
das faixas de tráfego misto pode ser calculada. 
O Quadro 5.1 oferece uma visão geral do cál-
culo das economias de tempo.

5.4.3  Custos de implementação

Em geral, quanto mais complicados os aspectos 
físicos de um corredor, mais custosos serão o 
planejamento e a construção. Qualquer um dos 
seguintes componentes de infra-estrutura ao 

Tabela 5.2: Cálculo de veículos equivalentes para o cenário com BRT

Tipo de 
veículo

Volume 
de 

tráfego

Média de 
passageiros 
por veículo

Total de 
passageiros

Veículos 
equivalentes

Total 
(em veq)

Carros 1.200 2,5 3.000 1,00 1.200

Taxis 500 1,2 600 1,00 500

Motocicletas 170 48,0 8.160 2,00 340

Ônibus 
remanescentes

300 1,5 450 0,25 75

Total 2.170 – 12.210 – 2.115
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longo do corredor pode causar a amplificação 
dos custos:

Alargamento de vias��
Uso do canteiro central��
Realocação de benfeitorias��
Passagem subterrânea ou túnel��
Viaduto ou segmento elevado��
Pontes��
Grandes rotatórias��

O alargamento de vias pode ser particularmente 
caro, especialmente quando alguma aquisição de 
propriedade é inserida na equação.

Ao mesmo tempo, a necessidade desses tipos de 
componentes de infra-estrutura não anula ime-
diatamente uma opção de corredor. Como Quito 
provou, em alguns casos, passagens subterrâneas 
e rotatórias complicadas podem ser manejadas 
sem custos extravagantes. Se um corredor tem 
importância relevante para oferecer um conjunto 
completo de origens e destinos, então pode 
valer a pena empregar um pouco de esforços de 
engenharia na procura de uma solução de custo 
eficiente para os desafios de infra-estrutura. 

Quadro 5.1: 
Calculando as economias de tempo para ocupantes de veículos no tráfego geral
Em algumas seções críticas (i) o atual volume de tráfego geral nos períodos de pico (j), excederá, 

por um tanto, a capacidade da via: ∆Excij. O prejuízo total ao tráfego no período “j” é estimado pela 

equação 5.3.

Equação 5.3 Economia de tempo para o tráfego geral no período do pico j.

EconTGj = Σj(∆Capi * Tcongij^2/2*Ki)*Npi

i = ponto de avaliação onde se espera que um dos seguintes efeitos aconteça: 

1. O ponto é um gargalo do corredor.

2. O ponto não é um gargalo, mas a capacidade futura (depois do BRT) cairá abaixo do atual 

fluxo de pico

j= um horário específico de pico. Há normalmente 2 períodos de pico, um pico da manhã e um pico 

da tarde. Uma pesquisa de velocidade para carros identificará de forma mais acurada os períodos 

de pico.

EconTGj = Economia de tempo total para o tráfego geral no pico j

∆Capi= A variação de capacidade no novo esquema no segmento i. Esse valor será negativo se houver 

uma redução de capacidade; esse valor será positivo se houver um aumento de capacidade.

Tcongji = tempo de duração do período de congestionamento sendo considerado (j). Uma pesquisa 

de velocidade para carros identificará de forma mais acurada os períodos de pico, mostrando quando 

os períodos de viagem crescem mais drasticamente. Valores usuais estão entre 0,5 e 3 horas.

Ki = reflete um grupo de fatores derivados da análise da rede e da elasticidade da demanda.

Deve ser observado que as reduções de capacidade de dois pontos próximos em sucessão não 

são independentes. Entretanto, geralmente o ponto mais congestionado deve ser considerado o 

mais importante.

Por exemplo:

 500 300 

 2.000 2.000

Se, por exemplo, nesse caos de dois pontos conectados A e B, B sofrer maior redução de capaci-

dade que A, deve ser considerado que:

KB =1 e

KA = 500/(500 + 2.000) = 0,2 porque os 2.000 de toda forma estarão congestionados no ponto B. 

Npi= Número médio de passageiros por Veq.
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Entretanto, corredores com desafios físicos alta-
mente complexos, mesmo que sejam vitais para 
a rede de transportes públicos como um todo, 
podem não ser a melhor escolha para a primeira 
fase de um projeto. Equipes de desenvolvimento 
e construção se submeterão a um processo de 
aprendizagem de uma fase até a próxima. Um 
corredor inicial fisicamente mais fácil de imple-
mentar pode afiar a capacidade técnica necessária 
para assumir corredores mais desafiadores.
Em contraste, simplesmente converter um faixa 
de tráfego misto em via de BRT sem nenhuma 
dessas complicações pode reduzir tanto os custos 
de planejamento quanto os de infra-estrutura. A 
seleção de corredores que tenham uma base de 
concreto, em vez de asfalto, pode tornar a imple-
mentação de BRT um empreendimento muito 
menos custoso. Entretanto, os corredores não 
devem ser selecionados principalmente com base 
na facilidade de construção. Em muitos casos, 
corredores “fáceis” não acomodam demandas 
relevantes. O corredor de BRT proposto na 
avenida Kaset Narawin, em Bangkok foi selecio-
nado expressamente porque não tinha problemas 
de congestionamento. As autoridades sentiram 
que o sistema de BRT não teria, daí, impactos 
negativos nesse corredor. Infelizmente, também 
há uma demanda de transporte público extrema-
mente limitada no corredor. O corredor even-
tualmente se conectará com áreas residenciais, 
mas através da parte através de Kaset Narawin 
terá relativamente pouco valor para o usuário.
Da mesma forma, várias cidades chinesas estão 
contemplando a colocação de vias de BRT ao 
longo de anéis viários. Outra vez, muito do 
raciocínio é relacionado com bastante espaço de 
servidão e a relativa facilidade de construção. 
Entretanto, o acesso do usuário a uma estação 
de uma estrada no anel viário (tanto em termos 
de distâncias verticais e horizontais) pode ser 
complicado. A construção desses projetos de 
infra-estrutura “fácil” pode minar o conceito de 
BRT. Um sistema de BRT com poucos clientes 
pode parecer operar bastante bem, mas ele não 
terá custo eficiente e provavelmente moverá 
muito pouco a opinião pública a apoiar expan-
sões futuras.

5.4.4  Considerações políticas

Ainda que esse capítulo tenha enfatizado a 
necessidade de um processo de decisão racional, 

reconhece-se que as decisões de corredores e 
itinerários são frequentemente mais baseadas 
em razões subjetivas, muitas vezes com pouca 
consideração analítica. Alguns raciocínios de 
tomadas de decisão incluíram:

“Nesse corredor, nós teremos o metrô algum ��
dia… então devemos escolher outro.”
“O presidente (ou outra autoridade política) ��
mora nesse corredor… então devemos evitá-
lo… (ou construí-lo aqui… ).”
“Esse corredor pode não ter muita demanda, ��
mas tem bastante espaço… então devemos 
construir aqui.”
“Conectar esses lugares pode representar um ��
importante símbolo de integração.”

Tomadas de decisão tão caprichosas, não emba-
sadas em análises reais da demanda de viagens 
podem resultar em enganos que contribuem 
muito pouco para a qualidade de serviço para o 
usuário (e.g., Trem Elétrico de Lima). Ao mesmo 
tempo, reconhece-se que considerações políticas 
podem ser bastante apropriadas no aumento 
de dados técnicos. De fato, autoridades eleitas 
democraticamente têm a responsabilidade de 
aplicar seu julgamento fazendo determinações 
entre diferentes conjunturas de custos e benefí-
cios. Algumas das ocasiões estratégicas exigindo 
inserções políticas incluem:

Preferência de posicionar os corredores ��
iniciais em lugares com alta visibilidade de 
forma a promover o conceito de BRT mais 
amplamente;
Preferência de locar os corredores inicial-��
mente em comunidades de baixa renda de 
forma a promover maior igualdade social;
Rejeição de corredores que possam confli-��
tar com outros planos de infra-estrutura ou 
outras entidades governamentais;
Rejeição de corredores exigindo extensa re-��
organização de muitos operadores de trans-
portes públicos formais e informais.

Uma análise puramente técnica dos atributos do 
corredor pode perder algumas das considerações 
políticas mais sutis que podem afetar bastante a 
viabilidade de um projeto.
Entretanto, a existência de planos de infra-
estrutura para o mesmo lugar ou a existência 
de um ambiente complexo de operadores 
não quer dizer que um corredor não deva ser 
considerado. Pode haver soluções para essas 
dificuldades ou ainda existir mais motivos para 
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considerar tais corredores, ao menos para uma 
fase de projeto posterior.
Frequentemente, o problema mais complicado 
é que corredores com os maiores volumes atuais 
de transporte público já foram incluídos em 
planos diretores para um futuro projeto de 
metrô. Tomadores de decisão são relutantes em 
planejar um BRT em um futuro corredor de 
metrô, por medo de causar o cancelamento da 
possibilidade de fundos do governo nacional 
para custear o metrô. Nesses casos, é melhor pri-
meiro propor a colocação do BRT no corredor 
como uma medida provisória, para ser evoluído 
para metrô ou VLT em uma data futura não 
especificada. Esse racionamento foi utilizado 
com sucesso para o Corredor I do TransJakarta 
assim como em Kunming e Curitiba. Os baixos 
custos de infra-estrutura de um sistema de BRT 
podem torná-lo uma boa tecnologia de transição 
para um futuro sistema ferroviário. Além disso, 
a infra-estrutura de BRT pode realmente ajudar 
a preparar a área fisicamente para o futuro cor-
redor de trem. Por exemplo, um sistema de VLT 
exigirá uma faixa de passagem similar àquela de 
um sistema BRT. Da mesma forma, um sistema 
ferroviário elevado exigirá espaço do canteiro 
central para a base das colunas.
Em outros casos, o ambiente político pode 
simplesmente não permitir a consideração de 
BRT em um futuro corredor de metrô, mesmo 
que o metrô seja improvável de ser realizado 
em qualquer horizonte de tempo previsível. 
A próxima melhor solução é selecionar um 
corredor que complementará o sistema de metrô 
planejado. Os sistemas de BRT em conside-
ração em Guangzhou (China), Ahmedabad 
(Índia) e Délhi, e algumas linhas de BRT em 
São Paulo foram intencionalmente planejadas 
fora dos potenciais futuros corredores de metrô. 
Entretanto, esses sistemas de BRT são expres-
samente desenhados para oferecer integração 
complementar com os sistemas ferroviários 
planejados.
Colocações políticas podem ser particularmente 
adequadas quando questões culturais e sociais 
estão em debate. Em Hyderabad, a presença de 
cemitérios mulçumanos dos dois lados da via cria 
um inoportuno gargalo na principal estrada que 
divide a cidade de noroeste a sudeste. Uma solução 
de engenharia poderia propor a desapropriação de 

partes do cemitério para um alargamento de via. 
Entretanto, para um governo predominantemente 
hindu (de religião hindu), a realocação desse cemi-
tério seria vista como algo, política e socialmente, 
perigoso. Assim, um julgamento político racional 
pode ser necessário para abreviar qualquer discus-
são de alargamento de vias.
Em Jacarta, o itinerário inicialmente plane-
jado para o segundo corredor BRT o condu-
ziria diretamente através da estação de ônibus 
Senen. Entretanto esse projeto teria exigido a 
remoção de várias centenas de vendedores de 
rua que estão ilegalmente ocupando espaço 
público, mas são, mesmo assim, organizados 
em um tipo de máfia. Vários oficiais de polícia 
foram mortos tentando realocar os vendedores, 
e a decisão tomada foi a busca de um itinerá-
rio que não fosse tão bom quanto esse. Esse 
obstáculo político custará ao novo sistema de 
BRT aproximadamente 25.000 passageiros por 
dia. O exemplo da estação Senen não é único, 
uma vez que muitas vias arteriais de nações em 
desenvolvimento estão ilegalmente obstruídas 
tanto pelos ricos e inseridos na sociedade quanto 
pelos pobres e desesperados. Negociação política 
para reclamar essas áreas para o sistema de BRT 
pode, muitas vezes, somar atrasos relevantes e 
aumentar o risco de tumultos.
Também pode ser aconselhável na Fase I não 
interromper demais os serviços de linhas de 
transportes públicos que não serão inseridos 
no novo sistema. Negociações com os atuais 
operadores de transporte público representam 
uma parte delicada do planejamento de BRT e, 
geralmente, aconselha-se que não se aproxime de 
uma só vez de todo o setor privado da indús-
tria de transporte público. Corredores com um 
grande número de operadores separados farão 
com que as negociações para reformar o sistema 
sejam muito mais complexas do que os corredo-
res onde já existe um número menor de opera-
dores. Essa consideração foi um fator determi-
nante para o corredor Insurgentes, na Cidade do 
México, e também é um fator no planejamento 
do sistema de Dar es Salaam.

5.4.5  Considerações sociais 

Considerações sociais podem ser um fator 
prioritário na seleção do corredor. Sistemas de 
transporte público desempenham muitas fun-
ções sociais estratégicas em uma cidade que, em 
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geral, desempenha um papel central nos esforços 
de regeneração. Líderes políticos e desenvolve-
dores de projetos podem, desse modo, buscar 
atender áreas que se beneficiariam mais de um 
investimento em transporte público.
Focar uma fase inicial sobre uma comunidade 
de baixa renda pode gerar diversos benefícios de 
igualdade social e econômica. O novo sistema 
de transporte público conectará esses residentes 
a empregos e serviços públicos nas áreas centrais 
da cidade. O próprio sistema provavelmente 
gerará oportunidades de emprego, tanto diretas 
quanto indiretas. Estudos recentes em Bogotá 
indicam que a significante redução dos custos de 
viagem resultantes do TransmMilenio expandiu 
bastante o mercado de trabalho para residentes 
de baixa renda, aumentando os empregos e os 
salários entre grupos de menor renda.
Um novo sistema de transporte público 
também pode contribuir muito com a atração 
de investimentos em áreas de menor renda. 
Adicionalmente a presença de um sistema pode 
instigar o senso de orgulho e comunidade em 
área que anteriormente se sentiram abandonadas 
e ignoradas. Por essas razões, Bogotá proposita-
damente localizou seu corredor inicial de BRT 
entre a área central e a área de menor renda no 
sul da cidade.
Acesso ao BRT também pode aumentar o valor 
de terrenos, o que pode ser uma faca de dois 

Figura 5.43
O sistema 

TransMilenio de 
Bogotá tem atraído 

com sucesso usuários 
de um amplo espectro 

da sociedade.
Foto por Lloyd Wright

gumes para os pobres. Estudos recentes indicam 
que o TransMilenio levou a significantes aumen-
tos dos valores das propriedades em áreas servi-
das pelo sistema alimentador do TransMilenio. 
Para famílias pobres, sem certificados de posse 
de terrenos, os benefícios de menores custos 
de transporte podem ser perdidos para pessoas 
com rendas maiores. É, portanto, uma boa idéia 
priorizar os esforços de dar às famílias pobres 
o certificado de registro em corredores de BRT 
planejados, de forma que os resultantes aumen-
tos dos valores dos imóveis possam ser captados 
pelas famílias, em vez de favorecer os especula-
dores imobiliários.
Ao mesmo tempo, há também razões sociais 
e ambientais para incluir comunidades de 
média e alta renda dentro das primeiras fases 
do projeto. Ainda que Bogotá tenha escolhido 
a área de menor renda no sul da cidade como 
alvo, o prefeito, também de forma intencional, 
incluiu uma extensão do corredor para o norte 
da cidade, a região mais afluente. As áreas mais 
prósperas de uma cidade são obviamente os 
locais onde há maior propriedade de veículos. 
Assim, de um ponto de vista de migração de 
usuários do carro para o transporte público, 
há maior redução potencial de congestiona-
mentos e emissões ao se tomar como alvo áreas 
de casas com automóveis. Além disso, o pre-
feito Enrique Peñalosa também viu relevantes 
benefícios sociais do encorajamento de maiores 
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Quadro 5.2: Calculando a taxa de custo-benefício
Como um exemplo simplificado desse cálculo, a tabela abaixo apresenta um exemplo hipotético 
de economias de tempo para veículos de BRT e veículos de tráfego misto. O fator de “pondera-
ção” é dado em cada grupo de agentes participantes (usuários de transporte público e usuários 
de carros). Neste primeiro caso, a cada grupo é dado o mesmo peso.

