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7.  Projeto de rede e linhas

“Projete sempre considerando o objeto em seu 
contexto – a cadeira em uma sala, a sala em 
uma casa, a casa em uma vizinhança, a vizi-
nhança em uma cidade.”

—Eliel Saarinen, arquiteto, 1873–1950

O ponto de começo para um projeto não deve 
ser nem a infra-estrutura nem os veículos. O 
sistema deve ser projetado para atingir as carac-
terísticas operacionais que são esperadas para o 
cliente. Do ponto de vista do cliente, os fato-
res mais importantes na seleção do seu modo 
de transporte são: se esse modo de transporte 
atende os lugares aonde ele quer ir, e quanto 
tempo leva.
Este capítulo versa sobre a área de cobertura do 
sistema inserido na rede de transporte que liga os 
principais pontos de origens e destinos de uma 
cidade. Além disso, o capítulo discute os vários 
fatores que afetam a conveniência e facilitação 
de seu uso: a viagem envolve transferências 

complicadas ou é possível acessar os destinos 
finais com uma única linha? Se transferências são 
necessárias, elas incluem incômodas caminha-
das, por travessias e escadas ou são transferências 
tranqüilas, ao longo de uma plataforma em que 
as pessoas ficam protegidas do sol e da chuva?
Em muitos casos, as decisões do projeto opera-
cional envolverão trocas. O sistema mais econô-
mico e eficiente exigirá que o cliente faça muitas 
transferências enquanto serviços diretos serão 
mais caros. Oferecer os serviços mais eficientes 
frequentemente precisa de uma mudança rele-
vante na forma pela qual os concessionários — 
os operadores do transporte público — traba-
lham, mas alterar o status quo na relação com os 
operadores é também, com frequência, politica-
mente difícil. Equilibrar os vários fatores, desde 
o nível de serviço para o cliente até eficiência 
de custos e relacionamento com os operadores, 
exige total compreensão das opções operacionais 
possíveis e de suas implicações.
Os tópicos apresentados neste capítulo são:

7.1 Sistemas abertos x sistemas fechados

7.2 Serviços tronco-alimentadores x serviços diretos

7.3 Desenho de linhas

7.1  Sistemas “abertos” x sistemas 
“fechados”

“Às vezes, ficamos tanto tempo olhando para 
uma porta que está fechando, que vemos tarde 
demais a que está aberta.”

—Alexander Graham Bell, inventor, 1847–1922

A extensão de acesso que se dá a pré-determi-
nados operadores e veículos afeta diretamente a 
velocidade desses veículos, o impacto ambiental 
e as qualidades estéticas do sistema. Em um 
extremo, existem corredores que são essencial-
mente faixas para veículos com alta ocupação 
(HOV, High Occupancy Vehicles). Nesse caso, 
o acesso é garantido a qualquer veículo levando 
mais que um certo número de passageiros. 
Corredores de ônibus como a Avenida Blaise 
Diagne em Dacar, a Oxford Street em Londres 
e a Ponte Verazano em Nova Iorque autorizam o 
tráfego de ônibus e táxis. O Sistema de Ottawa 
(Ottawa Transitway) autoriza tanto o tráfego 

de ônibus desenhados para o sistema quanto o 
de ônibus interurbanos. No extremo oposto, os 
sistemas de Bogotá e Curitiba limitam o acesso 
apenas aos operadores específicos do sistema e 
veículos especialmente desenhados.
Se não houver restrição por operador ou tipo de 
veículos, o corredor pode funcionar de forma 
ineficiente. Quanto mais veículos entram no 
corredor, maior será a redução da velocidade 
média e o aumento dos tempos de viagem dos 
usuários, e isso se deve ao congestionamento 
em paradas e interseções. Limitar o acesso a um 
número ótimo de operadores e veículos ajuda a 
garantir a capacidade do sistema além da maxi-
mização da velocidade comercial e sua constân-
cia. No entanto, restringir o acesso a operadores 
específicos, em geral, requer a alteração da 
forma pela qual o setor de transporte público é 
regulado e gerenciado. Ainda que uma reorga-
nização seja um desenvolvimento positivo, ela 
requer bastante vontade e liderança políticas.
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Veículos de emergência, como ambulâncias, são 
geralmente autorizados em sistemas de corre-
dores exclusivos de ônibus, sejam eles abertos 
sejam fechados (Figuras 7.1 e 7.2). A presença 
desse serviço público fornece um motivo extra 
para aprovar um sistema de corredores de 
ônibus, já que muitas opções com linhas férreas 
não são compatíveis com veículos de emergên-
cia. Em muitas cidades, os congestionamentos 
no meio do tráfego misto impedem seriamente 
a chegada e a saída de veículos de emergência a 
serviço de pessoas seriamente feridas ou doentes. 
Ao permitir a ajuda de emergência rápida, os 
sistemas de corredores exclusivos de ônibus têm 
efetivamente colaborado para salvar vidas.
Algumas cidades também permitem que veí-
culos “oficiais” utilizem os corredores, e esse 
uso inclui caravanas presidenciais e ministe-
riais bem como servidores públicos de menor 
escalão (Figura 7.3). A justificativa para esse 
uso é sempre questionável. Certamente para os 
funcionários de alto escalão, como presidentes 
e primeiros-ministros, o corredor exclusivo 
permite deslocamentos mais seguros, o que 
pode ser importante em nações onde existem 
ameaças de segurança e terroristas. O uso por 

funcionários públicos de baixo escalão é de 
difícil justificativa e pode, no final das contas, 
produzir um sério impacto na diminuição da 
capacidade e velocidades do sistema. Em Quito, 
algumas vezes o uso inapropriado do espaço 
do corredor se estende a veículos de utilidade 
pública, como caminhões de lixo (Figura 7.4). 
Ainda que seja compreensível que prestadores 
de serviço queiram tirar vantagem do rápido 
acesso do corredor, a presença desses veículos 
pode atrapalhar muito a operação adequada do 
serviço de ônibus rápidos.

7.1.1  Definição de sistemas “abertos” e 
“fechados”

Sistemas que limitem o acesso aos operadores 
predefinidos são conhecidos como “sistemas 
fechados”. Tipicamente, esse acesso é deter-
minado através de um processo de seleção 
competitivo. Em geral, os exemplos de melhor 
qualidade de Corredores de Ônibus, como 
Bogotá e Curitiba, utilizam estruturas de 

Figuras 7.1 e 7.2
Em cidades como 

Quito, os corredores 
exclusivos de ônibus 

também permitem 
que veículos de 

emergência evitem 
atrasos no trânsito 

e atendam mais 
rapidamente as pessoas 

que precisam deles.
Fotos por Lloyd Wright

Figura 7.3
Quando o uso de 
faixas exclusivas por 
servidores públicos de 
baixo escalão se torna 
normal, impactos 
negativos na eficiência 
do sistema poderão 
ser observados.
Foto de Lloyd Wright

Figura 7.4
Em Quito, até caminhões de lixo tiram 
vantagem do corredor exclusivo de ônibus.
Foto de Lloyd Wright
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sistemas fechados. Nesses casos, companhias 
privadas competem pelo direito de oferecer ser-
viços de transporte público através de licitações 
públicas. O número de empresas e o número de 
veículos utilizados são basicamente resultantes 
da otimização das condições para o usuário. 
Esses sistemas também permitem que apenas 
veículos com características bem específicas 
operem no corredor.
Em contraste, sistemas que implementaram 
sistemas de corredores sem qualquer reforma do 
setor ou qualquer exclusividade são conhecidos 
como “sistemas abertos”. Nesses casos, qualquer 
empresa que antes prestava serviços de trans-
porte coletivo continua com direito de prestar 
serviços com o novo corredor. Em alguns 
sistemas abertos, empresas continuarão, basica-
mente, a operar as mesmas linhas que operavam 
antes. Assim os operadores usarão a infra-estru-
tura de corredores de ônibus, quando coincidir 
com seus itinerários atuais; eles, da mesma 
forma, operarão parte das suas linhas atuais fora 
dessa infra-estrutura. Os sistemas das cidades de 
Kunming, Porto Alegre e Taipei operam siste-
mas abertos (Figura 7.5). Cidades com sistemas 
fracos de corredores, ou apenas faixas exclusivas, 
usam estruturas de sistemas abertos.
Em geral, estruturas fechadas conduzem a uma 
operação mais eficiente. Já que o número de 
empresas e o número de veículos são racional-
mente selecionados e cuidadosamente controla-
dos, um sistema fechado é projetado em torno 
das melhores condições para o deslocamento dos 
usuários. Mais que isso, uma estrutura fechada 
“implica” geralmente que existe uma estrutura 
competitiva que oferece aos concessionários 
incentivos à qualidade de serviço.
Sistemas abertos costumam ser projetados em 
torno das preferências das empresas operado-
ras, o que não é necessariamente em torno das 
melhores condições para os usuários. Sistemas 
abertos têm a vantagem de não exigir grandes 
mudanças na estrutura reguladora dos serviços 
de transporte existente. Os sistemas abertos 
costumam ser implantados em cidades onde 
não há suficiente força ou vontade política 
para reorganizar o sistema de ônibus. Já que 
as empresas operadoras de ônibus representam 
interesses políticos poderosos, governantes 
podem decidir que manter o status quo, que 

provocará menor desconforto entre os operado-
res atuais. Assim, com a exceção de um número 
reduzidíssimo de novas estruturas, na forma de 
uma simples faixa exclusiva, um sistema aberto 
pode ser, de outra forma, indistinguível de um 
serviço de ônibus normal.