Tabela de benefícios de economia de tempo, Cenário 1

Corredor
Benefícios de economia de tempo

Custo Taxa de custo-benefício
BRT Carros Total

Peso 1 1

A 50 -6 44 10 4,4

B 2 0 2 5 0,4

No cenário acima, o corredor A atrai um alto volume de viagens. Os benefícios concedidos a 
usuários de transporte público (44) nesse caso excederão bastante os prejuízos causados aos 
usuários de carros (-6). O Corredor B é uma área de baixo índice de viagens, mas com pouco 
congestionamento, e assim sem nenhum impacto sobre usuários de automóveis. Nesse caso, o 
benefício para usuários de ônibus é bastante baixo. Dessas duas opções, a taxa de custo-benefício 
para o corredor A é 11 vezes maior que a mesma taxa para o corredor B. Assim, da perspectiva 
de economia de tempo, o corredor A seria o corredor escolhido.

Se as autoridades políticas estivessem preocupadas com as reações dos donos de carros, então 
o peso para esse grupo poderia ser aumentado para 5. Entretanto, como a tabela abaixo indica, 
até mesmo esse tanto de priorização pelos interesses dos carros não mudaria o resultado geral.

Tabela de benefícios de economia de tempo, Cenário 2

Corredor
Benefícios de economia de tempo

Custo Taxa de custo-benefício
BRT Carros Total

Peso 1 5

A 50 -6 20 10 2,0

B 2 0 2 5 0,4

Entretanto, se as autoridades estivessem particularmente preocupadas com as reações dos 

donos de carros e, portanto, dessem um peso de 10 de prioridade para veículos privados, então 

o resultado mudaria.

Tabela de benefícios de economia de tempo, Cenário 3

Corredor
Benefícios de economia de tempo

Custo Taxa de custo-benefício
BRT Carros Total

Peso 1 10

A 50 -6 -10 10 -1,0

B 2 0 2 5 0,4

Nesse cenário, o corredor A seria uma escolha menos desejável que o corredor B. Entretanto como 

a baixa taxa de benefício para os usuários de transporte público, o corredor B arriscaria a contribuir 

muito pouco para a promoção de prospecções futuras de BRT no desenvolvimento da cidade.

Uma tabela expandida de benefícios poderia ser construída para poder fatorar também impactos 

da economia de combustíveis e melhorias ambientais. 
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interações entre classes econômicas. Peñalosa 
observou que: “Um sistema de transporte 
público pode ser o único lugar onde os ricos e 
os pobres interagem.” Em termos de promoção 
do entendimento e conscientização entre grupos 
sociais, um sistema de transporte público de 
alta qualidade pode ser um potencial unificador 
social em uma cidade (Figura 5.43). Fazer com 
que o sistema atenda também grupos de maior 
renda ajuda a encorajar a participação política 
por famílias influentes.
Assuntos sociais e de equidade também podem 
ser pré-requisitos centrais para empréstimos de 
grandes organizações financeiras internacionais. 
A maioria das instituições de desenvolvimento, 
como o Banco Mundial, justifica investimentos 
em termos de alívio da pobreza. Assim, assegu-
rando que um número razoável de passageiros 
está abaixo da renda média é importante ligar o 
sistema a metas mais amplas de alívio da pobreza.

5.4.6  Análise com critérios múltiplos para a 
seleção de corredores

Conforme observado em toda esta seção, a 
seleção final de um corredor será, por fim, feita 
por um político tomador de decisões que, pro-
vavelmente, incorporará considerações sociais 
e políticas na decisão. Não só por isso, uma 
estrutura analítica pode contribuir muito para 
esse processo. Uma análise de custo-benefício 
incorporando os benefícios de economia de 
tempo, economia de combustível e melhorias 
ambientais pode ser bem útil para ajudar a 
definir essa decisão. A quantificação desses 

benefícios também melhora a atratividade do 
projeto para muitas instituições financeiras.
Como o nome implica, uma análise de custo-
benefício calcula a taxa de benefícios de um 
projeto para o seu custo. Quanto maior for 
essa taxa, mais atraente um projeto provavel-
mente se torna para os tomadores de decisão 
e organizações de financiamento. A Equação 
5.4 oferece a estrutura para calcular a razão de 
custo-benefício.
Equação 5.4 Taxa de custo-benefício

BC= (Btp + Btm + Bcp + Bcm + Bamb)/Ci

Com,
BC = taxa de custo-benefício
Btp = Benefícios de economia de tempo para 

passageiros do transporte público
Btm = Benefícios de economia de tempo para 

passageiros do tráfego misto
Bcp = Benefícios de economia de combustível 

para passageiros do transporte público
Bcm = Benefícios de economia de tempo para 

passageiros do tráfego misto
Bamb = Benefícios ambientais
Ci = Custo de implementação.
O Quadro 5.2 oferece um exemplo de uma 
análise com critérios múltiplos usando dois dos 
fatores apresentados nesta seção.

Figura 5.44
A disponibilidade de 

terreno para terminal 
e garagem pode ser 
uma consideração 

no ponto final de um 
corredor específico.

Foto por cortesia de TransMilenio S.A.
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5.5  Extensão do corredor
“Tempo é a mais longa distância entre dois 
pontos.”

—Tennessee Williams, dramaturgo, 1911–1983

Uma vez que os principais corredores foram 
selecionados, a questão passa a ser sobre a 
extensão ótima dos corredores. Em geral a 
demanda de passageiros tende a cair à medida 
que a distância dos destinos a partir do centro 
aumenta. A certa altura, a demanda se tornará 
insuficiente para manter as operações lucrativas, 
e a justificativa para investimentos em infra-
estrutura para uma via exclusiva de ônibus pode 
ser tornar mais difícil. Adicionalmente, a partir 
de certo ponto, outros serviços, como serviços 
alimentadores, podem ser economicamente mais 
praticáveis. Finalmente, quanto mais distante do 
centro é mais provável que o congestionamento 
seja menos sério, fazendo com que faixas segre-
gadas sejam menos necessárias. Assim o serviço 
do corredor pode continuar, mas a partir desse 
ponto o serviço operará no tráfego misto e sem 
o benefício de uma via de ônibus exclusiva. 
Em sistemas utilizando serviços alimentado-
res, a decisão de onde terminar a via de ônibus 
exclusiva (i.e., corredor troncal) pode depender 
em parte da disponibilidade de terreno para 
acomodar um terminal (Figura 5.44). Um ter-
minal é necessário para facilitar as transferên-
cias entre as operações das linhas alimentadoras 
e as troncais. Adicionalmente, garagens para o 
estacionamento e manutenção de veículos são 
localizadas perto do terminal para facilitar a 

entrada rápida e de custo eficiente dos veícu-
los em serviço. Dada a relativamente grande 
quantidade de espaço necessária para o terminal 
e as garagens, os custos de aquisição de pro-
priedades será provavelmente um grande fator 
da decisão sobre onde localizar as benfeitorias. 
Considerações sociais também podem ter um 
papel na extensão do corredor. Se comunidades 
de baixa renda na periferia da cidade são um 
alvo a ser atingido pelos serviços por razões 
de igualdade social, então o corredor deve ser 
estendido para atender esses grupos. Assim, 
ainda que a demanda de passageiros seja o prin-
cipal determinante, outros fatores, como a situa-
ção do terminal e da garagem como também as 
considerações sociais, também desempenharão 
um papel relevante na determinação da exten-
são do corredor de ônibus.
O ponto de partida para a determinação do 
comprimento do corredor, no entanto, será pro-
vavelmente uma análise de custo-benefício rela-
cionada à demanda de passageiros. Uma vez que 
o comprimento ótimo do corredor foi determi-
nado baseado na demanda de passageiros, então 
a decisão pode ser ajustada por outros fatores, 
como a situação do terminal e da garagem, tão 
bem quanto fatores de igualdade social.
A base para a análise de custo-benefício da 
extensão do corredor é tipicamente a economia 
de tempo gerada pelo corredor exclusivo. Uma 
vez que o corredor exclusivo não mais oferecer 
uma economia de tempo bruto em comparação 
com o custo de construção, então se atingiu 

Tabela 5.3: Análise de custo-benefício da extensão do corredor

 Trecho 
do 

corredor

Extensão 
do trecho 

(km)

Demanda 
ao longo do 

trecho (x 1000)

Economia 
de tempo 
(minutos)

Custo Benefício
Taxa de 
custo-

benefício
(C / B)Total / km Total / km / km

A 3,0 13,0 6,0 2,00 5 1,67 26,00 15,61

B 2,0 12,0 4,0 2,00 4 2,00 24,00 12,00

C 1,5 13,0 5,0 3,33 3 2,00 43,33 21,67

D 3,0 11,0 4,0 1,33 4 1,33 14,67 11,00

E 1,8 9,0 1,2 0,67 2 1,11 6,00 5,40

F 3,1 7,5 2,5 0,81 4 1,29 6,05 4,69

G 2,3 6,0 0,5 0,22 3 1,30 1,30 1,00

H 1,5 4,5 0,6 0,40 2 1,33 1,80 1,35

I 3,1 3,0 1,0 0,32 5 1,61 0,97 0,60

J 1,9 2,2 0,2 0,11 3 1,58 0,23 0,15
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o ponto onde o corredor exclusivo não é mais 
justificável pelo custo. À medida que o número 
de passageiros cai com a distância do centro 
da cidade, o benefício total de economia de 
tempo diminui. Além disso, uma vez que os 
níveis de congestionamento também, prova-
velmente, cairão com a distância do centro da 
cidade, a vantagem de tempo de viagem de um 
corredor exclusivo, da mesma maneira, cairá. A 
Tabela 5.3 oferece um exemplo dos resultados 
de custo-benefício colocados contra os compri-
mentos de um corredor.

É claro que esse benefício de economia de 
tempo tenderá a aumentar à medida que o 
tempo passe e os congestionamentos piorem. 
Uma vez que sistemas de BRT devem durar por 
um longo tempo, é uma prática normal estimar 
de forma simples o provável congestionamento 
ao longo do corredor pelos próximos 10 ou 20 
anos, em vez de só assumir que as atuais condi-
ções de congestionamento devem permanecer as 
mesmas por muito tempo no futuro.
No exemplo dado na Tabela 5.3, o corredor 
terminaria depois do segmento H, se a decisão 

Figura 5.45
O impacto da adição 

de mais corredores.

a. Corredor troncal único
 sem serviços alimentadores

b. Corredor troncal único
 com serviços alimentadores

c. Dois corredores troncais
 com serviços alimentadores

d. Três corredores troncais
 com serviços alimentadores

corredor troncal linha alimentadora terminal
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fosse baseada apenas em considerações de 
custo-benefício. Depois do segmento “H”, a 
taxa de custo-benefício cai abaixo do valor de 
1,0, representando que os custos de estender 
o corredor exclusivo superam os benefícios de 
economia de tempo.

5.5.1  Extensão do serviço alimentador 

Se os serviços alimentadores devem ser imple-
mentados no sistema, então a extensão desses 
serviços deveria ser baseada nas análises de 
custo-benefício similares bem como nas diversas 
outras considerações, como fatores de equidade 
social. Uma vez que os serviços alimentadores 
tipicamente empregam veículos menores e não 
requerem corredores exclusivos, o custo para 
estender o serviço alimentador é principalmente 
baseado nos custos operacionais, como combus-
tível e salário de motoristas. A certa distância do 
terminal, um serviço alimentador deixará de ser 
economicamente viável à medida que a demanda 
de passageiros caí abaixo de certo valor.
Entretanto, em muitos casos, os serviços ali-
mentadores podem ser estendidos para áreas de 
baixa densidade por razões de igualdade social. 
Algumas comunidades podem não ter outros 
serviços de transporte, e a existência de servi-
ços alimentadores pode ser vital para conectar 
pessoas a oportunidades de emprego e serviços 
sociais como escolas e postos de saúde. Nesses 
casos, no entanto, serviços alimentadores formais 
podem ser apenas uma dentre muitas opções 
para conectar residentes aos grandes corredores 
de transporte. Como será discutido no Capitulo 
13 (Integração Modal), outras opções, como 
bicicletas e serviços de bicitáxis também podem 
ser opções a considerar para ligar o sistema a 
áreas com densidades de população mais baixas.

5.6  Número de corredores
“Existem vários caminhos que se pode seguir, mas 
nem todos os caminhos estão abertos para você.”

—Claire Bloom, atriz, 1931– 

Um segundo corredor no plano inicial não se 
traduz simplesmente em dobrar os possíveis 
destinos. Antes disso, a soma dos corredores 
de transporte público tende a se comportar de 
maneira exponencial. A matemática dos corre-
dores de transportes públicos implica que um 
mais um não é igual a dois, mas, ao contrário, 
é igual a quatro. Esse resultado advém das 

permutações de destinos de viagens possíveis 
adicionadas com cada nova perna do corredor. 
A Figura 5.45 ilustra a progressão do aumento 
crescente do número de destinos possíveis que se 
consegue ao somar cada novo corredor.
Claramente, os cenários (a) e (b) na Figura 5.45 
oferecem relativamente poucas opções de destinos 
aos usuários. Nesses casos, muitos usuários conti-
nuarão a utilizar suas atuais opções de transpor-
tes, mesmo que eles gastem parte do seu tempo 
de viagem no único corredor do novo sistema 
de transporte público. Entretanto os cenários (c) 
e (d) começam a oferecer um serviço que pode 
competir bastante bem com qualquer outra opção 
modal. Nesses cenários, muitos clientes serão 
capazes de realizar todas as suas necessidades de 
viagens apenas utilizando o novo sistema de BRT. 
Se apenas os cenários (a) ou (b) são esperados na 
primeira fase do projeto, então haverá um grande 
risco com respeito ao futuro do sistema.

5.7  Posicionamento de estações e 
faixas

“As três coisas mais importantes de um imóvel 
são localização, localização e localização.”

A localização da via de ônibus segregada dentro 
de uma via específica é uma decisão de pro-
jeto que traz mais opções do que pode parecer 
aparente a primeira vista. As faixas podem ser 
posicionadas no meio ou ao longo dos lados da 
via. Adicionalmente, as faixas dos dois sentidos 
podem ser colocadas do mesmo lado da via, como 
acontece em alamedas de transporte público.

Figura 5.46
Um corredor de ônibus 

junto ao canteiro 
central, com uma 

única estação central 
se tornou o padrão 

para sistemas de BRT 
de alta qualidade.

Photo courtesy of TransMilenio S.A.
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5.7.1  Faixas centrais e estações

A opção mais comum é localizar a via de ônibus 
no canteiro central ou nas duas faixas centrais 
(Figura 5.46). Essa configuração reduz conflitos 
com conversões à direita (em países que diri-
gem do lado direito da via). A locação central 
também permite que uma estação central atenda 
os dois sentidos do corredor. Uma única estação 
reduz custos de infra-estrutura em comparação 
com a construção de estações separadas para 
cada sentido.
A estação baseada no canteiro central também 
permite integrações mais fáceis entre linhas do 
corredor, particularmente quando dois corredo-
res se cruzam em ruas perpendiculares. É bem 
mais fácil ligar duas estações centrais por túneis 
ou pontes do que ligar quatro estações ao longo 
das laterais das ruas. No caso de corredores ao 
longo das laterais ou com estações escalonadas 
no canteiro do corredor, a dificuldade de prover 
infra-estrutura para pedestres que conectam 
todas as possíveis permutações pode ser bas-
tante complexa (Figura 5.47). Uma alternativa 
é oferecer todos os possíveis itinerários de cada 
estação. Entretanto, quando se tenta cobrir 
todas as permutações, a estrutura de linhas se 

torna complicada e irreal com apenas um único 
conjunto de interseções (Figura 5.48).
Como observado antes, o uso de uma única esta-
ção central é bem mais conveniente para facilitar 
transferências. Uma estação central permite que 
usuários escolham dentre múltiplas opções de 
linha a partir de uma única plataforma. A Figura 
5.49 oferece o mesmo número de permutações de 
itinerários mostradas na Figura 5.48. Entretanto 
o uso de estações centrais simplifica enorme-
mente as combinações de linhas.

5.7.2  Estações na calçada

Ainda que seja comum encontrar faixas de 
ônibus típicas no lado da calçada, é raro para 
BRTs posicionar a via de ônibus nos lados da via 
(Figura 5.50). Sistemas de BRT geralmente não 
utilizam essa configuração primariamente por 
causa dos conflitos com o tráfego de conversões, 
táxis parados, veículos de entrega e o tráfego não 
motorizado (Figura 5.51). Esses conflitos inibirão 
a capacidade do sistema. Conseguir capacidades 
maiores que 5.000 passageiros por hora por sen-
tido é bastante complicado se veículos em con-
versões estiverem constantemente interferindo 
com a operação do corredor. Corredores do lado 

Figura 5.47
Estações divididas 
e nas laterais das 

vias tornam as 
transferências de 

usuários complicadas. 
Um elaborado conjunto 

de pontes ou de túneis 
seria necessário para 
fazer transferências 

possíveis neste arranjo.
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Figura 5.48
Uma maneira 
alternativa de 
contornar o problema 
de conexão de 
estações divididas e 
nas laterais das vias 
seria oferecer linhas 
que cubram todas as 
permutações possíveis. 
Entretanto, o número 
necessário de linhas já 
se torna excessivo, até 
mesmo para apenas 
uma interseção.
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Estação

Figura 5.49
Estações centrais 
permitem 
transferências 
mais fáceis entre 
plataformas e 
múltiplas permutações 
de itinerários.

Estação

Estação

Linha azul

Linha vermelha

Linha verde
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Figura 5.505
Faixas de ônibus ao 
lado da calçada são 
bastante comuns em 
sistemas de ônibus 
convencionais, 
mas geralmente 
falham graças ao 
congestionamentos 
de tráfego e 
fiscalização fraca.
Foto por Lloyd Wright

Figura 5.514
Nesta imagem de 
Quito, o veículo 

do BRT Trolé está 
operando em uma 

faixa “exclusiva” do 
lado da calçada, mas é 
bloqueado pelo tráfego 
de uma rua lateral que 

se mescla a essa via. 
Uma via de ônibus 

central evitaria muitos 
desses tipos de conflitos.

Foto por Lloyd Wright

Figura 5.524
Em muitos assuntos, o 

sistema de Hangzhou é 
um sistema de corredores 
de ônibus moderno e bem 

projetado. Entretanto, 
a escolha de estações 
do lado da calçada 

limita a flexibilidade de 
integração com futuras 

linhas e corredores.
Foto por Kangming Xu 

(http://www.brtchina.org)

da calçada criam o potencial para todo o corredor ser 
parado por um táxi pegando um passageiro, uma via-
tura policial estacionada temporariamente, um acidente 
ou um veículo imobilizado por causa de um grande 
volume de pedestres cruzando a via transversal.
Essa configuração também cria dificuldades quando 
se tenta permitir transferências gratuitas entre linhas 
perpendiculares. Para fazê-lo, deve-se construir um 
elaborado conjunto de passagens de pedestres sus-
pensas ou enterradas para manter o sistema fechado. 
Alternativamente, passageiros poderiam ser forçados 
a caminhar através de interseções cheias e pagar uma 
segunda tarifa para entrar em um corredor diferente. 
Entretanto, usuários claramente não querem pagar 
duas vezes só para mudar de direção.
Para sistemas com apenas um único corredor, as esta-

ções do lado da calçada não 
inibem transferências, já que 
não há outros corredores para 
permitir que as transferên-
cias aconteçam. Entretanto, 
sistemas que começam com 
apenas uma primeira fase de 
um único corredor, quase 
invariavelmente crescem para 
incorporar mais partes da 
cidade. Assim, os problemas 
associados com estações 
no lado da calçada podem 
apenas se tornar evidentes 
quando corredores adicionais 
forem construídos e transfe-
rências se tornarem necessá-
rias. Hangzhou desenvolveu 

http://www.brtchina.org
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uma impressionante Fase I do sistema de 
corredores que inclui veículos e estações muito 
modernos. Entretanto, a escolha de estações na 
calçada provavelmente criarão futuras limitações 
no sistema (Figura 5.52).

5.7.3  Corredores só de vias de ônibus

Corredores “exclusivos para ônibus” ou alame-
das de transporte público são opções eficientes 
para dar completa prioridade ao transporte 
público. Esses segmentos de corredores são 
tipicamente empregados em áreas centrais onde 
restrições de espaço limitam a capacidade de 
compartilhar o espaço entre transporte público 
e veículos particulares. Nesses casos, alamedas 
de transporte podem contribuir bastante para 
espaços públicos de pedestres de alta-qualidade.
Cidades como Bogotá e Quito empregam 
corredores só de ônibus em lugares selecionados. 
Da mesma forma, Brisbane, Denver, Otawa e 
Pittsburgh também desenvolveram corredores 
só de ônibus, ao menos, em certos segmentos de 
via (Figuras 5.53 e 5.54).

5.7.4  Múltiplas faixas ao lado do corredor

Ainda que vias de ônibus alinhadas ao lado da 
rua, geralmente, falhem graças aos conflitos de 
conversões com o tráfego misto, a colocação 
de múltiplas faixas nos cantos pode funcionar 
para certos segmentos de vias. Se uma estrada 
é acompanhada por um espaço verde (e.g., um 
grande parque), espaço de água (e.g., oceano, 
baía, lago ou marginal de rio), ou espaço aberto, 
então pode não haver conflitos com conversões 

Figura 5.53
Uma via de ônibus exclusiva corre sob 
o Hospital Mater Hill em Brisbane.
Foto por cortesia de Queensland Transport

Figura 5.54
Veículos de transporte 
público recebem 
direito exclusivo de 
uso da Alameda na 
16a Rua em Denver.
Foto por cortesia de NBRTI

Figura 5.55
Em localidades 
suburbanas, Brisbane 
é capaz de segregar 
completamente sua via 
de ônibus ao lado de 
uma rodovia existente.
Foto por cortesia de Queensland 
Transport

por longas distâncias, no caso em que o alinha-
mento lateral pode, de fato, ser preferível ao 
alinhamento central.
O sistema de corredores de ônibus de Miami 
posiciona faixas nos dois sentidos do corredor 
do mesmo lado da via. Em Brisbane, vias de 
ônibus conectando áreas suburbanas passam ao 
longo de áreas relativamente abertas, onde uma 
infra-estrutura completamente segregada ao 
longo da lateral da rodovia existente é possível 
(Figura 5.55). No caso de Miami, movimentos de 
conversão para veículos privados que não sejam 
em interseções sinalizadas não são permitidos ao 
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longo do corredor (Figura 5.56). Em Orlando 
(EUA), o sistema central Lymmo ocupa duas das 
três faixas para o centro (Figura 5.57). Ao tráfego 
misto é dada uma única faixa de sentido único. 
Nessa configuração o acesso a lojas no lado do 
BRT é limitado a horários em que o sistema 
não esteja operando. Assim, lojas devem receber 
entregas de produtos por veículos durante a noite, 
ou em qualquer momento por meio de modos 
não motorizados, como carrinhos de mão.

5.7.5  Opções no fluxo e contrafluxo

Somando-se as diferentes configurações de via, 
projetistas de sistema podem optar ainda por 
movimentos de ônibus “no fluxo” ou “no con-
trafluxo”. “No fluxo” quer dizer que os veículos 
operam no mesmo sentido que as faixas de 
tráfego misto adjacentes. “No contrafluxo” quer 
dizer que os veículos operam no sentido oposto 
do tráfego misto. O contrafluxo é, algumas vezes, 
usado se o lado das portas nos veículos existentes 
exige que o ônibus seja conduzido de um lado 
específico. Obviamente, é preferível derivar o 
projeto do veículo de um projeto ótimo de corre-
dor, mas essa situação nem sempre é possível.
A montagem de contrafluxo representa poten-
cialmente um sério problema com o aumento 
de acidentes envolvendo pedestres. Pedestres 
podem estar desacostumados a olhar na direção 
da faixa de contrafluxo e, assim, atravessar a rua 
inadvertidamente em uma situação perigosa.
Faixas de ônibus no contrafluxo são usadas em 
vários sistemas de ônibus convencionais em todo 
o mundo (Figura 5.58). Muitas vezes, projetos 
de contrafluxo são utilizados para desencorajar 
veículos particulares a entrarem na faixa de 

Figura 5.56
A via de ônibus de 

Miami é situada 
inteiramente na 

lateral de uma 
grande via expressa.
Imagem por cortesia da US FTA

Figura 5.57
O sistema Lymmo de Orlando utiliza duas das três 
faixas disponíveis no distrito central da cidade.
Foto por Lloyd Wright

Figura 5.584
Uma faixa de ônibus 

no contrafluxo 
utilizada no 

distrito central de 
Johanesburgo.
Foto por Lloyd Wright

N

Rodavia
(sentido Sul) US–1

Rodavia
(sentido Norte)

Corredor
de ônibus

C
ic

lo
vi

a

Figura 5.596
Quito empregou 
brevemente 
movimentos no 
contrafluxo em sua 
linha Ecovía, uma vez 
que os veículos iniciais 
tinham as portas 
“do lado errado”.
Foto por Lloyd Wright
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ônibus. Entretanto, a faixa no contrafluxo pode 
simplesmente resultar em congestionamento da 
via de ônibus se veículos privados resolverem, 
mesmo assim, entrar na área.
Sistemas de contrafluxo não são, em geral, 
empregados em sistemas de BRT, particular-
mente por causa da preocupações com a segu-
rança de pedestres. Quito usou brevemente 
movimentos no contrafluxo para o seu corredor 
Ecovía, uma vez que os veículos disponíveis 
possuíam portas do lado errado (Figura 5.59). 
Entretanto, uma vez que os novos veículos 
chegaram da manufatura, Quito converteu o 
corredor de volta para movimentos “no fluxo”.

5.7.6  Combinando diferentes opções de 
configuração

Como em muitas outras decisões de projeto 
associadas com BRTs, não há uma solução 

Figuras 5.60, 5.61 e 
5.62

Curitiba utiliza 
uma variedade de 

configurações de 
vias. Cada desenho 
de rua depende das 

circunstâncias locais. 
Fotos da direita e 

da esquerda por 
Lloyd Wright.

Foto central por cortesia de URBS e 
do Município de Curitiba

Figura 5.63
São Paulo utiliza ônibus com portas dos dois 
lados do veículo de forma a atender estações tanto 
no canteiro central quanto na calçada.
Foto por Lloyd Wright

Figura 5.64
Veículos com portas dos dois lados permitem 
que Eugene divida uma única faixa para 
embarque nos dois sentidos na estação.
Imagem por cortesia de Lane Transit Distric

correta para configuração da via. Isso depende 
muito das circunstâncias locais. Adicionalmente, 
seria possível usar muitas configurações diferen-
tes em um mesmo sistema. Curitiba, no Brasil, 
usa faixas centrais, as duas faixas nos lados e 
ruas exclusivamente para o BRT (Figuras 5.60, 
5.61 e 5.62). Curitiba, essencialmente, molda a 
configuração de via para a situação particular do 
segmento de rua em questão.
Na maioria dos casos, a única limitação é 
manter as portas do mesmo lado, assim tem-se a 
flexibilidade de usar os mesmos ônibus em múl-
tiplas linhas. Entretanto, esse contratempo já 
foi contornado em alguns casos; Eugene, Porto 
Alegre e São Paulo utilizam ônibus com portas 
dos dois lados para permitir máxima flexibili-
dade (Figuras 5.63 e 5.64). 
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6. Comunicações

“O maior elogio que alguém já me fez foi 
perguntar o que eu pensava e ouvir a minha 
reposta.”

—Henry David Thoreau, autor, 1817–1862

As comunicações têm um papel essencial no 
planejamento, implementação e operação de 
um sistema de BRT. Comunicações também 
têm um papel na atração de novas viagens para 
o sistema. O desenvolvimento de um plano de 
comunicações pode ser tão importante quanto 
qualquer outra atividade crítica como a enge-
nharia de vias, modelagem da demanda de 
transportes ou o estudo financeiro. Um plano 
de comunicações envolvente entre os líderes 
de projeto e os vários agentes participantes 
do processo, expressamente, os prestadores de 
transporte, os passageiros e o público em geral. 
O plano de comunicações é uma ferramenta 
útil para facilitar a revisão de ideias, noções e 
percepções sobre transporte públicos. Um asses-
sor da equipe de planejamento do Metrobus da 
Cidade do México enfatizou:

“Não gastem nenhum dinheiro testando emis-
sões, combinações de combustíveis/motores 
ou economias de combustíveis; gastem tudo 
que puderem em campanhas.” 
(Lee Schipper, 2003)

A superação de desafios e problemas associados 
com um sistema de BRT não envolve simples-
mente construir novas vias, comprar novos 

veículos, re-estruturar métodos operacionais ou 
modificar modelos organizacionais. A mudança 
das noções e percepções do público geral sobre 
transportes durante o processo de transformação 
é fundamental para construir o apoio de projeto.

O planejamento eficiente de transporte não é 
conduzido em isolamento. Em muitos casos, 
idéias do público, organizações cívicas, opera-
dores atuais, empresas do setor privado e outras 
entidades governamentais são mais relevantes do 
que as da equipe de planejamento e dos consul-
tores. Sistemas deveriam ser projetados em torno 
das necessidades e desejos dos usuários. Todos 
os detalhes subsequentes em relação à tecnologia 
e à estrutura podem continuar com esse foco 
simples no cliente/usuário. Como já observado, 
os sistemas de ônibus hoje estão cada vez mais 
perdendo participação modal, porque a preocu-
pação dos usuários sobre conveniência, segu-
rança e conforto não são tratadas. Em cidades 
de nações em desenvolvimento, operadores de 
transporte atuais representam outro grupo estra-
tégico que pode trazer idéias para o processo de 
planejamento e projeto, especialmente no que 
diz respeito a custos e estrutura final de negócios 
do sistema.