Na prática, a divisão entre sistemas “fecha-
dos” e “abertos” não é tão claramente defi-
nida como sugerido acima. Alguns sistemas 
“abertos” podem excluir ônibus fretados ou 
ônibus escolares, ônibus de aceso a aeropor-
tos, microônibus ou interurbanos. Os sistemas 
podem sofrer algumas reformas menores que 
podem restringir parcialmente o aceso de alguns 
prestadores de serviço. Em alguns casos, como 
o corredor “Central Norte” em Quito, a estru-
tura dos negócios foi parcialmente alterada. A 
concessão operacional para as linhas da Central 
Norte basicamente permitiu que os operadores 
existentes participassem do novo sistema. No 
entanto, para operar no corredor Central Norte 
apenas os veículos com um determinado padrão 
são aceitos. A mudança para veículos maiores, 
articulados, ajudou a racionalizar os serviços no 
corredor, apesar da total ausência de alteração 
na forma de negociação das concessões. Assim 
sistemas como o Central Norte podem represen-

Figura 7.5
A cidade de Kunming 
utiliza um sistema 
“aberto” de corredores, 
utilizando faixas de 
ônibus segregadas, 
mas com poucas 
reformas estruturais 
ou de itinerários.
Foto por Lloyd Wright
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Figura 7.9
Da mesma forma, as 
velocidades médias 
no sistema aberto 
de Taipei também 
são afetadas pelo 
congestionamento nos 
corredores de ônibus.
Foto por cortesia de Jason Chang

Figuras 7.6 e 7.7
Bogotá originalmente operava um sistema 
“aberto” (foto esquerda), mas o congestionamento 
resultante era de pouca ajuda aos usuários. Em 
contraste, o desenvolvimento do sistema “ fechado 
TransMilenio no mesmo corredor provou que 
é possível melhorar drasticamente os tempos de 
viagem e o conforto ao usuário.
Foto esquerda por cortesia de TransMilenio S.A.

Foto direita por Lloyd Wright

tar sistemas “parcialmente fechados” que colhem 
alguns benefícios de reformas menores.

7.1.2  Impactos nas operações

Talvez a diferença mais notável entre um 
sistema aberto e um fechado seja o impacto na 
velocidade média dos veículos e nos tempos de 
viagem dos usuários. Sem a racionalização dos 
serviços existentes, um sistema aberto pode 
levar a um grave congestionamento no corredor 
de ônibus, ainda que um sistema fechado mal 
planejado também possa vir a congestionar. Um 
sistema fechado tende a operar com veículos de 
alta capacidade que, provavelmente, resultarão 

em serviços ofertados a cada três minutos. 
Um serviço aberto pode consistir de muitos 
veículos menores com pequeno intervalo entre 
eles. Assim enquanto um sistema fechado gera 
velocidades comerciais de 25 km/h ou mais, um 
sistema aberto gera velocidades consideravel-
mente menores. Até hoje alguns sistemas abertos 
são implantados sem melhorias na qualidade 
dos veículos utilizados. Os tipos de veículos 
autorizados também afetam seriamente os 
indicadores de desempenho, incluindo tempos 
de embarque e desembarque e níveis de conges-
tionamento nas paradas. Um pequeno ônibus, 
com portas estreitas, pode congestionar terrivel-
mente uma parada e uma faixa do corredor e, 
por essa razão, ônibus assim são incompatíveis 
com sistemas de corredores de ônibus de alta 
velocidade e de alta capacidade. Determinar a 
idade máxima dos veículos e os procedimentos 
de manutenção também pode afetar o desempe-
nho. Quebras contribuem para o congestiona-
mento do corredor. Assim, controles fracos sobre 
a frota de veículos também são inconsistentes 
com sistemas de alta velocidade, alta capacidade 
e serviços de alta qualidade. A regulamentação 
precisa das emissões, velocidades de operação e 
ruídos também são importantes para garantir a 
qualidade ambiental do corredor.
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Antes de desenvolver o Sistema TransMilenio, 
Bogotá já operava um sistema de faixas exclusi-
vas centrais no “Corredor Caracas” (na Avenida 
Caracas). O “Corredor Caracas” operava como 
um sistema aberto, permitindo que todos os 
operadores utilizassem a infra-estrutura. O 
resultado era um congestionamento excessivo 
da faixa de ônibus a uma velocidade comercial 
de aproximadamente 10 km/h (Figuras 7.6 e 
7.7). A faixa exclusiva era relativamente eficiente 
para melhorar as condições para o tráfego misto, 
mas trazia poucos benefícios aos passageiros de 
ônibus.
Da mesma forma, os corredores existentes em 
Lima bem como os sistemas de Kunming, 
Porto Alegre, São Paulo e Taipei são também 
sistemas abertos e sujeitos a congestionamentos 
(Figura 7.9).

7.2  Serviços tronco-alimentadores x 
serviços diretos

“Um caminho reto nunca leva a lugar 
nenhum, exceto ao objetivo.”

—Andre Gide, romancista, 1869–1951

Prestar serviços de transporte público para todos 
os principais setores residenciais e comerciais de 
uma cidade pode ser desafiador sob uma pers-
pectiva de eficiência e custo do sistema. Servir as 
partes mais densas da cidade geralmente requer 
um alto volume de veículos de alta capacidade, 
enquanto r.eas residenciais de baixa densidade 
podem ser servidas de forma mais econômica por 
veículos menores. No entanto, ao mesmo tempo, 
os passageiros geralmente preferem não ter de 
transferir de veículos, visto que a transferência 
impõe um custo maior de tempo e de conforto. 
A questão para projetistas de corredores é como 
fazer para equilibrar essas necessidades e prefe-
rências variáveis. Áreas residenciais menores não 
têm que ser sacrificadas, ficando fora do sistema. 
Um sistema bem projetado pode acomodar uma 
gama de densidades populacionais para alcançar 
um serviço de amplitude urbana.

Figura 7.10
Comparação 
esquemática entre 
serviços tronco-
alimentadores e 
serviços diretos.

Estações de
transferência

 intermediárias

Terminais

Serviços tronco alimentadores

Serviços diretos
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Em geral, existem três opções, em termos de 
estruturas de serviço globais:

1. Serviços tronco-alimentadores;
2. Serviços diretos;
3. Misto entre tronco-alimentadores e diretos 

(serviços “híbridos”).
Serviços tronco-alimentadores utilizam veículos 
menores em áreas de baixa densidade e veículos 
maiores ao longo de corredores em áreas de alta 
densidade. Os veículos menores, portanto, “ali-
mentam” os corredores “troncais” maiores.
Muitos passageiros utilizando um sistema 
tronco-alimentador precisarão fazer uma trans-
ferência em “terminais”. Serviços diretos terão 
menor necessidade de veículos alimentadores, 
geralmente pegando passageiros diretamente na 
sua origem e seguindo por um corredor princi-
pal, sem necessidade transferência. A Figura 7.10 
ilustra a diferença entre serviços tronco-alimen-
tadores e serviços diretos.

7.2.1  Serviços tronco-alimentadores

Serviços tronco-alimentadores utilizam veícu-
los menores em áreas residenciais para oferecer 
acesso a terminais ou estações de transferência, 
onde os usuários se transferem para veículos 
maiores adequados às linhas de tronco (ou 
linhas troncais, Figura 7.11). Sistemas de corre-
dores exclusivos, como os de Bogotá, Curitiba 
e Guayaquil, têm, todos eles, até agora tentado 

empregar serviços tronco-alimentadores. Tipica-
mente o serviço alimentador opera junto do trá-
fego misto enquanto os serviços troncais operam 
em faixas exclusivas de ônibus. Sob muitos 
aspectos, o conceito do serviço tronco-alimenta-
dor é similar ao de “centros radiais” (“ou hubs”), 
que se utiliza nas empresas de serviços aéreos.

7.2.1.1  Vantagens de serviços tronco-
alimentadores

Eficiência operacional

A maior vantagem dos serviços tronco-alimenta-
dores é a capacidade de conseguir casar a oferta 
e a demanda, em função da característica local 
da área a ser atendida. Serviços tronco-alimen-
tadores podem aumentar o número de passa-
geiros por veículo. A quantidade de passageiros 
carregada por veículo (i.e., o índice de aprovei-
tamento) é o principal fator na lucratividade 
do sistema. O melhor fator de aproveitamento 
também torna possível a redução no tamanho 
da frota necessária por um fator de 3 ou mais, 
reduzindo o congestionamento e as emissões 
poluentes dos veículos.
Sistemas com serviços diretos geralmente usam 
uma frota com tamanhos de veículos uniformes 
para oferecer serviços tanto nas áreas residen-
ciais quanto em corredores de alta densidade. 
Em contraste, serviços tronco-alimentadores 
usam veículos menores para recolher passageiros 