Este capítulo oferece alguma orientação prelimi-
nar para ajudar a equipe de BRT a desenvolver 
uma estratégia de comunicações eficiente e um 
processo de participação pública. Os conteúdos 
deste capítulo são:

6.1 Análise dos agentes participantes

6.2 Estratégia de comunicações

6.3 Processos de participação pública

6.1  Análise dos agentes participantes 
(stakeholders)

“Sozinhos podemos fazer pouco; juntos pode-
mos fazer muito.”

—Helen Keller, autora e ativista cega e surda, 
1880–1968

6.1.1  Identificação dos agentes 
participantes

O primeiro passo para desenvolver uma estraté-
gia de comunicações eficiente é a identificação 

dos agentes participantes estratégicos. 
Tipicamente, a barreira mais relevante para a 
implementação de um sistema de BRT não é de 
natureza técnica nem financeira, mas política. 
Ainda que uma forte vontade política seja 
necessária para superar muitos obstáculos 
políticos, uma boa estratégia de comunicações 
pode minimizar de modo relevante a oposição 
política e aumentar o suporte para o projeto e 
melhorar a qualidade final do sistema de BRT.
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O período de pré-planejamento é o tempo para 
começar a identificação de grupos estratégicos 
e organizações que possam ser incluídas no 
planejamento e desenvolvimento do sistema. 
Agências e departamentos específicos, assim 
como autoridades políticas terão opiniões varia-
das e interesses diversos sobre o desenvolvimento 
de um novo sistema de transporte público. 
Organizações não governamentais e de base 
comunitária são muitas vezes fontes importantes 
a serem exploradas também. Organizações que 
possam ser incluídas no processo de identifica-
ção de agentes participantes incluem:

Operadores de transporte existentes, associa-��
ções de operadores e motoristas (formais ou 
informais);
Proponentes de projetos ferroviários comple-��
mentares ou concorrentes;
Motoristas de carros e suas organizações;��
Indústria da construção e outros potenciais ��
suportes da indústria;
Usuários (incluindo atuais usuários de ��
transporte público, donos de carros, usuários 
de transportes não motorizados, estudantes, 
grupos de baixa renda, deficientes físicos, 
idosos);
Departamentos municipais de transporte ��
público;
Departamentos municipais do meio ��
ambiente;
Departamentos municipais de saúde;��
Departamentos municipais de planejamento e ��
departamentos de obras públicas;
Agências de estradas;��
Agências de desenvolvimento econômico;��
Associações de comércio e comerciantes;��
Associações de moradores;��
Polícia de tráfego;��
Agências Nacionais relevantes;��
Peritos em transportes públicos e consultores;��
Organizações não governamentais;��
Organizações de base comunitária;��
Conselhos distritais e de bairros��
Mídia de notícias (televisão, rádios, jornais).��

Agentes participantes de transportes públicos do 
ponto de vista das comunicações são geralmente 

classificados ou como Alvos Públicos (usuários, 
população em geral) ou Alvos Privados (pres-
tadores de serviço, motoristas e empregados). 
Alvos Públicos, também conhecidos como Alvos 
Passivos, consistem de usuários/consumidores de 
serviços e do público em geral, enquanto Alvos 
Privados, ou Alvos Ativos, incluem agentes 
ativamente envolvidos na provisão ou regula-
mentação de serviços de transporte, seja no setor 
público seja no setor privado (Pardo, 2006).
A análise dos agentes participantes deve buscar 
entender quais são as principais preocupações 
de cada grupo, seus interesses no projeto e suas 
capacidades de influenciar, de forma positiva 
ou negativa, o desenvolvimento do projeto 
(tecnicamente chamados de seus “recursos” ou 
“mandatos”).
A inclusão e participação ativa de muitas partes 
interessadas é a maneira mais simples de evitar 
muita da potencial oposição ao desenvolvimento 
do projeto. Não se deve permitir que nenhum 
grupo mantenha o projeto como “refém”, nem 
comprometa os interesses públicos. Por outro 
lado, a participação também não deve ser con-
duzida de uma maneira autoritária. Se as agên-
cias ou grupos sentem que suas contribuições 
não são levadas a sério, então as mesmas reações 
contraproducentes podem ocorrer. A compre-
ensão de que os grupos de agentes participantes 
podem realmente colaborar para a melhoria do 
projeto é de suma importância. Cada agente 
tem uma visão única das questões de transporte 
público e traz o potencial para contribuir para 
um produto final melhor.

6.1.2  Posições dos agentes participantes

Em termos gerais, às posições dos agentes par-
ticipantes podem ser resumidas como mostrada 
na Figura 6.1. Um agente pode estar na posição 
de apoio total de um projeto ou ficar totalmente 
contra ele. Assim mesmo, todas essas posições 
devem ser levadas em conta na análise dos 
agentes participantes, uma vez que o objetivo 
desse exercício é conhecer o que cada um pensa 
do projeto e saber como cada agente poderá 
promovê-lo ou detê-lo. Também é importante 

Figura 6.1
Espectro de possíveis 
posições dos agentes 
participantes.

Apoio Apoio
moderado

Neutra Oposição
moderada

Oposição
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Tabela 6.1: Agentes participantes do BRT e posições esperadas em relação ao projeto

Agente participante Posição possível

Departamentos municipais

Departamento de Planejamento Possivelmente de apoio a medidas de prioridade de transporte público, mas a reação variará 
pela pré-disposição individual.

Departamento de Transporte Alguns membros da equipe preferirão opções ferroviárias, enquanto outros considerarão 
BRT como uma boa oportunidade para a reforma do setor de ônibus.

Departamento de Obras Públicas Alguns engenheiros poderão ter preferência por projetos de infra-estrutura ferroviária ou 
para carros, mas um projeto de vias de ônibus pode ser interessantes.

Departamento de Saúde Provavelmente apoia medidas que reduzam vítimas de acidentes e melhorem a qualidade do ar. 

Departamento do Meio Ambiente Provavelmente apoia medidas que reduzam a contaminação do ar e ruídos.

Departamento de Esportes e Lazer Provavelmente apoia medidas que reduzam a contaminação do ar.

Departamento de Comércio / 
Assuntos Econômicos

Expressará preocupações sobre impactos econômicos, mas é provável que seja convencido 
se receber evidências suficientes.

Polícia de Trânsito Algumas vezes não apoia a prioridade ao transporte público; pode ver esses projetos como 
geradores de congestionamentos adicionais no tráfego misto.

Setor privado

Operadores existentes Suspeitam muito de quaisquer mudanças no status quo; precisarão de uma campanha 
de informações articulada para serem persuadidos, podem ser opositores importantes do 
sistema se não forem adequadamente envolvidos.

Proponentes de projetos 
ferroviários

Podem ser a mais séria fonte de oposição de um projeto de BRT, ou podem apoiar um 
projeto de BRT integrado com a sua rede.

Indústria da Construção Geralmente dão bastante apoio.

Indústria Imobiliária Podem ou não apoiar.

Câmara de Comércio Prováveis de serem bastante persuadidos se a questão de alívio de congestionamentos for 
corretamente apresentada.

Revendedores e mecânicos de 
automóveis, postos de gasolina

Opõem-se a quaisquer iniciativas que possam reduzir a propriedade de veículos.

Indústria de seguros Apoiam bastante as medidas que reduzam acidentes e melhorem a saúde pública em geral.

Lojistas, varejistas Preocupações serão expressas sobre os impactos nas vendas.

Companhias de serviços públicos 
(água e esgoto, energia e 
telecomunicações)

Estarão preocupados com quaisquer possíveis remoções de suas linhas de serviços.

Grandes complexos indústriais e 
empresariais

Darão apoio se o projeto ajudar a melhoria do acesso de empregados e diminuir 
congestionamentos que atrapalham as atuais entregas

Serviços públicos

Escolas e Universidades Apoiam, se melhorar o acesso de estudantes, e equipes de pesquisa podem ajudar a 
planejar o projeto e documentar os seus impactos

Hospitais Provavelmente dão apoio, se o uso potencial das faixas de prioridade melhorar o tempo de 
respostas de veículos de emergência.

Sociedade civil 

ONGs Ambientais Apoiam medidas que reduzam poluição e ruídos.

Organizações de base comunitária Apoiam medidas que melhorem a segurança e a qualidade estética do ambiente nas ruas.

ONGs Internacionais e fundações Apoiam cidades criando exemplos das melhores práticas com potencial para replicação em 
outros lugares.

Grupos de usuários

Donos de carros Preocupados com a perda de espaço viário para veículos particulares.

Usuários de transporte público Apoiam melhorias do tipo BRT.

Pessoas fisicamente deficientes Apoiam, se acessos adequados forem oferecidos.
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observar que a análise de agentes participantes 
é uma ferramenta para conhecer a população, 
antes de uma ferramenta de “convencimento” 
sobre este ou aquele aspecto do BRT.
A Tabela 6.1 lista os vários agentes possivel-
mente afetados (de forma negativa ou positiva) 
por uma iniciativa de BRT tão bem quanto as 
possíveis posições tomadas pelos agentes. As 
posições reais desses agentes claramente depen-
derá do contexto local.
Uma análise completa provavelmente incluirá os 
seguintes elementos:

Tabela 6.2: Tabela de análise de agentes participantes em um projeto de transporte público em Palmira

Grupo Interesses Recursos e mandatos Problemas percebidos

Passageiros Ter um sistema de trans-
porte público confiável e 
de baixo custo

Disposição para pagar por um sistema de ��
transporte de ônibus confiável

Fraca confiabilidade do transporte ��
de ônibus
Motoristas não dirigem ��
cuidadosamente
Acidentes frequentes��
Passageiros machucados com ��
frequência
Quebras frequentes��
Motoristas são rudes��

Não 
passageiros

Redução de 
engarrafamentos

Alguma disposição para usar o sistema de ��
ônibus, se confiável

Congestionamentos frequentes��

Sindicato dos 
motoristas de 
ônibus

Melhores condições 
de trabalhos para os 
motoristas

Forte influência sobre os motoristas; ��
100% da classe é associada
Representar os interesses de seus membros ��
coletivamente em negociações.

Salários baixos��
Turnos de trabalho muito longos��
Veículos em más condições��
Ruas e estradas em más condições��

Companhia 
Pública de 
Ônibus

Oferecer um serviço 
público essencial 
seguro, de custo 
eficiente.

Frota de ônibus��
Orçamento operacional, incluindo subsídios ��
municipais
Prestação de serviço público essencial, ��
seguro, de custo eficiente

Frota de veículos é velha��
Ônibus são mal mantidos��
Tarifas cobradas cobrem apenas ��
75% dos custos operacionais
Diminuição da demanda��
Muitas queixas de passageiros��

Departamento 
de Obras 
Públicas

Melhorar as ruas de 
Palmira

Orçamento anual de operações alocado ��
pela Câmara de Vereadores/Prefeito
Construção e manutenção adequada de ��
vias dentro dos limites da cidade de Palmira 
(incluindo vizinhanças distantes)

Vias estão em más condições��
Orçamento insuficiente��
Congestionamentos crescentes��

Prefeito de 
Palmira

Estabelecer um sis-��
tema de transporte 
público confiável e de 
baixo custo
Congestionamentos ��
menores

Liderar o apoio popular��
Tem poder de veto sobre decisões da ��
Câmara de Vereadores
Servir os melhores interesses da Cidade de ��
Palmira
Servir como chefe executivo e gerente da ��
cidade

Congestionamentos crescentes��
Muitas queixas de cidadão sobre o ��
sistema de transporte

Câmara de 
Vereadores 
de Palmira

Congestionamentos ��
menores Estabelecer 
um sistema de 
transporte público 
confiável

Aprova e fiscaliza o orçamento anual de ��
Palmira
Atender os interesses dos moradores de ��
Palmira
Tomar a decisão final em relação a todos ��
os projetos a serem financiados pelo 
orçamento de Palmira

Congestionamentos crescentes ��

Fonte: http://www.iadb.org

Identificação do agente participante;��
Interesses e motivações do agente;��
Posição provável de ser assumida;��
Recursos e mandatos;��
Problemas percebidos;��
Soluções para os problemas percebidos.��

Ao percorrer esse processo analítico, uma 
estratégia pode ser montada de forma a tratar 
as preocupações de cada agente participante. 
A Tabela 6.2 delineia uma análise de agentes 
participantes que foi conduzida por um projeto 
de transporte público em Palmira (Colômbia).

http://www.iadb.org
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6.1.3  Empregados e proprietários do 
transporte público atual

“E deve-se perceber que tomar a iniciativa na 
introdução de uma nova idéia… é bastante 
complicado, e perigoso, e improvável de ser 
bem-sucedida. A razão é tal que todos aqueles 
que lucram com a velha ordem se oporão ao 
inovador, ainda que todos que se beneficiarão 
com a nova ordem serão, no melhor dos casos, 
defensores mornos dele.”

—Niccolo Machiavelli, filósofo político, 1469–1527

6.1.3.1  Proprietários de transportes públicos
Tipicamente, as negociações mais difíceis para 
desenvolver um sistema de BRT serão com os 
operadores de transporte existentes. As mudan-
ças nunca são fáceis e, normalmente, sofrem 

uma desconfiança bem clara das agências públi-
cas. Em cidades como Belo Horizonte (Brasil), 
São Paulo (Brasil) e Quito (Equador), a forma-
lização proposta pelo setor de transporte incitou 
a violência e a desobediência civil. Em Quito, 
os operadores existentes bloquearam o funcio-
namento do novo sistema Trolé. Finalmente, 
os militares receberam ordem para intervir na 
situação de forma a restaurar a ordem (Figuras 
6.2, 6.3 e 6.4).
Operadores de transporte público existentes 
podem ser bastante céticos em relação a qual-
quer mudança, especialmente se a mudança tiver 
ramificações sobre sua própria lucratividade e 
viabilidade. Em muitas cidades, os operadores 
privados pressionaram as autoridades políticas 
através de contatos com suas bases e conversas 

Figuras 6.2, 6.3 e 6.4
Os operadores 
existentes em 

Quito protestaram 
violentamente na 

abertura do sistema 
Trolé em 1995. A 

semana de turbulências 
só terminou depois 
da intervenção dos 

militares equatorianos.
Fotos por cortesia de El Comercio

de bastidores. Entretanto, deve ser notado que 
a ameaça aos operadores existentes é percebida 
de forma mais forte que a real. Os operadores 
existentes podem efetivamente competir para 
ganhar as concessões operacionais dentro do 
sistema de BRT proposto. Operadores e pro-
prietários de frota tipicamente ganham com as 
sinergias de desenvolvimento de uma rede que 
produz melhor lucratividade.
Assim, os operadores existentes podem passar a 
ver o BRT como uma oportunidade de negó-
cios positiva, e não como uma ameaça ao seu 
futuro. Como esse setor estratégico passará a ver 
o conceito, no entanto, depende das circunstân-
cias e maneira com que o BRT é apresentado 
a eles. A municipalidade pode desejar planejar 
cuidadosamente uma estratégia de campanha 
que construirá uma relação de abertura e con-
fiança com os operadores existentes. Ao menos 
um membro da equipe de planejamento deve 
ser dedicado permanentemente a atividades de 
ligação com os operadores existentes. Em alguns 

resistência, sem considerações dos benefícios que 
pretenda trazer.

Essa conjunção de circunstâncias é tipicamente 
verdadeira para o BRT e os operadores de trans-
porte público existentes. O BRT pode melhorar 
lucros e condições de trabalho para os opera-
dores existentes e motoristas. Entretanto, em 
muitos países, o setor está desacostumado com 
qualquer envolvimento oficial, fiscalização ou 
taxação, e os operadores, muitas vezes, carregam 
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casos, essa posição será melhor se preenchida 
por um antigo operador de transporte ou outra 
pessoa que detenha credibilidade pessoal com os 
operadores.