Figura 7.11
Em sistemas tronco-

alimentadores, como 
o TransMilenio de 

Bogotá, os usuários se 
transferem dos veículos 
alimentadores (ônibus 

verde à esquerda) 
para os veículos 

“troncais” (veículo 
vermelho à direita) 

em “terminais”.
Foto por Shreya Gadepalli
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em áreas residenciais de menor demanda. Os 
veículos menores têm menor custo de aquisição 
e operação, e esses veículos podem ser de custo 
mais eficiente para oferecer um serviço de maior 
freqüência. Se um veículo grande é utilizado 
em área de baixa densidade, temos um dos dois 
resultados: 1) a freqüência entre dois ônibus será 
alta; ou 2) os veículos grandes estarão operando 
com poucos passageiros, tornando a operação 
dispendiosa por passageiro transportado. Se 
a frequência nas áreas periféricas é baixa, e o 
cliente tem de esperar muito tempo, os passagei-
ros certamente procurarão outras alternativas. 
Nessas circunstâncias, os serviços alternativos 
florescerão, enquanto o sistema formal receberá 
pouco uso. Nos corredores troncais, o serviço 
tronco-alimentador utilizará veículos maiores 
que podem fornecer grande capacidade de trans-
porte com poucos veículos.
A eficiência ganha por crescentes índices de 
aproveitamento, obtidos através da adequação 
do tamanho dos veículos à demanda, pode 
ser relevante, especialmente se o sistema atual 
estiver operando com alto volume de veículos e 
baixos índices de aproveitamento.
Qualidade de serviço

 Sistemas tronco-alimentadores são tipicamente 
associados a estruturas de gerenciamento de 
“sistemas fechados”. Visto que a maioria dos 
sistemas padrões de não se utiliza de serviços 
tronco-alimentadores, a conversão para esse tipo 
de serviço tipicamente vem acompanhada por 
uma reforma do setor. Assim, a seleção da opção 
tronco-alimentadora pode também catalisar 
outras importantes mudanças estruturais na 
concessão, contratação e controle operacional 
dos serviços de transporte público por ônibus.

7.2.1.2  Desvantagens de serviços tronco-
alimentadores

Perda de tempo em transferências

A principal desvantagem de serviços tronco-
alimentadores é a necessidade de alguns pas-
sageiros se transferirem entre veículos em um 
ou mais pontos de sua jornada (Figura 7.12). 
O processo de transferência pode ser um fardo 
indesejável para passageiros, visto que toma 
tempo e cria desconfortos. Para um usuário com 
bagagem ou com uma criança pequena, uma 
transferência pode tornar a jornada fisicamente 
difícil. Em alguns casos, uma pessoa pode 

escolher usar um modo de transporte diferente, 
em que o processo de transferência seja menos 
incômodo. Usuários não gostam, em especial, 
de transferências se estiverem fazendo a viagem 
por uma distância relativamente curta. Nesses 
casos, o tempo de transferência pode ser igual 
ou até maior que o tempo de fato necessário 
para chegar ao destino.
Adicionalmente, usuários costumam se sentir 
mais penalizados durante o “tempo de espera” 
do que durante o “tempo de viagem”. Assim, 
ainda que um veículo operando em serviço 
direto incorra em um tempo global de viagem 
maior por causa de engarrafamentos, a per-
cepção do tempo de espera numa transferência 
tronco-alimentadora pode fazer com que esse 
serviço pareça mais demorado.
Distâncias percorridas

A ação de viajar de uma área residencial para 
uma estação de transferência pode também 
implicar um desvio relevante na direção do des-
tino desejado. Esse fator de desvio não só afeta 
os tempos de viagem, mas também a eficiência 
operacional. A quantidade adicional de com-
bustível consumida é diretamente proporcional 
a extensão do desvio. A Figura 7.13 ilustra o 
potencial fator de desvio.
Custos de infra-estrutura

Outra desvantagem do serviço tronco-alimen-
tador é a necessidade de construir terminais de 
transferência e estações intermediárias de trans-
ferências. Essas benfeitorias tipicamente envol-
vem múltiplas plataformas e infra-estrutura 

Figura 7.12
A caminhada 

entre uma parada 
alimentadora e a 
estação “troncal” 

pode funcionar como 
um dissuasor ao 

uso do transporte 
público para muitos.

Foto por Carlos F. Pardo
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para pedestres facilitando o acesso a diferentes 
linhas e serviços. Assim estações de transferência 
costumam ser mais caras que estações-padrão, 
que não possuem instalações de transferência. 
Adicionam-se aí custos relativos à manutenção e 
operação dessas benfeitorias.

Os principais custos associados com um serviço 
tronco-alimentador serão a soma de atrasos 
devido às transferências e o custo extra de cons-
trução, operação e manutenção das benfeitorias 
de transferência.

No entanto, deve ser entendido que nem todos 
os passageiros precisarão transferir quando há 
um serviço tronco-alimentador. Em Bogotá 
aproximadamente 50% dos passageiros entram 
no sistema pelos serviços alimentadores. Os 
outros 50% dos passageiros entram por um dos 
corredores troncais. Adicionalmente, nem todos 
os passageiros de linhas alimentadoras entram 
em um corredor troncal, pois algumas viagens 
se passam inteiramente dentro de uma linha 
alimentadora.

Além disso, a quantidade de tempo e descon-
forto associados com a transferência é muito 
dependente do desenho da área de transferên-
cia. Uma área de transferência bem projetada 
pode envolver simplesmente uma caminhada 
de alguns metros através da plataforma até um 
veículo que esteja à espera. Nesse caso, a pena-
lidade de tempo e desconforto é relativamente 
pequena. Em contraste, uma transferência 
envolvendo uma caminhada através de uma 
intersecção movimentada e uma longa espera 

em outra estação será considerada muito custosa 
na opinião do usuário.

7.2.2   Serviços Diretos

Como o nome implica, “serviços diretos” levam 
o passageiro direto de uma área residencial por 
um corredor principal. Serviços diretos são 
empregados em diversas cidades, incluindo Kun-
ming, Nagoya, Porto Alegre, São Paulo e Taipei. 
Nessas cidades os veículos do sistema de ônibus 
por vezes dispõem da faixa exclusiva apenas 
em parte de sua linha. Os veículos comumente 
operam em faixas exclusivas nas áreas centrais 
onde a demanda é maior. Nas outras partes da 
linha, o veículo pode e deve operar em faixas 
compartilhadas com tráfego geral.

7.2.2.1  Vantagens de serviços diretos
Economia de Tempo

A principal vantagem dos serviços diretos é que 
menos passageiros precisam de transferências 
entre as linhas. O mesmo veículo leva um passa-
geiro por uma área residencial e por um corre-
dor troncal. Alguns passageiros ainda podem 
precisar de transferências, se o destino for outro 
corredor troncal, mas, no total, menos transfe-
rências devem ser necessárias. Serviços diretos 
podem economizar tempo de duas maneiras: 
1) redução de tempos de espera em estações de 
transferência; 2) potencialmente mais linhas em 
direção ao destino. Se os serviços diretos ofere-
cem uma linha mais curta e direta, eles, igual-
mente, terão algumas economias de operacionais 
da redução no consumo de combustíveis.

Figura 7.13
Fator de desvio em 

serviços tronco-
alimentadores.

Origem Origem

Terminal Destino Terminal Destino

Serviços
tronco

alimentadores

Serviços Diretos Serviços
tronco

alimentadores

Serviços Diretos

Serviço tronco alimentador
com grande fator de desvio

Serviço tronco alimentador
com pequeno fator de desvio



239

Manual de BRT

Parte II – Projeto Operacional

Custos de Infra-estrutura

Sistemas empregando serviços diretos também 
deixam de lado a necessidade de construir 
terminais e estações de transferência. Algumas 
estações de intercâmbio de linhas troncais para 
linhas troncais ainda podem ser necessárias. 
Ainda assim, o benefício econômico total de 
serviços diretos será a diminuição do tempo de 
viagem e dos custos de terminais e de estações 
de transferência intermediárias que não serão 
necessários.

7.2.2.2  Desvantagens de serviços diretos
Eficiência Operacional

A desvantagem primária dos serviços diretos é 
que um veículo de mesmo tamanho tem que 
ser usado ao longo de toda a linha, ainda que a 
demanda de passageiros possa variar demasia-
damente ao longo da mesma linha. A empresa 
terá de escolher um tamanho de veículo que 
seja ótimo para uma parte do percurso, mas não 
para todas as partes dele. Os veículos utiliza-
dos em serviços diretos são, em geral, menores 
que veículos troncais articulados e maiores que 
microônibus alimentadores. Esse comprometi-
mento de tamanho implica que o veículo não é 
otimamente desenhado para os dois locais.
Como resultado, em vias troncais, será esperado 
encontrar um maior número de veículos meno-
res, operando abaixo da capacidade que seria 
ideal. Um menor número de passageiros por 
veículo propicia o aumento do custo por passa-
geiro no serviço ofertado. Volumes muito altos 
de veículos dentro de um sistema de ônibus cos-
tumam levar ao congestionamento de veículos 

e à diminuição de velocidades e capacidade do 
sistema. Em linhas alimentadoras, os veículos 
terão menor manobrabilidade que os microôni-
bus. Por sua vez, essa falta de manobrabilidade 
poderá diminuir as velocidades médias com que 
os veículos conseguirão operar em ruas mais 
estreitas e esquinas fechadas.
Velocidades médias e tempo total de viagem

Assim, os ganhos de tempo conseguidos ao se 
evitar as transferências podem ser perdidos com 
ineficiências em outros lugares. As menores 
velocidades de operação, devidas aos congestio-
namentos, podem mais que superar as vanta-
gens de tempo de prevenção de transferências. 
Enquanto usuários podem evitar a inconveni-
ência física de transferir de veículos, eles não 
necessariamente chegam mais facilmente aos 
seus destinos. Figuras 7.14 e 7.15 ilustram o 
agrupamento de ônibus que pode ocorrer com 
sistemas de serviços diretos.
Ao mesmo tempo, em linhas de baixa demanda 
em áreas suburbanas, o veículo escolhido poderá 
ser muito grande para servir à área. Esse veículo 
ou operará quase vazio, precisando de mais 
combustível e mais veículos do que seria de fato 
necessário, ou o operador tenderá a reduzir o 
serviço, levando a longos tempos de espera para 
os passageiros.
O ganho de economia de tempo percebido com 
a ausência de transferências também pode ser 
neutralizado pela cobrança e por outros proce-
dimentos operacionais. A maioria dos sistemas 
com serviços diretos tende a empregar cobrança 
a bordo (e.g., Kunming, São Paulo e Taipei). 
Essa atividade pode retardar consideravelmente 

Figuras 7.14 e 7.15
Até hoje, a maioria 

dos sistemas com 
serviços diretos sofre 

com congestionamentos 
e longas filas, como 
os sistemas de São 

Paulo (foto esquerda) 
e Taipei (foto 

direita). Entretanto, 
os problemas de 

congestionamento são 
provavelmente graças 

ao fato de esses sistemas 
serem “abertos” 

em suas estruturas 
operacionais.

Foto esquerda por cortesia de 
Paulo Custódio

Foto direita por cortesia de 
Jason Chang
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os tempos de embarque e resultar em longos 
tempos parados nas estações. Por sua vez, esse 
atraso aumentará de forma relevante os tempos 
totais de viagens dos passageiros.
Veículos

Serviços diretos também podem implicar custos 
adicionais em veículos e/ou comprometimentos 
na localização das estações. Serviços diretos ope-
rados em uma via de ônibus no canteiro central 
com estações no canteiro central exigem portas 
de ambos os lados do veículo. As portas de um 
lado do veículo devem, provavelmente, ser largas 
e elevadas para prover acesso direto para as a 
estações formais do corredor tronco. As portas 
do outro lado são menores, com escadas para 
serem utilizadas quando o veículo opera em 
tráfego misto. Quando em operação em áreas de 
baixa demanda, os passageiros sobem e descem 
em pontos do lado da calçada, e não em estações 
no canteiro central. Colocar portas dos dois 
lados de um veículo envolve custos adicionais. 
Esse custo não é apenas o custo adicional das 
portas, mas também o reforço estrutural neces-
sário quando uma maior parte da carroceria 
do veículo possui espaços livres. A Figura 7.16 
mostra uma planta esquemática de um veículo 
com portas dos dois lados.
Menores fatores de carga para os serviços diretos 
também podem implicar que mais veículos 
serão necessários, já que o mesmo número de 

passageiros deve ser transportado com menos 
passageiros por veículo. Entretanto, serviços 
diretos podem ganhar algumas economias de 
escala se todos os veículos são idênticos. Em 
contraste um serviço tronco-alimentador sempre 
precisará de pelo menos dois tipos de veículos: 1. 
veículos troncais, maiores; e 2. veículos alimen-
tadores, menores.
Adicionalmente, já que serviços diretos impli-
cam que alguns veículos grandes e caros estarão 
operando no tráfego misto, esse tipo de ope-
ração pode aumentar os riscos de acidentes e, 
também, os custos de seguros.
Infra-estrutura

Ainda que serviços diretos possam evitar alguns 
componentes da infra-estrutura, como os 
terminais de transferência, outros componentes 
podem ser mais caros. Alguns sistemas utilizam 
serviços diretos com portas só de um lado. De 
forma a acomodar estações tanto do lado da 
calçada quanto no meio da via, esses sistemas 
empregarão estações em ilhas, e não exatamente 
no canteiro central. Esse desenho assegura que 
passageiros sempre embarquem e desembarquem 
pelo mesmo lado do veículo. A Figura 7.17 
mostra a linha de Quito “Central Norte” com 
estações em ilha, do lado central da via.
Essa configuração traz consigo diversas desvan-
tagens do ponto de vista de serviço e de custos. 
Primeiro, diferentemente do que acontece com a 
estação do lado do canteiro, as estações do lado 
da calçada exigem que duas estações sejam cons-
truídas, em vez de uma. Dobrar o número de 
estações construídas, provavelmente, aumentará 
os custos. Ainda, dividir as estações para cada 
sentido torna as transferências para outros cor-
redores mais complicadas. Usuários não podem 
mais mudar facilmente de sentido durante 
suas viagens, e quase sempre essa configuração 
implica que usuários terão de cruzar interseções 
para mudar de corredores. Uma única estação 
no canteiro central permite transferências mais 
fáceis entre corredores. Com efeito, as estações 
laterais permitem que as linhas funcionem mais 
como uma série de corredores independentes do 
que um sistema completamente integrado.
Adicionalmente, estações para serviços dire-
tos devem quase sempre lidar com longas filas 
de veículos que ficam à espera, por conta da 
natureza de suas operações. Para acomodar essa 

Portas duplas com embarque e desembarque
em plataformas niveladas em estações centrais

(operação troncal)

Portas simples com escada para embarque
e desembarque em paradas na calçada

(operação no tráfego misto)

Figura 7.16
Configuração de 
ônibus com portas 
dos dois lados para 
um sistema aberto.
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quantidade de veículos, são necessárias ou plata-
formas compridas ou múltiplas plataformas. As 
plataformas ou estações mais compridas devem 
aumentar os custos de infra-estrutura, bem 
como a quantidade de espaço necessário na faixa 
de servidão. Além disso, os passageiros podem 
não saber direito em que lugar da plataforma 
aguardar e precisar sair correndo quando seu 
ônibus chegar. Entretanto, esse último pro-
blema pode ser resolvido, determinando para 
cada linha uma área de subparada ao longo da 
plataforma.

Impacto no congestionamento do tráfego misto

Uma das razões principais para que as autori-
dades de tráfego decidam mudar para sistemas 
de linhas tronco-alimentadoras é a redução de 
impactos adversos do trânsito de ônibus no trá-
fego misto. Se serviços diretos precisam de mais 
ônibus para acomodar o mesmo número de pas-
sageiro em corredores troncais congestionados, 
então o próprio sistema de BRT provavelmente 
precisará de mais espaço para acomodar esse 
maior volume de ônibus e evitar congestiona-
mentos. Esse consumo de espaço poderá ter um 
impacto adverso na faixa de servidão disponível 
para o tráfego misto ou de benfeitorias para 
meios não motorizados.

Conforto do sistema e qualidade de serviço

Serviços diretos também tendem a aumentar a 
complexidade do sistema e, portanto, reduzir a 
compreensão do sistema pelo usuário. Já que o 
número de linhas pode proliferar com serviços 

diretos, o mapa do sistema tende a se parecer 
menos com um sistema de metrô, com corredo-
res troncais claramente definidos. Em vez disso, 
o sistema pode parecer como uma teia complexa 
que só pode ser compreendida por usuários 
regulares. Na maioria dos sistemas com serviços 
diretos, mapas do sistema não são colocados 
nas estações nem dentro dos veículos. Assim, 
usuários ocasionais não são capazes de desenhar 
um “mapa mental” do sistema tão claramente 
quanto em um sistema com um conjunto de 
corredores retos e inteiros. O efeito final desse 
tipo de complexidade pode ser uma barreira 
substancial para o ingresso de passageiros even-
tuais e de outros que não investiram tempo no 
aprendizado do sistema.
Serviços diretos, tradicionalmente, também são 
providos de nível de serviço de qualidade mais 
baixa. A falta de cobrança externa, estações 
formais e infra-estrutura esteticamente atraente 
faz com que esses sistemas sejam mais percebi-
dos como sistemas de ônibus do que sistemas de 
transporte de massa. Entretanto, não há razão 
provável para que um sistema que use serviços 
diretos não possa ser construído com a mesma 
qualidade que é comum em um sistema tronco-
alimentador.

7.2.2.3  Serviços diretos em um sistema 
fechado

A maioria dos serviços diretos tem, historica-
mente, tendência a utilizar uma estrutura de 
negócios aberta. Sistemas como o Interligado de 

Figura 7.17
O uso de estações do 
mesmo lado que a 
calçada (em relação 
ao veículo), mas 
próximas ao canteiro 
central, pode forçar 
a transferências 
complicadas 
entre linhas.
Foto por Lloyd Wright
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São Paulo e os corredores de Seul são capazes 
de colher benefícios da operação de corredo-
res exclusivos enquanto reduzem o número de 
transferências para os usuários. Esses sistemas 
abertos permitem desempenhos operacionais 
melhores sem reformar completamente a estru-
tura de negócios com os operadores. Entre-
tanto, inadequações nas estações e nos projetos 
operacionais associados causam muitas vezes 
congestionamentos na via de ônibus e viagens 
mais vagarosas para os usuários.
Em contraste, um conceito relativamente novo 
está operando serviços diretos dentro de siste-
mas fechados. Nesse caso, os números e tipos de 
veículos são controlados de perto pela agência 
reguladora ou pela companhia de gerenciamento 
do sistema. O acúmulo de veículos que tende a 
ocorrer com serviços diretos em sistemas abertos 
pode ser evitado por infra-estruturas dimensio-
nadas apropriadamente e operações controladas 
de perto.
Ainda que os sistemas com serviços direto exis-
tentes tenham tendido a promover padrões de 
menor qualidade que sistemas tronco-alimenta-
dores, não há razão para que as mesmas caracte-
rísticas de conforto não possam ser dadas a servi-
ços diretos. Por exemplo, a maioria dos sistemas 
com serviços diretos requer cobrança interna. 
Essa prática pode aumentar consideravelmente 
o tempo que os ônibus permanecem estaciona-
dos nas estações. Serviços diretos dentro de um 
sistema fechado poderiam empregar a cobrança 
de tarifas fora do veículo em corredores de alta 
demanda e cobrança no veículo com bilhetes ele-
trônicos em corredores de menor demanda, onde 
há poucos passageiros embarcando para causar 
atrasos nas paradas. Tais sistemas podem usar 
estações de embarque pré-pago até mesmo fora 
dos corredores troncais em lugares, como estações 
de trem ou shopping centers, onde grande número 
de passageiros costuma embarcar e desembarcar. 
O sistema proposto para Guangzhou planeja esse 
tipo de estações de BRT fora do corredor como 
parte da primeira fase de implantação.
Esse sistema de cobrança dual tem o custo 
adicional de ter equipamentos de cobrança e 
verificação de tarifas tanto dentro dos veícu-
los quanto nas estações. Esse tipo de sistema 
também pode precisar de veículos especiais com 
portas dos dois lados.