Em muitos casos, um esforço de campanha 
efetivo com os operadores pode ajudar a disper-
sar medos infundados. Visitas a cidades com 
sistemas de BRT podem ser bastante apropria-
das para operadores privados de transportes 
(Figura 6.5). Muitos dos medos que os operado-
res possam ter sobre o BRT podem ser dissipa-
dos com sucesso pela visão em primeira mão de 
um sistema. Além disso, operadores privados 
são, com muita probabilidade, mais facilmente 
convencidos se conversarem, sem intermediá-
rios, com operadores de outras cidades onde a 
conversão de sistemas convencionais para BRT 
já tenho sido feita. Discussões entre diferentes 
operadores privados são, assim, um mecanismo 
bastante eficiente de criar uma atmosfera de 
apoio e confiança.

Dito isto, é crítico que o líder político do pro-
jeto de BRT não permita que os antigos ope-
radores de transporte mantenham o interesse 
públicos refém. O desenvolvimento do novo 
sistema, inevitavelmente, requererá negociações 
difíceis e contenciosas com os operadores priva-
dos. Permitir que o novo sistema seja definido 
pelos pequenos interesses dos operadores pri-
vados pode comprometer de forma relevante a 
boa qualidade do serviço de transporte público.

6.1.3.2  Motoristas, cobradores e outros 
empregados

“Encontrar um bom motorista de ônibus pode 
ser tão importante quanto encontrar um bom 
músico.”

—Reba McEntire, cantora, 1955–

Os donos de companhias de transporte público, 
apesar de tudo, não são as únicas pessoas afeta-
das pela reorganização do setor. Empregados, 
como motoristas, cobradores e mecânicos, 
estarão todos bastante preocupados sobre como 
as mudanças afetarão seu ganha-pão. Já que 
esses trabalhadores são tipicamente de comuni-
dades de baixa renda, quaisquer impactos sobre 
empregos e rendas trarão consigo consideráveis 
preocupações de igualdade social.

Figura 6.5
Victor Raul Martinez, 

dono de uma 
companhia operando 

em TransMilenio, 
Si99, fala com uma 

proprietária de uma 
companhia de ônibus 

de Jacarta, em Bogotá.
Foto por cortesia do ITDP

Figura 6.6
Trabalhadores do 
transporte público em 
Cuenca (Equador) 
em protestos contra 
mudanças na 
regulamentação.
Foto por cortesia de El Comercio

A preocupação mais comum de empregados 
será qualquer redução de empregos ou salários 
derivando de uma conversão para BRT. Já que 
veículos de BRT tipicamente têm maior capa-
cidade de usuários que os veículos de trans-
porte público existentes, motoristas e outros 
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empregados podem temer que haja uma rele-
vante redução de empregados. Um único ônibus 
articulado tem capacidade para 160 passageiros 
enquanto um microônibus padrão pode ter 
apenas a capacidade de 16 a 35 passageiros. 
Assim, o novo veículo de BRT pode acabar 
substituindo algo entre 5 e 10 veículos existen-
tes. Com o fantasma de potenciais retrações de 
trabalho, os próprios motoristas podem levar 
protestos as ruas contra o desenvolvimento de 
um sistema de BRT (Figura 6.6).

Entretanto, qualquer impacto negativo sobre 
empregos advindos da reorganização do BRT 
são, muitas vezes, superados por outros fatores 
e novas oportunidades de empregos. Os moto-
ristas existentes, com freqüência, costumam 
trabalhar por períodos muito extensos de forma 
a fazer uma renda marginal. Em muitas cidades 
de nações em desenvolvimento, um motorista 
essencialmente alugará o veículo de um pro-
prietário por uma taxa fixa diária. O motorista, 
assim, tem um incentivo para trabalhar tanto 
quanto possível de forma a recuperar o seu 
investimento diário. Como será visto posterior-
mente neste manual, no modelo de negócios de 
BRT, esse incentivo para trabalhar por horas 
excessivas deixa de existir. Os motoristas, ao 
contrário, ganham um salário fixo e trabalham 
em uma programação de turnos mais racional. 
Assim, em vez de um único motorista trabalhar 
um turno de 16 horas, o novo sistema deverá 
empregar quatro motoristas diferentes para tra-
balhar em quatro turnos de 6 horas. Além disso, 
o ganho de eficiência obtido com as operações 
de BRT tipicamente representa que os moto-
ristas ganharão maiores rendas mesmo com as 
horas de trabalho reduzidas. Adicionalmente, o 
sistema de BRT trará consigo melhores condi-
ções de trabalho, assistência de saúde, treina-
mento, uniformes e outros benefícios (Figuras 
6.7, 6.8 e 6.9).
A reestruturação do BRT, provavelmente, não 
apenas trará melhores empregos, mas trará 
também mais tipos de empregos. Há muitos 
tipos de empregos que os sistemas existentes 
devem simplesmente não incluir em sua estru-
tura operacional. Por exemplo, os serviços exis-
tentes podem não incluir equipe de segurança, 
ou os motoristas existentes, como também a 
equipe de cobrança de tarifas, podem dobrar. 
Deve haver apenas um mínimo de equipe de 
manutenção e administração em uma operação 
existente. Com a conversão para BRT, todas 
essas ocupações não preenchidas ou preenchi-
das não de forma total são totalmente forma-
lizadas (Figuras 6.10 e 6.11). Assim, a criação 
de novas ocupações pode também contribuir 
para mitigar quaisquer reduções de trabalho em 
outros lugares.
Por essas razões, muitos novos sistemas de 
BRT, na verdade, aumentaram o número de 

Figuras 6.7, 6.8 e 6.9
O avanço para BRT 
traz consigo muitos 

benefícios para a 
equipe no local de 

trabalho, incluindo 
vestiários com armários 

e chuveiros, áreas de 
descanso e recreação.

Fotos por Lloyd Wright
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empregos, em vez de diminuir. Assim mesmo, 
não é inconcebível que uma conjuntura de cir-
cunstâncias possa ocorrer em que haja a redução 
de empregos. Dada a sensibilidade do número 
de empregos do setor de transporte público, é 
altamente recomendado que as cidades prevejam 
essas circunstâncias e tomem firmes medidas 
para mitigar os impactos sobre o número de 
empregos. Se alguma redução no número de 
empregos não pode ser evitada, as cidades deve-
riam no mínimo implementar ações remediado-
ras, como programas de requalificação e apoio à 
localização de trabalho.

6.1.4  Interesses ferroviários

Depois dos operadores de transporte público, os 
proponentes de projetos concorrentes a um pro-
jeto de BRT são a próxima oposição mais prová-
vel, frequentemente proponentes de uma tecno-
logia alternativa de base ferroviária. Idealmente, 
a seleção de uma tecnologia adequada de trans-
porte de massa deveria seguir uma ponderação 
racional de alternativas de custos e benefícios 
dos diferentes sistemas, e a melhor alternativa 
para cada corredor deveria ser estabelecida e 
fundamentada em um plano diretor para uma 
rede de transporte de massa integrada e de longo 
prazo. Nesses casos, interesses de BRT e trens 
devem prover ligações críticas em uma rede e 
devem dar apoio um ao outro.
Em outros casos, entretanto, particularmente 
quando uma cidade de renda média está desen-
volvendo seu primeiro sistema de transporte de 
massa, é provável haver uma competição pelos 
corredores mais lucrativos de transporte público 
de massa. Proponentes de projetos ferroviários 
bem custeados, algumas vezes, disseminam 
informações erradas sobre BRTs que podem 

Figuras 6.10 e 6.11
A formalização do 
sistema de transporte 
público traz consigo 
novas oportunidades 
de emprego que 
previamente não 
eram parte das 
operações. Uma 
equipe de segurança 
(foto esquerda) e 
trabalhadores de 
manutenção (foto 
direita) podem ser 
algumas das novas 
ocupações criadas. 
Foto esquerda por Carlos Pardo 
Foto direita por Lloyd Wright

ser bastante convincentes para os tomadores de 
decisão e altamente deletérias para o apoio do 
público.

A determinação de como situar o novo projeto 
de BRT a respeito das propostas anteriores de 
ferrovias em corredores de grande demanda é, 
muitas vezes, uma das decisões políticas mais 
difíceis que o proponente do BRT terá de fazer. 
No final das contas, se forem encontrados cor-
redores que sejam financeiramente viáveis e pas-
síveis de promover a aceitação política do BRT 
com menos oposição do que em outros corredo-
res, certamente esses corredores devem ser con-
siderados na Fase I. Como corredores de BRT 
podem ser construídos rapidamente, a rápida 
implementação de um bom sistema de BRT é o 
aspecto mais importante desse processo.

Se um sistema de BRT está sendo apresentado 
em competição com um projeto ferroviário 
em um mesmo corredor, geralmente é uma 
boa ideia chamar autoridades do governo para 
conduzir uma análise aberta e transparente das 
alternativas, em que os dois proponentes de 
projeto tornem públicos os planos detalhados. 
Proponentes de BRT devem estar prontos para 
oferecer ao público os fatos acurados sobre o 
potencial de sua própria proposta, mas eles 
devem também exigir completa divulgação das 
propostas concorrentes e estar pronto para con-
testar as alegações, muitas vezes, exageradas das 
propostas concorrentes.

Proponentes de metrôs, bondes, monotrilhos 
deverão fazer alegações bastante públicas de que 
seus sistemas não precisarão de qualquer subsí-
dio do governo, de que atrairão grandes núme-
ros de motoristas e de que não removerão espaço 
da via dos motoristas particulares. Proponentes 
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de sistemas BRT devem estar prontos para 
contestar essas alegações. O Capítulo 2 sobre 
opções de tecnologias de transporte público 
oferece alguns materiais que devem dar aos pla-
nejadores algumas expectativas razoáveis sobre 
as possibilidades de tecnologias de transporte 
público concorrentes.

6.1.5  Motoristas

Enquanto grupos de bastidores representando 
interesses dos automóveis podem algumas vezes 
criar oposições políticas poderosas à implemen-
tação do BRT, sua oposição não deve ser tomada 
por certa. Oferecer aos motoristas e as suas orga-
nizações informações acuradas sobre o projeto 
de BRT planejado e sobre os impactos previstos 
aos automóveis pode, algumas vezes, transfor-
mar uma oposição desinformada em apoio. 
Motoristas não estão, em geral, felizes com o 
congestionamento de tráfego e sentem que algo 
deva ser feito. Alguns motoristas podem estar 
procurando por uma alternativa de alta qua-
lidade para não ter de dirigir, pelo menos em 
algumas viagens. A maioria dos motoristas apoia 
os transportes de massa, nem que seja só pela 
esperança de que outros o utilizem. Em alguns 
casos, o BRT realmente melhorará as viagens de 
veículos motorizados particulares.
Enquanto no mundo desenvolvido, donos de 
automóveis podem representar a maioria da 
população; nos países em desenvolvimento, os 
donos de automóveis podem representar menos 

que 15% da população. O poder político de 
motoristas é desproporcional ao número deles, 
mas esse poder se justifica por eles, em geral, 
incluir em suas fileiras os mais ricos e mais 
influentes grupos sociais e políticos. A extensão 
da organização dos motoristas privados varia 
bastante de país para país. Muitas vezes, proje-
tos de BRT são implementados com pouca resis-
tência de motoristas e, outras vezes, motoristas 
levantaram relevantes preocupações, muitas 
vezes através da mídia. Alguns motoristas priva-
dos verão o desenvolvimento do BRT como uma 
desapropriação de sua própria infra-estrutura de 
transporte, enquanto outros ficarão entusiasma-
dos com o desenvolvimento de uma alternativa 
de alta qualidade de transporte de massa.
A ideia de priorizar o espaço viário para o 
transporte público pode parecer contrária aos 
interesses dos donos de veículos particulares. 
Entretanto, algumas vezes, a separação de veícu-
los de transporte público do outro tráfego pode 
ajudar a melhorar as condições para os veículos 
particulares. Uma vez que os veículos de trans-
porte público param mais frequentemente e 
podem representar a maioria dos veículos na rua 
em alguns lugares, a separação desses veículos 
do tráfego misto pode realmente melhorar o 
fluxo para todos.
O impacto específico sobre o tráfego misto 
depende de circunstâncias locais. Esse impacto 
pode ser previsto antes. Dar informações preci-
sas para o público motorizado pode preparar os 
motoristas com expectativas razoáveis sobre o 
novo sistema. Se o sistema foi bem projetado, é 
provável que existam impactos adversos míni-
mos para os motoristas e, algumas vezes, exis-
tirão realmente impactos positivos. Se o novo 
sistema cria de fato impactos negativos para 
os motoristas, então os proponentes de projeto 
devem estar prontos para isso e preparar uma 
campanha para justificar o projeto de qualquer 
forma sobre bases de igualdade ou ambientais 
(Figura 6.12).

6.1.6  Usuários de transporte público

Usuários atuais do transporte público são os 
aliados óbvios no ganho de vontade política para 
empurrar um projeto de melhoria de transportes 
públicos para frente. Usuários de transportes 
públicos provavelmente são o único grupo de 

Figura 6.12
Equipe do sistema 
TransJakarta 
dissemina informação 
para motoristas sobre 
o novo sistema.
Foto por cortesia do ITDP
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peso com muito a ganhar com as melhorias 
de serviço. Infelizmente, em muitos casos, os 
grupos de usuários de transporte público não 
são organizados em fortes grupos de bastido-
res. Entretanto, quando usuários de transporte 
público se juntam como uma única voz, a 
influência deles pode ser relevante. A União dos 
Passageiros de Ônibus de Los Angeles obteve 
sucesso em conseguir a atenção dos tomadores 
de decisão de transporte público (Figura 6.13).

Em cidades como Quito, as passeatas de passa-
geiros foram um contraponto para as demandas 
dos operadores privados. Grupos de passageiros 
podem protestar contra aumentos de tarifas, 
enquanto operadores privados podem requerer 
esses aumentos de forma a oferecer melhores 
serviços. Até certo ponto, essas tensões podem 
estimular um debate saudável. Entretanto, em 
outros casos, ela pode levar a imobilizações polí-
ticas e violência (Figuras 6.14 e 6.15).

6.1.7  Departamentos municipais

Em qualquer novo projeto, a decisão de qual 
agência ou agências governamentais se encarre-
gará do projeto; ou se uma nova agência precisa 
ser criada, provavelmente fará parte de um pro-
cesso contencioso. As agências que forem exclu-
ídas do processo de planejamento e desenvol-
vimento e suas equipes podem reagir de forma 
que pode causar detrimento para a implantação. 
Alguns grupos podem interpretar sua exclusão 
como evidência de que o novo projeto vai contra 
os seus interesses. Agências excluídas também 
podem sentir que os domínios de suas responsa-
bilidades e influências estão sendo desgastados. 
Nesses casos, as organizações excluídas podem 

se opor ou até mesmo obstruir o processo de 
desenvolvimento do projeto. Isso é especial-
mente relevante, já que as autoridades locais têm 
muitas ferramentas legais e administrativas para 
parar o projeto. Se eles forem adequadamente 
tratados nos passos futuros do processo de pré-
planejamento, eles podem usar essas ferramentas 
para contribuir para o sucesso do projeto.

Mais contencioso é ainda o papel do corpo 
regulamentador, responsável pelos operadores 
de transporte público existentes. Muitas vezes, 
a alocação de licenças de linhas e operação gera 
receitas tanto lícitas quanto ilícitas para oficiais 
do governo, e a potencial perda dessas receitas 
é frequentemente uma grande preocupação 
do corpo regulamentador. Se essa agência é a 
mesma a quem se dará a responsabilidade do 
projeto do BRT, pode ser que a própria agência 

Figura 6.13
A União dos 

Passageiros de Ônibus 
de Los Angeles provou 

ser uma voz de 
mudança poderosa na 

melhoria das condições 
do transporte público.

Foto por cortesia de Bus Riders Union

Figuras 6.14 e 6.15
Aumentos de tarifas 
propostos em Quito 
levaram a protestos 

violentos.
Foto esquerda por Afredo Lagla 

Foto direita por Diego Pallero 
Fotos por cortesia de El Comercio
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tente, de forma sorrateira, minar o projeto. 
Um prefeito poderoso, cercado por grupos de 
interesse público, pode geralmente superar esses 
problemas com suficiente vontade política.

6.2  Desenvolvendo uma estratégia de 
comunicação 

“O maior problema com a comunicação é a 
ilusão de que ela foi bem-sucedida.”

—George Bernard Shaw, dramaturgo, 1856–1950

As comunicações em um projeto de BRT têm 
dois componentes. Primeiro, uma estratégia é 
necessária para comunicar com agentes partici-
pantes diretos, ou “alvos ativos”, incluindo:

Operadores de transporte público;��
Outras agências governamentais envolvidas ��
ou afetadas pelo projeto;
Equipe interna de projeto.��

Secundariamente, uma estratégia é necessária 
para comunicar com o público geral, ou “alvos 
públicos”.
Normalmente, bem no começo do projeto, é 
aconselhável divulgar informações gerais tanto 
para agentes participantes quanto para o público 
geral sobre o que é BRT. Uma vez que BRT 
é um conceito relativamente novo, é bastante 
provável que poucos dos agentes participan-
tes tenham uma compreensão detalhada. 
Informações sobre os sistemas bem-sucedidos 
em cidades como Curitiba e Bogotá usualmente 
atendem bem essa proposta. Audições públicas 
e reuniões com a mídia e representantes de siste-
mas de BRT existentes são frequentemente bons 

mecanismos de iniciar o entendimento público 
(Figura 6.16). Convidar agentes participantes 
estratégicos e representantes da mídia para via-
gens de estudo em cidades com sistemas de BRT 
também é uma maneira eficiente de aprofundar 
o processo de educação (Figura 6.17)

Um anúncio de que um projeto de BRT está em 
curso é um marco importante em um projeto 
de BRT. Uma vez que uma liderança política 
anuncia que um projeto de BRT será constru-
ído, haverá imediatamente muito interesse no 
projeto. Assim, muito antes desse anúncio ser 
feito, uma estratégia de comunicações completa 
deve ser articulada. As reações mais prováveis de 
todos os maiores agentes participantes devem ser 
consideradas antes de focar a atenção do público 
no projeto.

6.2.1  Configurando a equipe de 
comunicações

Um dos primeiros empregados de tempo 
integral selecionados para um projeto deve ser 
o diretor de comunicações. As comunicações 
com a equipe de projeto serão um fator prin-
cipal da eficiência e da efetividade do processo 
de planejamento, e as comunicações com os 
agentes externos podem ser o fator determi-
nante da aprovação do projeto para a completa 
implementação.

Figura 6.16
O ex-prefeito de 
Bogotá, Peñalosa, 
discutindo as 
vantagens políticas 
do TransMilenio 
como o então vice-
governador de Jacarta, 
Budihardjo, 2001.
Foto por cortesia do ITDP

Figura 6.17
Pessoal de TransMilenio explicando o 
sistema para o governador de Jacarta, 
Governador Sutiyoso, 2003.
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Dados os diferentes níveis de comunicação, 
diversos porta-vozes podem ser adequados, 
especialmente quando se diferencia entre comu-
nicações internas e externas. Como um projeto 
público de alta visibilidade, o principal líder 
político (seja o governador seja o prefeito) terá 
um importante papel no progresso e resultado 
do projeto (Figura 6.18). Assim, o líder político 
poderá designar um porta-voz específico para 
manejar as linhas de comunicações críticas, 
especialmente em relação à mídia de notícias. 
Esse porta-voz será encarregado de responder as 
questões no lugar do líder político a respeito do 
projeto. O líder político e o seu representante 
indicado são geralmente responsáveis pelas per-
manentes comunicações com o comitê diretor 
tanto quanto com os maiores grupos de agentes 
participantes, como a imprensa.
O porta-voz do projeto pode ser um expert 
em comunicações ou ser um dos diretores de 
departamento que supervisiona o planejamento. 
A pessoa escolhida deve ter um comando bas-
tante bom dos detalhes de projeto assim como 
um alto nível de capacidade de comunicação 
verbal. O porta-voz ou porta-vozes oficiais para 
o projeto serão as faces públicas do projeto, na 
necessidade de declarações públicas diante da 
televisão, rádio ou outras formas de mídia.
Se um porta-voz de projeto não for claramente 
nomeado pelos líderes políticos, então múlti-
plas pessoas relacionadas ao projeto podem ser 
colocadas em posição para fornecer informações 
para o público e outros agentes participantes. 
Entretanto, sem um cuidadoso roteiro conjunto 
de respostas para a mídia e inquéritos públi-
cos, as mensagens de comunicações podem ser 
inconsistentes, ou pior, algumas vezes incorre-
tas. No final das contas, essa falta de estratégia 
de comunicações pode causar confusão entre 
os agentes participantes e reduzir a confiança 
pública no projeto.
Comunicações internas entre a equipe de 
projeto e o comitê diretor também precisam ser 
cuidadosamente gerenciadas. Se as comunica-
ções são raramente feitas, então os membros do 
comitê diretor sentirão que não estão influen-
ciando o projeto. Nesses casos, obter aprovações 
de projeto para prosseguir em marcos específicos 
será mais complicado. Oferecer atualizações 
regulares para todos, seja por meio verbal ou 

eletrônico, ajuda a assegurar que todos perma-
neçam informados e envolvidos.
Para alguns grupos de agentes participantes, 
como os operadores existentes de transporte 
público, a equipe de projeto pode designar uma 
pessoa para manejar essas comunicações em 
uma base de tempo integral. Esse porta-voz 
para um setor específico provavelmente perma-
necerá em contato próximo com o líder político 
para assegurar que a direção do relacionamento 
com o agente continua consistente com a polí-
tica oficial.
A campanha de informação direcionada ao 
público geral, muitas vezes, é mais bem condu-
zida por profissionais competentes de relações 
públicas. Em uma grande municipalidade, 
um escritório de imprensa também pode 
atuar em um papel importante nesse processo. 
Entretanto, dada a importância de um novo 
sistema de transporte público para uma cidade, 
a contratação de uma equipe profissional de 
relações públicas com uma perspectiva externa 
é usualmente um caminho recomendado. 
Algumas das atividades a ser assumidas pela 
equipe de relações públicas são as seguintes:

Preparação de material para a imprensa;��
Organização de conferências de imprensa;��
Desenvolvimento de uma estratégia de mídia.��

Cientistas sociais também podem fazer parte 
da equipe de relações públicas, especialmente 
quando houver assuntos sensíveis que se obser-
varam na análise de agentes participantes (por 

Figura 6.18
Conforme sugerido 
pela quantidade de 
notícias sobre o projeto, 
a iniciativa de BRT 
de Jacarta rendeu 
relevantes ramificações 
políticas para o 
Governador Sutiyoso.
Imagem por cortesia do ITDP
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exemplo, a preocupação de redução de trabalho 
pelos operadores existentes).
No caso de TransMilenio, o diretor do Projeto 
TransMilenio foi apontado diretamente pelo 
prefeito e estava encarregado de falar sobre 
quaisquer assuntos relacionados ao TransMilenio 
nas ocasiões em que o próprio prefeito estivesse 
indisponível. Ele era assistido pela equipe de 
projeto, e também por tempo e esforços doados 
por um grande banco para uma campanha de 
relações públicas. Esse indivíduo resumiu suas 
atividades de comunicação da seguinte forma:

“Como diretor do Projeto TransMilenio, eu 
dediquei uma grande parte de meu tempo à 
discussão do novo sistema de transporte e 
à explicação do seus benefícios para líderes 
das esferas políticas, de negócios e religiosas, 
assim como a outras associações e outros 
grupos de interesse. Compareci a um grande 
número de discussões em mesas-redondas, 
painéis e conferências. Também fui entrevis-
tado por diferentes mídias, preparei declara-
ções oficiais a imprensa e compareci a muitos 
debates e fóruns para discutir os assuntos.” 
(de Guzmán, 2005)

No caso de TransJakarta, nenhum porta-
voz oficial foi designado, e o público recebeu 
informações conflitantes do Departamento 
de Transporte e do chefe da Força Tarefa do 
TransJakarta. Entretanto, antes do lança-
mento do sistema, o governador contratou uma 
empresa de consultoria para organizar even-
tos de imprensa e também criar e disseminar 
anúncios de rádio e televisão. ONGs também 
atuaram em papéis estratégicos no TransJakarta 
tanto para disseminar informação sobre o pro-
jeto quanto para criticar os erros cometidos pela 
equipe de planejamento.
No caso de Délhi, uma firma profissional de 
relações públicas foi contratada pela equipe 
de projeto chefiada pelo Indian Institute of 
Technology.
No caso de Dar es Salaam, a unidade de 
gerenciamento de projeto tinha um diretor de 
projeto responsável pelo gerenciamento do pro-
jeto, assim como um coordenador de projeto, 
responsável pela comunicação com todos os 
agentes participantes estratégicos. O porta-voz 
definitivo do projeto, entretanto, era inicial-
mente o prefeito.

Figura 6.19
Essa reinderização de 

uma estação do sistema 
de BRT para Las Vegas 

ajuda a criar uma 
imagem moderna e 

positiva para o público 
e ajuda a relacionar 

o novo sistema com a 
comunidade local.

Imagem por cortesia da 
Cidade de Las Vegas
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Um orçamento para publicidade e anúncios 
deve ser determinado, e todas as outras oportu-
nidades disponíveis devem ser aproveitadas para 
fazer marketing do sistema.

6.2.2  Materiais promocionais

A promoção do novo sistema de BRT tanto 
junto aos interesses privados quanto junto ao 
público geral requer geralmente o desenvolvi-
mento de alguns materiais promocionais bem 
padronizados. Ainda que esse material deva ser 
preparado para necessidades políticas particula-
res, alguns materiais são bem padronizados:

Marca e logotipo;��
Imagens do novo sistema;��
Modelos tridimensionais;��
Mapa de linhas;��
Vídeos de simulação.��

A marca, o logotipo e o slogan do sistema devem 
ser concebidos com muito cuidado e visão de 
mercado por uma empresa de marketing profis-
sional. O Capítulo 18 (Marketing) deste Manual 
de BRT oferece mais detalhes sobre o desenvol-
vimento de um pacote de marketing completo.
Como o público geral terá provavelmente 
relativamente pouco conhecimento de BRT, 
um pacote com material visual pode ser um 
mecanismo eficiente para apresentar o conceito. 
Simulações visuais do novo sistema são uma 
parte normal de qualquer campanha de rela-
ções publicas. Algumas simulações excelentes 
das estações planejadas do BRT de Las Vegas 
mostram como o sistema incorporará os tradicio-
nais sinais de néon, evocando o glamour de Las 
Vegas (Figura 6.19). Mostrar às pessoas como a 
cidade pode ser transformada pelo novo sistema 
de BRT pode gerar muito entusiasmo e um forte 
desejo por parte do público em ver o projeto 
implementado.
Com o advento softwares amigáveis a preços 
acessíveis, essas reinderizações visuais podem ser 
conseguidas bem depressa e a custos modestos. 
Na maioria dos casos, as estações fechadas com 
cobrança externa, assim como os modernos 
veículos, fazem o BRT uma opção de apelo 
visual, especialmente para moradores de nações 
em desenvolvimento acostumados com serviços 
de ônibus abaixo do padrão. Assim, reinderiza-
ções sofisticadas podem contribuir muito para 
estimular o entusiasmo do público pelo projeto.

Modelos tridimensionais também podem ser 
maneiras bastante eficientes de explicar, tanto 
para o público quanto para os agentes partici-
pantes, como o sistema BRT deverá funcionar 
e dar-lhes uma percepção do aspecto visual do 
sistema (Figura 6.20).
O futuro mapa de linhas é parte fundamental 
para campanha de relações públicas. O mapa de 
linhas cria a percepção entre os agentes partici-
pantes que o sistema será, de fato, provavelmente 
implementado (Figura 6.21). Conseguir que um 
prefeito, ou um governador, publique um mapa 
de linhas futuras propostas para um sistema de 
BRT, particularmente um mapa de linhas que 
tenha aparência similar a um mapa de metrô, 
será um sinal de seriedade política, e isso cria 
a percepção da inevitabilidade do projeto que 
pode ser crítica para ganhar o público em geral. 
O mapa de linhas mostra aos passageiros como 

Figura 6.20
Modelo tridimensional 

do novo sistema de 
BRT de Dar es Salaam.

Foto por cortesia do ITDP

Figura 6.21
Primeiro mapa 

completo de corredores 
para o sistema DART, 

Dar es Salaam.
Cortesia de Logit Engenharia
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eles serão beneficiados com o novo sistema. Por 
essa razão, é importante não apenas indicar as 
linhas da Fase I, mas também as linhas prová-
veis para toda a rede completa.
Finalmente, é cada vez mais viável, do aspecto 
econômico, produzir um vídeo de simulação 
sobre os problemas com o atual sistema de 
transporte e o proposto sistema de BRT futuro. 
O TransMilenio de Bogotá fez uma série de 
vídeos curtos sobre o futuro sistema de BRT que 
foram ao ar em televisão nacional. Esses vídeos 
muitas vezes discutem os atuais problemas 
enfrentados pelos usuários de transporte público 
e oferecem um retrato visual do futuro sistema. 
Uma técnica de sucesso é traçar os movimen-
tos dos usuários à medida que percorrem seus 
caminhos pelo sistema. Um vídeo de sucesso 
permitirá que o público ganhe uma percepção 
de como seria andar no novo sistema de BRT.