Normalmente, para serviços diretos em um 
sistema fechado, deve-se determinar quais 
das linhas existentes serão incorporadas sob a 
autoridade gerencial do novo sistema de BRT, 
de forma a permitir que elas operem no novo 
sistema. O processo de decisão também deter-
minará quais linhas continuarão a operar junto 
do tráfego misto e, portanto, fora da estrutura 
gerencial do novo sistema de BRT. Essa deter-
minação é, de forma típica, feita de acordo com 
a frequência das linhas e da extensão de seus iti-
nerários que se sobrepõem ao corredor. Se muito 
poucas linhas são incorporadas ao novo sistema 
de BRT, os ônibus fora do corredor contribuirão 
de forma relevante para o congestionamento do 
tráfego misto. Uma vez que essa determinação 
seja feita, todos os veículos daquelas linhas terão 
de ser substituídos por “veículos flexíveis” (i.e., 
veículos com portas dos dois lados).
As estações de embarque pré-pago e as vias de 
ônibus fisicamente separadas são, portanto, 
construídas somente nos corredores troncais 
onde o congestionamento de tráfego é um 
problema e onde altos volumes de passageiros 
embarcando justifiquem o custo de estações 
com a cobrança externa.
Ainda que esse conceito esteja para ser comple-
tamente implementado, os desenvolvedores dos 
sistemas de BRT de Ahmedabad e Guangzhou 
estão explorando a possibilidade de um sistema 
fechado operando com serviços diretos. A idéia 
é permitir que o maior número possível de 
passageiros faça todas suas viagens sem trans-
ferências, removendo a necessidade de cons-
truir terminais de transferência. Esses sistemas 
também minimizam a necessidade de mudanças 
fundamentais na estrutura de licenciamento de 
linhas e nos acordos de concessão com os opera-
dores existentes. Entretanto, a falta de reforma 
estrutural também pode ser um impedimento 
para serviços de maior qualidade.
A Figura 7.18 traz um mapa do sistema pro-
posto em Guangzhou. Todas as linhas existentes 
desenhadas na Figura 7.18 terão permissão para 
operar ao longo do corredor troncal de BRT. As 
vias de ônibus fisicamente segregadas e estações 
de embarque pré-pago só serão construídas no 
corredor troncal mostrado em verde.
A Figura 7.19 delineia o conceito examinado 
para Ahmedabad. Em partes do centro da 
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Figura 7.18
Veículos operando 
no sistema de 
BRT proposto em 
Guangzhou passarão 
diretamente de um 
corredor exclusivo 
para itinerários 
alimentadores e, 
assim, reduzirão 
bastante a necessidade 
de transferência 
de passageiros.
Imagem por cortesia do ITDP

Figura 7.19
A flexibilidade de 

serviços diretos vai 
ao encontro da 

realidade das faixas de 
servidão estreitas em 

Ahmedabad. Veículos 
operando no sistema 
de BRT proposto em 

Ahmedabad passarão 
diretamente de um 
corredor exclusivo 

para faixas de tráfego 
compartilhado.
Imagem por cortesia do 

ITDP e do CEPT
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cidade, as vias são estreitas, e os volumes de bici-
cletas e motocicletas, bastante elevados, fazendo 
com que a construção de vias totalmente segre-
gadas na Fase I seja algo politicamente com-
plexo. Assim mesmo, até em algumas áreas sem 
vias de ônibus segregadas, as estações de embar-
que pré-pago estão sendo recomendadas, graças 
ao alto volume de passageiros. O conceito de 
veículo flexível torna possível usar essas medidas 
apenas onde elas são necessárias.
Ainda que esse modelo operacional tenha 
muitas vantagens, há três desvantagens princi-
pais de serviços diretos em sistemas fechados:

Exigência de maior frota de veículos compa-��
rada com um sistema tronco-alimentador;
Maiores tempos médios de espera, se a ��
mudança para o novo sistema for acompa-
nhada pelo uso de veículos flexíveis de maior 
capacidade, operam a menores frequências de 
serviço;
Menos quilômetros de vias de ônibus segre-��
gadas implicam que o sistema terá menos 
aparência de metrô.

Entretanto, serviços diretos em um sistema 
fechado podem ser uma solução muito apro-
priada em muitas circunstâncias, especialmente 
quando há muita vantagem a se ganhar evi-
tando-se as transferências de usuários.

7.2.3  Composição de serviços diretos e 
tronco-alimentadores

Serviços tronco-alimentadoras e serviços 
diretos não são mutuamente exclusivos. Um 

desenvolvedor de sistema pode escolher usar 
diferentes serviços em diferentes partes da 
cidade, dependendo das circunstâncias locais. 
Em áreas que abrigam planos residenciais de 
baixa densidade, um sistema tronco-alimentador 
pode ser empregado. Em áreas com menor varia-
bilidade na densidade populacional do corredor, 
serviços diretos podem ser empregados.
De certa forma, Curitiba implementou um 
sistema que apresenta aspectos tanto de serviços 
tronco-alimentadores quanto de serviços diretos. 
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A “Rede Integrada de Transportes” (RIT) de 
Curitiba engloba uma gama de tipos de veículos 
e de linhas (Figura 7.20). Curitiba atualmente 
opera linhas tronco-alimentadoras em cinco 
maiores corredores da cidade, e um sexto corre-
dor está sendo planejado. Os veículos vermelhos 
operando nos corredores exclusivos são conheci-
dos como “Ônibus expressos”.
Ao mesmo tempo, Curitiba também opera 
outros diversos tipos de serviços que ligam dire-
tamente algumas áreas ao centro da cidade sem 
a necessidade de viajar primeiro até um corredor 
troncal. Um “Ônibus Rápido” é um veículo de 
cor prateada que conecta dois destinos principais 
com poucas paradas no caminho; essas linhas 
são conhecidas como “Linhas Diretas”. Esses 
ônibus operam no tráfego misto mas também 
conectam passageiros aos corredores troncais. 
Curitiba também opera Linhas interdistritais 
que conectam vizinhanças com linhas diretas 
sem ter de ir primeiro até o centro. Esses veícu-
los verdes oferecem um serviço com economia 
de tempo ao evitar um desvio excessivo para 
passageiros que querem ir de uma área residen-
cial a outra. Os ônibus alimentadores laranjas de 
Curitiba geralmente conectam vizinhanças isola-
das até locais terminais onde passageiros podem 
transferir para os outros tipos de serviços.
Dentro do sistema RIT, passageiros são capazes 
de fazer transferências sem pagamento adicio-
nal. Curitiba também opera serviços de ônibus 

convencionais (ônibus de cor amarela). Alguns 
desses serviços especializados são:

Serviços entre hospitais��  – Oferece serviços 
diretos entre os diversos hospitais da cidade;
Serviços turísticos��  – Oferece serviços para 
destinações turísticas populares;
Serviços do centro da cidade��  – Oferece 
serviços para vários destinos na área do centro 
da cidade.

Curitiba também oferece um excelente exemplo 
de como a codificação por cores pode facilitar o 
entendimento do sistema pelos usuários.
Curitiba não aplica estritamente nenhum 
exemplo de serviços diretos já que nenhum dos 
ônibus não expressos entra nas vias exclusivas. 
Todas as linhas Interdistritais e Diretas apenas 
utilizam, essencialmente, faixas de tráfego 
misto. Entretanto, essas linhas expressas só 
operam fora das vias de ônibus de Curitiba 
porque o sistema de Curitiba não oferece faixas 
de ultrapassagem necessárias para permitir 
ônibus expressos nas estações. Um dos prin-
cipais corredores troncais de Curitiba está, 
atualmente, sendo reconstruído para abrigar 
faixas de ultrapassagem e, nesse corredor, os 
serviços expressos serão direcionados para a via 
exclusiva de ônibus. A intenção desses serviços é 
bastante similar à dos serviços diretos: oferecer 
linhas diretas entre pares de destinos que não 
são cobertos pelos serviços troncais.
A vantagem da abordagem de Curitiba é a flexi-
bilidade e isso oferece aos planejadores a possi-
bilidade de atender diversas condições urbanas 
e demográficas. A principal desvantagem dessa 
abordagem amarrada é a relativa complexidade 
que ela apresenta ao usuário e, especialmente, 
para usuários ocasionais e novos usuários. A 
Figura 7.21 apresenta um mapa do sistema 
apenas com as linhas troncais de Curitiba e um 
mapa do sistema com serviços de linhas Diretas 
e Interdistritais. Ainda que o mapa da esquerda 
seja bastante compreensível, o mapa da direita 
requer um estudo mais detalhado. Comparado 
com a abordagem de metrô, como a de Bogotá, 
a estrutura do sistema de Curitiba é, talvez, mais 
difícil de ser compreendida de imediato por um 
forasteiro.