6.2.3  Estratégia de comunicação para 
alvos ativos

“Alvos ativos” ou “alvos privados” se referem 
àqueles agentes participantes com interesses 
financeiros diretos ou envolvimento direto no 
planejamento do projeto. Esses agentes provavel-
mente terão um engajamento próximo com todo 
o processo de planejamento. Comunicações 
frequentes e detalhadas com esses grupos são 
essenciais para evitar a formação de oposição 
e atrasos ao projeto. Em qualquer iniciativa de 
BRT, estratégias de comunicação sob medida 

devem ser articuladas para, no mínimo, três 
alvos ativos críticos:

1. Prestadores de serviços de transporte 
público existentes;

2. Autoridades locais;
3. Equipe interna de projeto.

6.2.3.1  Prestadores de serviços de transporte 
público existentes

A estratégia de comunicações com agentes parti-
cipantes privados estratégicos serve duas funções 
cruciais. Primeiro, mensagens direcionadas para 
esses grupos podem ajudar a dissipar a preo-
cupação que poderiam evoluir para resistência 
ao projeto. Assim, essas comunicações podem 
ajudar a eliminar potenciais obstáculos futuros 
para a implementação. Segundo, comunicações 
com esses grupos podem levar a um melhor 
projeto e execução baseado nas observações e 
recomendações deles.
No processo de transformar um sistema de 
transporte público de uma cidade, os prestado-
res de serviço de transporte existentes são agen-
tes estratégicos. Contudo eles podem se tornar 
obstáculos para o processo de transformação, 
eles também representam um importante grupo 
de apoio, se tratados adequadamente. Os ope-
radores têm uma boa chance de realizarem rele-
vantes melhorias em sua lucratividade de longo 
prazo do novo sistema. Ser capaz de se comu-
nicar de forma eficiente com todas as pessoas 
envolvidas na sua operação (líderes de negócios, 
donos de ônibus, motoristas de ônibus e pessoal 
administrativo) é essencial. Esses operadores 
também possuem informações críticas do sis-
tema, e assegurar o seu apoio tornará o processo 
de planejamento muito mais fácil. Tratar de suas 
preocupações também é crucial para a viabili-
dade do sistema no longo prazo (Figura 6.22).
A equipe de comunicações deve se esforçar para 
conseguir o envolvimento dos atuais prestado-
res de serviço no processo de transformação de 
forma a minimizar suas oposições à mudança. 
Prestadores de serviços de transporte não são 
usualmente organizados como uma coalizão 
homogênea. De fato, há diversos agentes com 
diversos interesses distintos dentro da indústria 
de transporte. É necessário investigar e analisar 
os interesses de cada agente identificado, suas 
preocupações e seus recursos. Por exemplo, os 
interesses dos motoristas são diferentes daqueles 

Figura 6.22
O setor de transporte 
público antes do 
sistema TransMilenio 
de Bogotá. Engajar os 
operadores existentes 
e demonstrar os 
benefícios de um 
sistema melhorado 
é fundamental para 
fazer um projeto de 
BRT acontecer.
Foto por Lloyd Wright
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dos donos de ônibus, ainda que os dos últimos 
também difiram dos interesses de gerentes 
executivos ou administradores de companhias 
de transporte. Mais que isso, quando se encon-
tram uniões ou coalizões, os interesses do líder 
do grupo podem ser diferentes dos interesses dos 
membros individuais do grupo.
Assim como engenheiros produzem desenhos 
técnicos e economistas planejam estratégias 
financeiras, uma equipe de especialistas em 
análises estratégicas, comunicações e processos 
de negociação deve liderar todas as discussões 
com os prestadores de serviços de transporte 
existentes. No caso de Bogotá, uma equipe de 
oito pessoas foi montada, formada por econo-
mistas, advogados, psicólogos, sociólogos e peri-
tos em negociação. Essa equipe estava encarre-
gada de manejar as discussões com prestadores 
de serviços de transporte por um período de 
dois anos.
A primeira tarefa dos membros da equipe deve-
ria ser aprender tudo que há para saber sobre 
a indústria de transportes de uma cidade, de 
forma a criar um mapa sócio-político. Um mapa 
sócio-político é uma ferramenta que oferece 
perfis de todos os agentes na indústria de trans-
portes — indivíduos, companhias ou grupos. 
É bastante útil para analisar as preocupações e 
suas implicações para cada agente em particular. 
O mapa deveria trazer informações históricas, 
interesses, posição no processo, associações, 
negociações, pontos fortes e fracos. Ganhando 
um profundo entendimento da maneira como 
a indústria de transporte de uma cidade opera 
é essencial, quando se tenta transformá-la. 
Tornar-se perito é a única maneira com que se 
pode traçar o caminho certo para a mudança e o 
desenvolver a estratégia de acordo para isso.
No caso de TransMilenio, um dossiê com 
perfis de cada uma das setenta companhias de 
transporte de Bogotá foi criado. Os arquivos 
incluíam seu histórico, documentos relevantes, 
nomes, linhas, declarações financeiras entre 
outros detalhes. Os arquivos também incluíam 
informações de grupos com interesses no setor 
de transportes, associações e cada um de seus 
líderes respectivos. No fim do período de pes-
quisa, seria possível dizer que a equipe conhecia 
melhor a indústria e os detalhes das companhias 
que os membros da indústria.

Uma vez que o mapa sócio-político esteja em 
posição e a análise dos agentes participantes 
esteja desenvolvida, uma estratégia e um plano 
de comunicações detalhados devem ser feitos. 
O plano deve ser usado como uma orientação 
flexível, pois será necessária a constante revisão e 
atualização. O plano deve listar todas as ativi-
dades requeridas e a pessoa responsável por sua 
execução assim como as devidas datas, duração 
e correlação, já que essa informação é necessária 
para desenvolver o caminho crítico de ativida-
des. Com esse plano, será mais fácil controlar 
as atividades da equipe de trabalho, bem como 
monitorar todo o progresso em direção a con-
quista dos resultados desejados e os objetivos.
Interações diretas e discussões entre os gerentes 
de projeto e os prestadores de serviço de trans-
porte existentes são indispensáveis. Entretanto, 
essa atividade é uma tarefa que consome 
bastante tempo e requer constante atenção. O 
processo envolve atender reuniões de grupos de 
interesse e diversas assembléias de sindicatos, 
tão bem quanto manter discussões com todos os 
quadros de diretores e equipes de executivos de 
todos os prestadores de serviços de transporte. 
Comparecer aos eventos mencionados é impor-
tante, porque o assunto a ser discutido é vital 
para os prestadores de serviço de transportes 
e para o projeto em si. Também, conversações 
diretas criam uma atmosfera de confiança, com-
prometimento e transparência entre as partes 
envolvidas. Essa interação por sua vez, oferece 
aos gerentes de projeto maior compreensão 
dos fatores de motivação, interesses, posições 

Figura 6.23
Líderes da equipe de 

projeto do BRT de Dar 
es Salaam discutem 

o sistema de BRT 
proposto, DART, com 

uma associação de 
donos de Daladalas.

Foto por cortesia do ITDP
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e aspirações das outras partes. O emprego do 
método de discussões diretas também exclui 
todos os desnecessários intermediários e evita 
quaisquer agendas ou mediação política de 
grupos de interesse (Figura 6.23).
Todo o assunto de interesse deve ser estudado 
cuidadosamente antes de ser discutido. Um 
membro da equipe também deve ser responsável 
por manter minutas que resumam os principais 
temas discutidos em cada reunião.
A estratégia de comunicações deve ser desen-
volvida em torno de um número selecionado de 
temas centrais. No caso de Bogotá, as principais 
mensagens desenvolvidas incluíam:

1. A Falência da indústria
“A indústria de transporte de Bogotá 
falhou em acompanhar as mudanças do 
setor em outras cidades e de outras indús-
trias. Atualmente, a indústria de transporte 
emprega tecnologia obsoleta e usa técnicas 
de contratação de empregos, planejamento 
financeiro e estratégias de gerenciamento 
ultrapassadas.” As tendências mencionadas 
foram constantemente explicadas, em profun-
didade, em fóruns e assembléias. Finalmente, 
membros da indústria de transportes com-
preenderam a natureza da crise e concluíram 
que uma mudança era necessária, ao menos 
para um grupo de gerentes que geraram uma 
massa crítica.
2. Forma urbana e eficiência
“Um sistema de transporte, como serviço 
público fundamental, afeta significativamente 
a estrutura e o funcionamento de uma cidade. 
Prestadores de serviço de transporte não estão 
sempre conscientes do grande impacto que os 
seus negócios têm na vida diária das pessoas. 
Uma indústria de transporte ultrapassada, 
desorganizada e mal gerenciada afeta a quali-
dade de vida de cada cidadão negativamente. 
Prefeitos de cidades e autoridades públicas 
devem intervir no processo de transformação 
de forma a assegurar que um bem maior esta 
sendo atendido.” Essa mensagem deve tentar 
explicar as razões por trás da intervenção da 
cidade na transformação da indústria.
3. Bem estar social
“O bem estar social está acima do de qual-
quer indivíduo. Esse conceito cívico básico 
apresenta o fato de que o processo de 

transformação está tomando lugar para servir 
os interesses da sociedade, e esses interesses 
são mais importantes que os de uns poucos 
selecionados como os incumbidos da presta-
ção de serviços de transporte.” Esse conceito 
definirá o precedente para futuras discussões 
com membros da indústria de transporte. 
Ele deixará claro para todos que a imposição 
de condições, que somente favorecem alguns 
interesses e aspirações, não é aceitável.
4. Inevitabilidade da transformação da 

indústria
“A mudança irá acontecer, quer os incum-
bidos provedores de serviços participem do 
processo quer não, e mesmo que eles o contes-
tem. Um processo de modernização social 
que busca suprir o atendimento adequado 
das necessidades da sociedade é inevitável. A 
oposição a essas mudanças implica assumir 
maiores riscos e custos do que cooperar com 
ela e ser parte do processo.” Essa foi uma 
mensagem central nas comunicações com a 
indústria, porque enviava uma mensagem de 
que eles poderiam ser parceiros estratégicos, 
mas que eles não retardariam o objetivo geral.
5. Oportunidade
“Em toda crise existe uma oportunidade. Em 
toda crise alguns devem sofrer, mas outros, 
que aproveitam as oportunidades disponíveis 
com sucesso, podem emergir de uma crise em 
uma posição mais forte”. Essa mensagem con-
vida as pessoas a escolher se elas querem sair 
do processo de transformação como vítimas 
ou como vencedores.

Todas as atividades relacionadas ao plano de 
comunicações, discussões e negociações devem 
ser conduzidas seguindo padrões estritos da 
prática profissional. É melhor seguir uma das 
muitas estratégias de negociação disponíveis, em 
vez de permitir que sentimentos pessoais guiem 
o processo.
Discussões com prestadores de serviço de trans-
porte devem ser educativas. O sucesso do pro-
cesso depende de se a indústria é ou não capaz 
de mudar sua maneira de pensar, suas práticas 
profissionais e métodos de operação.
Ainda que discussões diretas sejam um instru-
mento efetivo para atingir essa proposta, viagens 
ao exterior para ver outros sistemas de trans-
porte podem ser um excelente complemento. 
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Dessa maneira, operadores podem testemu-
nhar exemplos reais de alternativas e sistemas 
operacionais de sucesso em primeira mão. Os 
operadores também devem ser conscientizados 
de meios que possam ajudá-los a fazer todas as 
mudanças requeridas, como treinamentos em 
análises financeiras, gerenciamento de recursos 
humanos e serviço ao usuário.

6.2.2.2  Autoridades locais
Novos projetos dessa natureza claramente 
necessitam de alguma aprovação de ao menos 
um nível de governo — municipal, estadual 
ou nacional. Comunicar-se efetivamente com 
oficiais de governo permitirá que o projeto corra 
suavemente e previne oposição interna.
O objetivo é receber a aprovação necessária, 
permissões de construção, consentimentos de 
débitos, poderes legais e recursos financeiros de 
entidades governamentais de forma a completar 
o projeto. Deve-se também buscar permissões 
para fazer quaisquer mudanças ou ajustes consi-
derados necessários.
A interação com oficiais do governo exige pro-
fissionais especializados, familiares com todas 
as formalidades e procedimentos, para que as 
aprovações e permissões possam ser obtidas das 
agências governamentais competentes. Pode ser 
útil contratar advogados especializados e indiví-
duos com visão dos principais atores da política 
interna da cidade e seus respectivos interesses, 
posições e aspirações.
O mapeamento sócio-político deve ser feito 
novamente, desta vez voltado para as normas da 
cidade, procedimentos, formalidades, processos, 
requisitos, prazos e agências competentes. O 
mapa sócio-político é uma ferramenta essencial 
na garantia do sucesso do projeto o mais rápido 
possível. Mesmo projetos extraordinários falham 
porque não conseguiram lidar com o aparato 
burocrático. Um plano listando as atividades 
requeridas, partes responsáveis, datas limites, 
durações estimadas e inter-relações ajudarão a 
traçar o caminho crítico do projeto. Ele também 
se mostrará uma ferramenta indispensável para 
monitoração, controle e execução de tarefas ou 
atividades.
O plano de comunicações deve girar em torno 
da tentativa de assegurar tanto suporte polí-
tico quanto possível, do partido no poder e da 

oposição. O novo sistema deve ser retratado 
como um projeto da cidade, visto que seu pro-
jeto, desenvolvimento e, provavelmente, sua exe-
cução completa deverão levar vários anos, com 
diferentes estágios de desenvolvimento tomando 
lugar sob diferentes administrações. Deve-se 
sempre ter em mente que o projeto não consiste 
somente em construir um conjunto inicial de 
corredores, estações ou vias, mas antes, que o 
seu foco principal é criar um sistema de abran-
gência da cidade. Empregar um pensamento 
progressista de longo prazo desde a concepção 
do projeto é importante, para que as permissões 
e as aprovações orçamentárias para a futura 
expansão possam ser incorporadas no plano de 
desenvolvimento urbano, criando espaço para o 
crescimento futuro do projeto.
No caso de Bogotá, a aprovação foi assegurada 
para um plano de quinze anos que incluía a 
reserva de uma significante porcentagem dos 
impostos sobre a gasolina para financiar o novo 
sistema. Um tratado com o governo nacional 
também foi assinado, segundo o qual ele con-
cordava em financiar 60% do custo do projeto 
por oito anos. O trato foi estendido depois 
para mais sete anos adicionais, e permitiu as 
expansões do sistema. No caso do Transantiago 
(Santiago, Chile), conseguiu-se uma estrutura 
legal e financeira que integraria todos os ônibus, 
redes alimentadoras e corredores com o sistema 
de metrô.

6.2.2.3  Equipe de projeto interna 
A criação de uma nova agência de BRT e novos 
operadores de ônibus não envolve simplesmente 
preencher um quadro corporativo e abrir uma 
conta no banco; ela primariamente incorre em 
montar uma equipe de indivíduos capazes.
As comunicações internas atendem o propó-
sito de colocar a equipe de trabalho na mesma 
página quando se trata de apoiar a visão do 
projeto e a declaração da missão. Elas permi-
tem que a equipe de trabalho compartilhe uma 
filosofia urbana moderna, projetada em torno de 
sistemas de transporte modernos e do conceito 
de espaços públicos.
A liderança individual do diretor de projeto 
não é suficiente. O diretor deve levar a equipe 
de trabalho a acreditar que o sonho é realizável, 
se o trabalho árduo e o sentimento de urgência 
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estiverem presentes. Provocar mudanças sociais 
exige esforços e envolve superar inúmeros obstá-
culos e forças opositoras. Compreender todos os 
detalhes associados com a implementação de um 
novo sistema de transporte também demanda 
idéias criativas e pensamento crítico. O sucesso 
depende de montar uma equipe de trabalho 
criativa, coesa, profissional e dedicada.
Recursos suficientes e tempo devem ser dedi-
cados à seleção dos membros da equipe de 
projeto. Ter indivíduos altamente qualificados 
e experientes é uma vantagem, mas qualidades 
intangíveis como mente aberta, criatividade, 
otimismo, visão progressista e não ter medo de 
mudanças são, provavelmente, fatores de suma 
importância.
O trabalho deve ser dividido entre equipes mul-
tidisciplinares, já que sistemas de transporte são 
muito complexos e englobam aspectos legais, 
judiciais, econômicos, sociológicos, de engenha-
ria entre outros. A chave para uma transforma-
ção de sistema com sucesso está no emprego de 
um processo criativo coletivo.
Como já foi observado, o desenvolvimento de 
um sistema de BRT é um emprego de tempo 
integral. Não se pode esperar que membros da 
equipe entreguem um sistema de qualidade se 
eles tiverem outras numerosas responsabilida-
des de projeto. Focando as mentes de todos na 
tarefa em mãos é uma das principais tarefas 
organizacionais do diretor de projeto. No caso 

de Bogotá, além do constante trabalho em 
equipe, sessões de planejamento regulares eram 
mantidas tanto nas segundas quanto nas sextas-
feiras de forma a rever o progresso e planejar os 
próximos passos. O assunto de interesse nessas 
sessões era muitas vezes mais conceitual do que 
de avaliação ou prático. Havia um contínuo 
esforço para instigar um conceito uniforme de 
cidade e filosofia urbana que inspirasse a equipe 
de trabalho e se refletisse em seus esforços.