Figura 7.20
Curitiba tenta 
maximizar a 
eficiência do sistema 
utilizando uma grande 
variedade de tipos de 
veículos e linhas.
Imagem por cortesia da 
Cidade de Curitiba
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Figura 7.21
Mapa de linhas 
de Curitiba. A 

vantagem do sistema 
de Curitiba é sua 

elevada flexibilidade, 
mas ele pode parecer 

um pouco complicado 
para os usuários.

Imagem por cortesia da 
Cidade de Curitiba

7.2.4  Estrutura de decisão

“É a estrutura de trabalho que muda com 
cada nova tecnologia, e não só as imagens da 
estrutura.”
—Marshall McLuhan, educador e reformador social, 

1911–1980

Os serviços diretos e os tronco-alimentadores 
não são inerentemente uma decisão correta ou 
incorreta de projeto. Cada uma dessas opções 
pode ser eficiente nas circunstâncias certas. Esta 
seção discute alguns dos fatores que podem 
ajudar a determinar a escolha ótima. A melhor 
solução baterá com a distribuição local de 
origens e destinos e as densidades demográficas 
características do local.
Além disso, um sistema pode variar de um tipo 
de serviço para outro, à medida que as con-
dições também variem. Em muitos casos, os 
sistemas de BRT de serviços diretos representam 
uma fase transitória para um sistema tronco-
alimentador. Tanto Bogotá quanto Curitiba, 
essencialmente, operaram serviços diretos 
antes de sua transição para serviços tronco-
alimentadores. Curitiba trocou suas linhas para 

um sistema tronco-alimentador no início dos 
anos 60 e só construiu corredores exclusivos 
nos anos 70. Em São Paulo, onde houve pro-
blemas de implementação graças à resistência 
das companhias de ônibus, existem planos para 
trocar todas as linhas nas maiores vias arteriais 
de serviços diretos para serviços tronco-alimen-
tadores. Ainda que alguns dos atuais corredores 
tenham faixas de ônibus exclusivas, alguns não 
as têm. São Paulo planeja construir benfeitorias 
de transferências gratuitas em locais estratégicos.

7.2.4.1  Comparação de serviços resumida
A Tabela 7.1 oferece uma comparação resumida 
das vantagens e desvantagens de cada tipo de 
serviço.

7.2.4.2  Condições ótimas para cada tipo 
serviço

Esta seção detalha as vantagens e desvantagens 
de serviços diretos e tronco-alimentadores. 
A complexa lista de variáveis envolvidas não 
é facilmente analisável com uma análise de 
benefício-custo. Em vez disso, desenvolvedores 
de sistema podem precisar fazer julgamentos 
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qualitativos baseados em suas próprias condi-
ções locais. Esta subseção final delineia algumas 
regras gerais para tomada de decisão que podem 
facilitar o ajuste a situação local.
Um serviço tronco-alimentador dentro de um 
sistema fechado é, provavelmente, eficiente sob 
as seguintes condições:

Os corredores principais têm demandas relati-��
vamente altas;
As densidades populacionais entre diversas ��
áreas da cidade são marcadamente diferentes;
As distâncias entre o centro da cidade e áreas ��
alimentadoras são relativamente grandes, e.g., 
mais de 10 quilômetros.

Em geral, um serviço direto em um sistema 
aberto não é recomendado. Entretanto, tal sis-
tema pode ser um passo transitório em direção a 
um sistema mais formal, fechado.

Um serviço direto dentro de um sistema fechado 
é, provavelmente, eficiente, sob as seguintes 
condições:

Os corredores principais têm demandas relati-��
vamente baixas;
As densidades populacionais entre diver-��
sas áreas da cidade não são marcadamente 
diferentes;
As distâncias entre o centro da cidade e áreas ��
alimentadoras são relativamente pequenas, 
e.g., menos de 10 quilômetros.

Entretanto, como enfatizado ao longo de toda 
esta seção, não há uma única opção correta; o 
melhor tipo de serviço depende marcadamente 
das condições locais. Desenvolvedores de siste-
mas também devem escolher desenvolver uma 
combinação de linhas tronco-alimentadoras 
com diretas.

Tabela 7.1: Comparação de serviços tronco-alimentadores e serviços diretos

Fator
Serviços tronco-
alimentadores em 
sistemas fechados

Serviços diretos em 
sistemas abertos

Serviços diretos em 
sistemas fechados

Tempo de 
viagem

Incorre em penalidade de 
tempo por necessitar de 
transferência, mas a velo-
cidade e a capacidade ao 
longo do corredor troncal é 
maximizada.

Economia de tempo ao 
evitar transferência, mas 
agrupamento de ônibus 
na via aumentará o tempo 
de viagem.

Permite que a autoridade 
de BRT controle o conges-
tionamento no corredor e 
ainda economize tempo 
graças ao menor número de 
transferências.

Eficiência 
operacional

Aproxima bem a oferta da 
demanda; gera elevada 
eficiência mesmo quando 
há relevantes variâncias na 
densidade populacional 
entre corredores e áreas 
residenciais.

Desequilíbrio entre áreas 
de alta demanda e área 
de baixa demanda pode 
reduzir a eficiência global; 
entretanto, ganhos são 
obtidos se a distância das 
linhas é curta.

Desequilíbrio entre áreas de 
alta demanda e área de baixa 
demanda pode reduzir a efi-
ciência global; entretanto, 
ganhos são obtidos se a dis-
tância das linhas é curta.

Infra-
estrutura

Exige a construção de 
terminais e estações inter-
mediárias de transferências

Evita o custo de termi-
nais, mas pode necessitar 
de estações mais caras.

Evita custos de terminais

Tipos de 
veículos

Linhas troncais tipicamente 
restritas a grandes veícu-
los; linhas alimentadoras 
tipicamente empregam veí-
culos de tamanho padrão 
ou menores.

Geralmente pouca padro-
nização de veículos; 
veículos podem precisar 
de portas dos dois lados.

A autoridade de BRT pode 
padronizar os veículos; veí-
culos devem ser capazes de 
operar dentro e fora da via de 
ônibus e, portanto, precisar 
de portas dos dois lados.

Capacidade Altas taxas de fluxos de 
passageiros podem ser 
eficientemente manejadas 
com serviços tronco-
alimentadores.

A aglomeração de veícu-
los e a cobrança a bordo 
restringem a capacidade 
do sistema.

A capacidade será um tanto 
menor que aquela dos siste-
mas tronco-alimentadores, 
pois os tamanhos dos veícu-
los será um tanto menor.

Imagem do 
sistema / 
conforto ao 
usuário

Estrutura de linhas como a 
de metrô tornam o sistema 
mais compreensível para o 
usuário.

A ausência de mapas de 
linhas claros e da pletora 
de linhas pode criar con-
fusão para o usuário.

Potencialmente, mais com-
plexo que um sistema 
tronco-alimentador, mas mais 
organizado que um sistema 
aberto. 
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7.3  Desenho de linhas
“Uma rota difere de uma rua não apenas 
por que é somente dedicada a veículos, mas 
também por que é simplesmente uma linha 
que conecta um ponto a outro. A rota, em si 
mesma, não tem nenhum sentido; seu sentido 
deriva inteiramente dos dois pontos que ela 
conecta. A rua é um tributo ao espaço, e cada 
segmento dela tem um sentido em si mesmo e 
nos convida a parar.”

—Milan Kundera, romancista, 1929–

A escolha dos corredores de BRT só oferece uma 
visão macroscópica de onde o sistema operará. 
Em um dado conjunto de corredores, veículos 
atenderão as linhas específicas. O processo de 
seleção de linhas nos corredores e entre eles 
determina muitas características operacionais 
que diretamente causarão impacto nos tempos 
de viagens e conforto aos usuários.
Nenhum sistema, provavelmente, será capaz 
de atender todas as permutações possíveis de 
origens e destinos. Entretanto, um sistema 
de linhas bem desenhado pode otimizar os 
tempos de viagem e a conveniência para o maior 
número de viagens e reduzir de forma relevante 
os custos operacionais.
A relativa flexibilidade do BRT em comparação 
com outras opções de transporte público implica 
que linhas e serviços podem ser bem ajustados 
às necessidades dos usuários. O sistema pode ser 
projetado para minimizar os tempos de viagens 
para o maior número de passageiros. Opções 
de serviços, como serviços locais, com poucas 
paradas e expressos, permitem uma variedade 
de permutações que maximizam a eficiência do 
sistema e minimizam os tempos de viagens dos 
usuários. Tanto passageiros quanto operadores 
podem se beneficiar do ajuste fino dos serviços à 
demanda existente. Uma rede de linhas eficiente 
pode ser desenhada com os seguintes princípios 
de projeto:

1. Minimizar a necessidade de transferência 
com combinações de itinerários.

2. Oferecer serviços locais, com paradas limi-
tadas e expressos no sistema de BRT.

3. Encurtar algumas linhas dentro dos corre-
dores para se concentrarem nas seções de 
maiores demandas.

Usuários tipicamente preferem ter escolhas e 
opções. Oferecer opções alternativas de linhas 

atende diversos objetivos, incluindo bom serviço 
ao usuário, tempos de viagens reduzidos e 
aumento da capacidade do sistema.

7.3.1  Rede de linhas

“Um sistema é uma rede de componentes inter-
dependentes que trabalham juntos para tentar 
cumprir o objetivo do sistema. Um sistema 
deve ter um objetivo. Sem o objetivo, não há 
sistema.”

—E. Edwards Deming, estatístico, 1900–1993

O BRT, como sistema de transporte, é único 
em termos de flexibilidade de opções de linhas. 
A capacidade de veículos de pneus para mudar 
de faixas e direções a vontade permite qualquer 
número de potenciais permutações de linhas. 
Em contraste, veículos sobre trilhos são limi-
tados a linhas definidas e só podem trocar de 
linhas em circunstâncias de baixa frequência.
A mais imediata vantagem das múltiplas per-
mutações de linhas é evitar as transferências de 
passageiros e a economia de tempos de viagem 
que isso acarreta. Se um passageiro tem diversas 
opções de linhas para escolher, então a chance 
de necessitar de uma transferência diminui. 
Adicionalmente, movimentos de passageiros 
mais eficientes equacionam operações de sistema 
mais eficientes. Além disso, à medida que a 
necessidade de transferências é minimizada, ou 
até mesmo eliminada, os custos implicados em 

Figura 7.22
BRT e as sinergias das 
permutações de linhas.
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estações de transferências complexas são reduzi-
dos. A Figura 7.22 é uma ilustração do tipo de 
opções de linhas possíveis com sistemas de BRT.
O sistema TransMilenio de Bogotá é um dos 
sistemas de BRT de maior sucesso na explora-
ção do potencial de múltiplas permutações de 
linhas. Usuários em uma única estação podem 
ter até dez linhas diferentes para escolher, 
incluindo as locais e as de poucas paradas.
Ainda que os benefícios ao usuário e à opera-
ção, advindos das permutações de itinerários de 
Bogotá, sejam claros, há um potencial retro-
cesso em termos de complexidade do sistema. 
À medida que o número de combinações de 
linhas aumenta, a complexidade para gerenciar 
o sistema fica cada vez maior. O sistema Trans-
Milenio de Bogotá se beneficia de tecnologia 
de localização por satélite e de um sofisticado 
centro de controle para assegurar que as opera-
ções dos veículos corram bem. Sem essa tecno-
logia, é improvável que um sistema desse nível 
de complexidade pudesse funcionar direito.
A complexidade das linhas de Bogotá também 
pode ser algo incômoda para usuários novos e 
ocasionais. Em virtude do grande número de 

5Figura 7.23
O sistema TransMilenio de 
Bogotá oferece um grande número 
de permutações de linhas para 
maximizar a conveniência ao 
usuário, mas o resultado pode ser 
um mapa de serviços bem complexo.
Imagem por cortesia de TransMilenio S.A.

Figura 7.246
As complexidades do sistema 

de linhas do TransMilenio 
podem deixar usuários 

um pouco perplexos.
Foto por Carlos Pardo
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permutações de linhas, o mapa do sistema de 
Bogotá é bem complexo (Figura 7.23). Em vez 
de mostrar linhas coloridas para cada serviço, 
Bogotá deve listar os números das linhas que 
atendem cada parada. Um usuário do mapa 
deve essencialmente seguir os números pelo 
sistema para determinar qual linha é mais 
adequada para sua jornada (Figura 7.24). 
Dado o número de linhas no sistema, se o 
TransMilenio tentasse colorir completamente 
seus mapas com códigos, então o novelo de 
linhas resultante confundiria igualmente os 
usuários. Além disso, não haveria um número 
suficiente de cores distinguíveis para mostrar 
as diversas linhas de TransMilenio em um 
mapa desse tipo.
Apesar de tais complexidades, a minimização 
de transferências e as opções dadas aos usuários 
tornam os sistemas com múltiplas combinações 
de itinerários bastante convenientes para os 
passageiros.
Mais recentemente, o TransMilenio dividiu seu 
sistema em zonas coloridas (Figura 7.25). Um 
passageiro identificará o destino pela cor da 
zona. Por partes, o passageiro pode consultar 
mapas individuais de linhas para determinar 
que opção de serviço em uma zona colorida 
será o mais eficiente. Como acontece com o 
TransMilenio, uma cidade com uma estrutura 
complexa de itinerários provavelmente expe-
rimentará várias formas de apresentação para 
determinar qual oferece a informação para usuá-
rio de forma mais “amigável”.

Figura 7.25
Com um número 
sempre crescente 
de linhas, o mapa 
mais recente do 
sistema TransMilenio 
abandonou a exibição 
de linhas individuais, 
e em vez disso passou 
a dividir o sistema 
em várias zonas 
codificadas por cores.
Imagem por cortesia de 
TransMilenio S.A.

7.3.2  Transferências

O impacto das transferências no número de 
viagens não pode ser subestimado. Transfe-
rências são frequentemente uma das principais 
razões para que usuários eventuais escolham não 
usar um sistema. Além disso, se as transferências 
envolvem qualquer forma de dificuldade física, 
como escadas, túneis ou exposição à chuva, 
ao frio ou ao calor, então a aceitabilidade do 
sistema fica ainda mais comprometida.

7.3.2.1  Tipos de transferências
Nem todas as transferências são criadas igual-
mente. Em um extremo estão transferências 
envolvendo longas caminhadas por cruzamentos 
e obstáculos, desprotegidas da chuva e do vento. 
Em outro extremo, estão transferências envol-
vendo uma caminhada de poucos metros por 
uma plataforma confortável, segura e protegida 
das intempéries. Quais desses dois tipos de 
transferências são possíveis depende muito do 
projeto de infra-estrutura e do projeto de linhas.
Na verdade, há um espectro de arranjos possí-
veis de transferências. A Figura 7.26 ilustra os 
diferentes tipos de opções de transferências.
A opção mais desejável é, obviamente, evitar 
transferências no total para a vasta maioria dos 
usuários. Assim, o nível 1 da Figura 7.26 enfa-
tiza a importância de utilizar um bom projeto 
de sistema e de linhas para eliminar a necessi-
dade de transferências. Nível 2 é o reconheci-
mento que algumas transferências podem ser 
necessárias, mas o uso de múltiplas subparadas 
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desvantagens claras para essa abordagem. A 
primeira, o usuário terá provavelmente de cruzar 
uma interseção e também assumir a incon-
veniência de subir e descerescadas ou escadas 
rolantes. Um usuário com uma criança pequena 
ou diversas sacolas de compras pode achar a 
natureza física dessa transferência proibitiva-
mente complexa. Segundo, usuários devem 
re-verificar o meio de pagamento já que estão 
entrando de fora do sistema. Esse processo de 
re-verificação pode envolver vários retardamen-
tos e filas possíveis.
O sistema de transporte integrado de Seul é um 
exemplo de transferência de nível 4. Usuários 
entrando em um ônibus têm de passar seus 
cartões em uma leitora a bordo do veículo. Os 
mesmos usuários têm de se lembrar de passar os 
seus cartões outra vez na saída. Então, se uma 
pessoa deseja continuar a viagem utilizando o 
sistema de metrô da cidade, o cartão deve ser 
passado na entrada e saída do sistema de metrô. 
Em cada caso, os usuários devem se lembrar 

Figura 7.26
Tipos de transferências

nas estações pode permitir transferências con-
fortáveis na mesma plataforma.

Conforme o tipo de transferência fique mais 
complexo que o nível 2, então o sistema 
começará a perder alguns usuários discricio-
nários (i.e., usuários que têm outras opções de 
mobilidade, como veículos particulares). Uma 
transferência de nível 3 implica que o usuá-
rio deve caminhar de um corredor ao outro 
(tipicamente em torno de uma área de interse-
ção). Entretanto, no nível 3, a caminhada é em 
um ambiente fechado e protegido, como uma 
passarela ou um túnel. Além disso, no nível 3, a 
transferência ainda ocorre sem qualquer pena-
lidade de pagamento ou necessidade de passar 
por outro processo de verificação do pagamento 
da tarifa.

Nos níveis 4 e 5, os usuários devem fazer a 
transferência em um ambiente “aberto”, impli-
cando que eles devem deixar o confinamento 
de um sistema para entrar em outro. Há duas 

Nível 1: Sem transferência
(bom desenho de linhas)

Nível 2: Transferência em plataforma
(grande conveniência para usuário)

Nível 3: Separação de superfícies em 
ambiente fechado/ com integração 

tarifária (menos conforto)

Nível 4: Travessia superfície 
em ambiente 

aberto/ tarifa integrada 
(menos conveniência)

Nível 5: Travessia em 
superfície/ compatibilidade 

de tarifa (inconvienente)

Nível 6: Travessias e sem 
integração nenhuma
(mais inconvienente)

Level 7: Barreiras físicas
(Serviço ao usuário ruim)
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Transferências em interseções
Fazendo o usuário chegar a linha

Linha A
Linha B

Usuário deve andar de
uma estação a outra

Canteiro Estação

Es
ta

çã
o

Figura 7.27
Ilustração de uma 
transferência “em 
interseção”.

impossíveis. Por exemplo, em Kuala Lumpur, 
a estação KL Sentral abriga tanto operações do 
VLT PUTRA e do Monotrilho. Entretanto, ir 
de um ao outro implica uma caminhada de 20 
minutos por múltiplas mudanças de andar e um 
desagradável ambiente de estacionamento. Da 
mesma forma, mudar entre as linhas dos VLTs 
PUTRA e STAR que se cruzam também é uma 
experiência desafiadora. Os três sistemas ferro-
viários em Kuala Lumpur não foram projetados 
com muita consideração pela conveniência dos 
usuários nas transferências (veja os níveis 6 e 7 
na Figura 7.26).