6.2.3  Estratégias de comunicações para o 
público geral

“A inspiração para a natureza humana é a 
chave da habilidade do comunicador. Pois 
onde o escritor está preocupado com o que ele 
põe por escrito, o comunicador está preocupado 
com o que o leitor tirará dali.”

—William Bernbach, executivo de publicidade, 
1911–1982

As estratégias de comunicação para o público 
geral (“alvos públicos”) é bastante diferente da 
estratégia para os “alvos ativos”, tanto em seus 
alvos quanto em seus objetivos. A proposta da 
estratégia de comunicações públicas é:

Educar o público sobre os benefícios do novo ��
sistema;
Preparar o público para as dificuldades que ��
eles estão, provavelmente, prestes a enfrentar 
durante a construção e a transição;
Ganhar número de viagens quando o sistema ��
abrir;
Isolar críticas e fortalecer a mão dos desen-��
volvedores do sistema no processo de 
negociações;
Desenvolver um mecanismo para a perma-��
nente informação dos clientes.

O desenvolvimento de uma estratégia de comu-
nicações para o público geral é mais frequen-
temente tratada por profissionais de relações 
públicas, mas, em geral, isso ainda é liderado 
pela autoridade de BRT ou pelo escritório de 
projeto. Independentemente de qual grupo será 
responsável por liderar a estratégia de relações 
públicas — o escritório de relações públicas no 
gabinete do prefeito ou uma firma contratada 
pelo escritório do prefeito ou autoridade de 
BRT, as informações a serem divulgadas para o 
público geral devem ser cuidadosamente desen-
volvidas e escrutinadas antes de serem liberadas 
para o público.

Figura 6.24
Campanha de 
rua organizada 
pelo TransJakarta 
ajuda a construir a 
conscientização sobre 
o novo sistema de 
BRT de uma maneira 
vívida e engajadora.
Foto por cortesia do ITDP
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Estabelecer uma programação para quando a 
mídia pode razoavelmente aguardar informações 
mais detalhadas do sistema deve ser um principal 
primeiro passo. Usualmente, porque a preparação 
dos planos é feita sob contratos, o cronograma 
geral da liberação de novos relatórios é conhe-
cido e conferências para a imprensa e audiências 
públicas podem ser planejadas de acordo.
O público geral ainda terá bem pouco conheci-
mento prévio sobre o conceito de BRT, e assim 
materiais educacionais básicos e campanhas 
serão necessários. O processo de instrução exige 
o uso de mídia especializada com a capacidade 
de atingir as audiências desejadas. A linguagem 
usada deve comunicar instruções precisas e ser 
tão simples quanto possível para indivíduos e 
comunidades alvo. Se possível, ilustrações fáceis 
de entender devem ser utilizadas. Essas comu-
nicações também devem incluir informações de 
contato relevantes para pessoas procurando mais 
detalhes.
A informação é efetivamente transmitida a 
audiências-alvo pela televisão, rádio e imprensa 
impressa. A agência encarregada da promoção 
do projeto deve suprir a imprensa regularmente 
com imagens, mapas, resumos escritos (press 

releases) e declarações de pessoal autorizado, 
para que essa informação possa ser divulgada ao 
público geral em momentos oportunos.
Entretanto, campanhas diretas, ainda que algu-
mas vezes custosas, são provavelmente a mais 
eficiente maneira de entregar uma mensagem 
memorável. Dada a quantidade de mensagens 
que o público recebe em uma base diária, pode 
ser bastante complicado para o novo sistema 
de transporte público competir por atenção. 
Campanhas nas ruas e contatos pessoais diretos 
com o público podem fazer a conscientização 
do sistema além do nível normal do marketing 
comercial (Figura 6.24). 
No caso de Bogotá, a cidade utilizou um pro-
grama conhecido como “Missão Bogotá” para 
conduzir uma campanha pessoal para membros 
do público. A cidade empregou mais de 300 
jovens de comunidades de baixa renda para 
servir como embaixadores de campanha do sis-
tema proposto. A campanha começou seis meses 
antes do TransMilenio ser iniciado e tomou 
lugar principalmente em estações de ônibus e 
abordo de ônibus comuns, mas também incluiu 
lugares de encontros cívicos e escolas. Nesses 
locais, a equipe de divulgação da Missão Bogotá 

Figura 6.25
Abordagens criativas 
para a divulgação 
pública, como 
através de mímicos 
e artistas, podem 
ser um mecanismo 
altamente eficiente 
para disseminar a 
informação de uma 
maneira memorável.
Foto por Lloyd Wright
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discutia o projeto diretamente com o público e 
respondia pessoalmente quaisquer dúvidas ou 
preocupações. O programa também fez uso de 
formas bastante criativas de divulgação: mími-
cos, comediantes e marionetes. Muitas cidades 
agora utilizam essas técnicas para partilhar as 
informações de transporte de uma maneira 
descontraída e agradável (Figura 6.25).
As autoridades de Bogotá também fizeram um 
esforço especial para atingir crianças como o 
principal grupo-alvo. Crianças são geralmente 
mais receptivas a novas informações que os 
adultos e podem assim se tornar verdadeiros 
defensores de um novo sistema de transporte 
público. Comunicar efetivamente para as 
crianças o projeto através de divulgações nas 
escolas pode também ser o melhor mecanismo 
para atingir os pais e outros adultos. Crianças 
são muitas vezes bastante entusiasmadas para 
explicar novas informações para os outros. Em 
Bogotá, a equipe de comunicações organizou 
materiais educativos e encorajou atividades 
como concursos de desenhos. A equipe de 
comunicações também preparou quebra-cabeças 
e ônibus de brinquedo no estilo de “lego” para 
o uso nas escolas. Brochuras, revistas e vídeos 
foram desenvolvidos a fim de prover os educado-
res com ferramentas educacionais adequadas.
Adicionalmente, atores sociais e organizações 
estratégicos podem ser apropriados para uma 
campanha de alvos específicos. Organizações 
cívicas, comunitárias e de negócios represen-
tam potenciais adaptadores dos primeiros 
movimentos que podem ser influenciais em 
popularizar um novo projeto. Sessões diretas e 

individuais com as lideranças dessas organiza-
ções tão bem quanto com os membros podem 
render muitos dividendos em termos de educa-
ção do grande público.
Educar o público geral e os usuários de trans-
porte público é um processo gradual, que deve 
ser cuidadosamente planejado e executado de 
forma a se obter sucesso. Mensagens lógicas 
devem ser repetidas até que tenham sido apren-
didas e adotadas com sucesso.
O processo educacional deve não só procurar 
modificar os hábitos e costumes, mas também 
encorajar valores cívicos como o respeito. 
Exemplos de algumas mensagens de valores 
edificantes podem incluir:

Aguarde na fila em respeito aos que chegaram ��
antes;
Ofereça assentos a mulheres grávidas em res-��
peito pela vida que ela está carregando;
Ofereça assentos aos velhos e aos jovens para ��
facilitar o conforto deles;
Não pratique atos de vandalismos e mostre ��
respeito por bens públicos;
Jogue lixo no lixo e mantenha a qualidade do ��
sistema;
Não fume em respeito à saúde dos outros.��

O orçamento da campanha educacional deve ser 
calculado durante os estágios iniciais do projeto 
de forma a assegurar que ele seja alocado com 
os recursos financeiros necessários. Consultores 
especialistas devem ser considerados para muitas 
dessas atividades.
Quanto mais forte for a mão dos projetistas do 
sistema em relação aos operadores de ônibus 
existentes, melhor eles poderão negociar no 
interesse do público. No caso de TransMilenio, 
a equipe de comunicações publicou notas para 
imprensa em uma base quase diária, falando 
não apenas do futuro sistema, mas também 
ilustrando os muitos problemas com o status 
quo. Sempre que um pedestre era morto por 
um operador de ônibus privado, ou um ônibus 
de operador privado batesse por causa da 
precária manutenção do veículo, outra nota 
na imprensa seria divulgada. Isso gerou muita 
pressão política nos operadores privados para 
reformarem o sistema.
Um website do sistema também pode ser uma 
ferramenta útil em termos tanto de disseminar 
informações básicas quanto de agir como uma 

Figura 6.26
Antes de o sistema ser 
lançado, Transantiago 
já tinha colocado um 
website na Internet, 
informando todos os 
agentes participantes 
das características 
do sistema.
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ferramenta de retroalimentação com futuros 
usuários. O website pode conter uma lista das 
perguntas mais frequentes (Frequently Asked 
Questions, FAQ)para o sistema de forma a tratar 
de forma eficiente e rápida as dúvidas mais 
comuns. O site também deve ter uma página 
para perguntas dos usuários sobre o sistema, que 
devem ser revisadas e respondidas (se possível, 
também publicadas no próprio website) tão fre-
quentemente quanto possível (Figura 6.26).

6.3  Processos de participação pública
“Conte-me e eu esquecerei. Mostre-me e eu me 
lembrarei. Envolva-me e eu entenderei.”

—Confúcio, filósofo, 551–479 a.C.

Comunicações não são apenas importantes em 
termos de obtenção da aprovação pública do 
projeto, mas também para trazer ideias para 
o projeto das pessoas que estarão usando o 
sistema. Informações vindas do público sobre 
os prováveis corredores e serviços alimentadores 
podem ser inestimáveis. A incorporação das 
visões do público nas feições do projeto e do 
serviço ao usuário também ajuda a assegurar 
que o sistema seja mais amplamente aceito e 
utilizado pelo público. Planejadores profissio-
nais e engenheiros obviamente têm um papel 
central no projeto do sistema, mas, muitas vezes, 
tais “profissionais” não usam frequentemente 
sistemas de transporte público e assim não 
possuem algumas das ideias de projeto que o 
público geral tem. Algumas cidades estão agora 
exigindo que autoridades públicas usem trans-
portes públicos todos os dias para conseguir um 
melhor entendimento das realidades diárias.

Gerenciar e encorajar amplo envolvimento 
público pode ser um desafio para agências e 
departamentos desacostumados a processos 
públicos. Organizações não governamentais 
algumas vezes estão mais bem preparadas para 
gerenciar esses processos. Alternativamente, 
consultores são também uma possibilidade. 
O gerenciamento do processo de participação 
pública por uma terceira parte também pode 
ser um mecanismo para conseguir um ponto 
de vista independente e objetivo em temas de 
projeto. Em alguns casos, membros da comuni-
dade podem ficar mais confortáveis expressando 
opiniões para organizações locais do que exclusi-
vamente para autoridades públicas.

Mesmo que a participação pública possa, às 
vezes, parecer uma abordagem superficial que 
terá pouco efeito no sucesso do projeto, ela é um 
elemento central no longo prazo. Por exemplo, 
se as preocupações das pessoas não são tratadas 
adequadamente ou um grupo em particular não 
está satisfeito com o processo, pode haver efeitos 
negativos como vandalismo, manifestações ou 
medidas legais tomadas contra o sistema e seu 
desenvolvimento. O processo de comunicações 
é um passo em direção a esse objetivo, mas há 
outras atividades permanentes do gerenciamento 
do projeto que podem assegurar uma abor-
dagem mais “integradora” ao planejamento e 
desenvolvimento do sistema.
Uma vez que o projeto esteja em posição, uma 
das ações é incluir um representante do público 
geral no quadro de diretores do sistema, que 
pode ser apontado por uma autoridade muni-
cipal relevante, o gerenciamento do sistema ou 
pelo próprio público. Esse passo assegurará que 
todos os usuários estejam “representados” nas 
decisões que estão sendo tomadas em relação ao 
sistema. A posição do representante do público 
deve ser aberta para eleição em uma base 
periódica.
Vários mecanismos podem ser usados para faci-
litar a participação de membros da comunidade. 
Esses mecanismos incluem:

Sessões de informação da vizinhança;��
Entrevistas com ONGs específicas e ��
organizações de base comunitária;
Reuniões na prefeitura;��

Figura 6.27
Sessão de participação 

pública em Manila 
para um projeto 

apoiado pela US AID.
Foto por John Ernst
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Grupos de focalização;��
Pesquisas dos passageiros de transporte ��
público existente;
Campanha telefônica;��
Comunicações por �� e-mail ou site.

Cada uma dessas opções traz consigo diferen-
tes implicações de custo. Em geral, quanto 
mais pessoal o processo de participação, mais 
caro ele será. Entretanto, em comparação com 
outros componentes do sistema, os gastos com o 
processo de participação pública serão modestos. 
Além disso, os conselhos de operação e projetos 
ganhos do público real do sistema de transporte 
podem ser inestimáveis para o desempenho de 
longo termo do sistema.
Sessões individuais diretamente com grupos de 
usuários e outras organizações interessadas estão 
entre as mais produtivas em termos de coleta de 
informações. Sob a condução de um facilitador 
habilidoso, essas sessões podem ser particular-
mente esclarecedoras (Figura 6.27).
Uma técnica de participação algo mais especia-
lizada é conhecida como grupos de focalização. 
Essa técnica pode melhorar o conhecimento 
sobre a população que tomará parte (ativa ou 
passiva) no projeto de BRT. É similar a uma 
entrevista de grupo, na qual tópicos específicos 
(pontos de focalização) são tratados pela pessoa 
moderando a discussão entre os participantes.
A entrevista do grupo de focalização é um meio 
de coletar rapidamente, mas em profundidade, 
um relevante volume de informação qualitativa. 
É baseada na discussão com um grupo de pes-
soas que são guiadas por um entrevistador para 
expressar seus conhecimentos e suas opiniões 

a respeito de tópicos específicos. No caso de 
BRT, os grupos de focalização podem virar em 
torno da satisfação do usuário, características do 
sistema, proximidade do trabalho e da escola, 
temas de segurança, temas de saúde e desempe-
nho percebido do sistema. Grupos de focaliza-
ção usualmente têm as seguintes características 
metodológicas:

Consiste de 6 a 12 pessoas;��
Sessões requerem por volta de 2 horas de ��
tempo.

O procedimento típico para um grupo de focali-
zação é desta forma:

Introdução do tópico pelo moderador;��
Instruções sobre a dinâmica da reunião;��
Ênfase para que o objetivo seja a compreensão ��
das experiências e impressões do grupo;
Desenvolvimento da entrevista: começando ��
com temas gerais e, depois, introduzindo o 
tópico específico da reunião, focalizando nos 
assuntos mais importantes;
Encerramento da entrevista: resumindo as ��
conclusões e verificando anotações feitas 
durante a reunião.

Para obter maior sucesso de um grupo de foca-
lização, ele deve ser desenvolvido por profis-
sionais em ciências sociais que sejam externos 
ao gerenciamento e à organização do projeto, 
mas eles devem ter informações detalhadas 
sobre as características do sistema. Também é 
importante observar que um grupo de foca-
lização não é uma ferramenta para persuadir 
pessoas, mas, antes, para conhecer seus pontos 
de vista de forma a tratá-los apropriadamente 
no planejamento do sistema e na campanha de 
comunicações.
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