Transferências em plataforma
Levando a linha ao usuário

Linha A
Linha B
Linha C

Usuário transfere na
plataforma, com acesso
fácil ao novo corredor

Canteiro Estação

Es
ta

çã
o

Figura 7.28
Ilustração de uma 
transferência “em 
plataforma”.

de passar seus cartões, bem como incorrer em 
atrasos por causa da fila na leitora de cartões. 
Entretanto, o sistema de Seul tem tarifas 
completamente integradas. Com um sistema 
de integração tarifária, a tarifa total cobrada do 
cliente é baseada na distância total percorrida. 
Não se cobra do cliente uma nova tarifa de 
“entrada” no sistema. Em Seul, a tecnologia de 
cartões inteligentes permite que um valor seja 
deduzido, primariamente baseado na distância. 
Entretanto, a distância coberta usando o sistema 
de metrô ferroviário é cobrada a uma taxa mais 
alta do que quando se utiliza o sistema de BRT.
A diferença entre uma transferência do nível 
4 e do nível 5 é a diferença entre “integração 
tarifária” e “compatibilidade tarifária”. Onde 
a integração tarifária permite que usuário 
evite pagar uma tarifa de entrada adicional no 
segundo sistema, a compatibilidade tarifária 
não permite. Com a compatibilidade tarifária, o 
usuário pode usar o mesmo meio de pagamento, 
com o mesmo cartão de débito, mas paga essen-
cialmente por um bilhete inteiramente novo 
quando entra no segundo sistema. A compatibi-
lidade de tarifa não implica que exista qualquer 
consideração baseada em distâncias na determi-
nação do preço de uma viagem que englobe dois 
sistemas diferentes. Por exemplo, em Tóquio, 
há dois sistemas diferentes de metrô: 1. Tókio 
Metro; e 2. Toei Metro. É possível comprar um 
cartão de débito que é aceito nos dois sistemas. 
Entretanto, quando se transfere de um sistema 
para o outro, o usuário deve efetivamente pagar 
duas tarifas separadas. Assim, a compatibili-
dade tarifária permite alguma conveniência em 
termos de utilização do mesmo método de paga-
mento, mas as tarifas não são completamente 
integradas, e essa falta de integração implica que 
os usuários provavelmente pagarão mais.
Assim que se atinge os níveis de transferência 
6 e 7, qualquer usuário discricionário, geral-
mente, optará por não utilizar o sistema de 
transporte público. Nos níveis 6 e 7, não há nem 
integração física nem tarifária entre sistemas 
diferentes. Usuários não apenas pagam duas 
vezes, mas também devem vencer um ambiente 
fisicamente complexo para caminhar de um 
sistema ao outro. O nível 7 é o mais difícil, com 
verdadeiras barreiras físicas tornando trans-
ferências entre estações na mesma área, quase 



252

Manual de BRT

Parte II – Projeto Operacional

7.3.2.2  Facilitando transferências em 
plataformas

Como indicado pelas opções dadas na 
Figura 7.26, se uma transferência é necessária, 
então uma transferência em plataformas, num 
ambiente fechado, seguro e agradável, é a opção 
preferida. Uma transferência em plataformas, 
essencialmente, traz o veículo (e a linha) até o 
usuário. Em contraste, uma transferência em 
interseção implica que o cliente esteja atraves-
sando a distância de uma interseção para chegar 
à nova linha. Enquanto o incômodo físico de 
uma transferência em interseção possa ser ame-
nizado por uma passarela ou túnel, ela é sempre 
menos desejável que uma transferência em 
plataforma. Nesse caso, o sistema está forçando 
o usuário de ir até a linha, quando devia fazer o 
contrário.
Para conseguir uma transferência em plata-
forma, um corredor cruzado deve ser conectado 
pelo sistema de itinerários. As Figuras 7.27 e 
7.28 ilustram as circunstâncias de interseção 
que forçam uma transferência de interseção, ou 
permitem uma transferência de plataforma.
Assim, a simples adição de uma nova linha na 
Figura 7.28 oferece muito maior conveniência 
de transferências para o usuário.

7.3.3  Serviços locais, com poucas paradas 
e expressos

7.3.3.1  Serviços locais
O tipo mais básico de serviço de transporte 
público ao longo de um corredor é tipicamente 
conhecido como “serviço local”. Esse termo 
se refere às paradas feitas em cada uma das 
principais origens e destinos ao longo da linha. 
“Serviços locais” implicam que nenhuma parada 
é pulada ao longo da linha. Assim, enquanto 
serviços locais oferecem a melhor cobertura do 
corredor, tais serviços também resultam nos 
maiores tempos de viagem.
Sistemas de metrô de uma única linha e sis-
temas de BRT simples, de faixa única, como 
o TransJakarta e o RIT de Curitiba, têm, de 
forma típica, poucas opções que não sejam 
operar apenas serviços locais. Não existe oportu-
nidade na estreita infra-estrutura desses sistemas 
para que um veículo ultrapasse outro.
Em comparação com serviços de ônibus con-
vencionais, os serviços locais de um sistema da 

BRT são consideravelmente mais eficientes. Em 
muitas cidades de países em desenvolvimento, 
serviços de transporte público operam na base 
do sinal para o motorista. O ônibus efetiva-
mente parará para qualquer usuário que sinalize, 
quer o usuário esteja em uma parada quer não. 
O ônibus pode parar em intervalos separados 
por poucos metros, se assim for solicitado. 
Isso ocorre especialmente quando a renda do 
operador é baseada no número de passageiros 
transportados. Ainda que essa prática reduza as 
distâncias caminhadas para acessar um ônibus, 
o efeito bruto para todos os passageiros que con-
trolam as posições de parada faz com o tempo 
total de viagem para todos aumente muito. Para 
microônibus, como há menos passageiros, o 
número dessas paradas é minimizado, e microô-
nibus, uma vez que esteja cheio, pode não parar 
mais para ninguém. Isso geralmente leva a 
velocidades de viagens bem altas, mas também 
pode implicar que alguns passageiros durante os 
horários de pico possam esperar muito tempo 
até que um microônibus resolva parar, e o ser-
viço passa a ser bastante imprevisível.
Em contraste, linhas de BRT só embarcam e 
desembarcam passageiros nas estações desig-
nadas. Além disso, essas estações são separadas 
por distância suficiente para minimizar os 
tempos de paradas, ainda que sejam, ao mesmo 
tempo, próximas o suficiente para ser acessível 
para a maioria das pessoas na área. O intervalo 
de distâncias típico é de 300 a 700 metros. Ao 
evitar distâncias curtas entre paradas, o tempo 
de viagem global é reduzido graças ao fato de as 
velocidades médias dos veículos serem maiores.
A localização de estações de BRT decorrerá da 
modelagem de origem e destino feita anterior-
mente. Destinos grandes, como centros comer-
ciais, instituições de ensino e grandes empregado-
res, influenciarão a localização. Adicionalmente, 
uma quantidade de outros fatores, como confi-
guração da via, também desempenhará um papel 
determinante na escolha de uma localização de 
custo eficiente que sirva melhor o usuário.

7.3.3.2  Serviço com poucas paradas
Sistemas de BRT, somente com serviços locais, 
têm desvantagens marcantes. A mais importante 
é que, por causa do alto volume de passagei-
ros, eles têm capacidades e velocidades muito 
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menores. Tipicamente, a grande maioria dos 
passageiros subirá e descerá em algumas estações 
principais. Uns poucos passageiros, entretanto, 
descerão em estações menos utilizadas. Para 
muitos passageiros, parar em cada estação inter-
mediária aumenta de forma relevante o tempo 
de viagem total e traz relativamente pouco bene-
fício comercial para os operadores do sistema. 
Assim, tanto passageiros quanto operadores 
podem se beneficiar da prestação de serviços que 
pule as paradas intermediárias.
A relativa flexibilidade do BRT implica que 
“serviços de paradas limitadas” ou “serviços 
de poucas paradas” possam ser acomodados. 
O número de estações de parada a ser evitadas 
depende do perfil da demanda. As áreas das 
estações maiores, com maiores fluxos de usuá-
rios, são as paradas mais lógicas a ser mantidas 
em um serviço de paradas limitadas. Entretanto, 
o sistema pode empregar múltiplas linhas de 
paradas limitadas de forma a assegurar que 
tempos de viagem sejam minimizados para o 
maior número de usuários. Assim, linhas de 
poucas paradas podem diferir nas estações 
atendidas e no número de estações puladas pelo 
serviço. Algumas linhas podem pular 3 ou 4 
estações enquanto outras podem pular o dobro.
Estações bem projetadas podem permitir que 
usuários transfiram de um serviço local para 

um serviço de poucas paradas. Assim, mesmo 
que um usuário não more perto de uma estação 
atendida pelo serviço de poucas paradas, ele 
pode transferir-se para um serviço mais rápido 
depois de apenas algumas paradas no veículo de 
serviço local. Em alguns casos, usuários podem 
achar vantajoso ir além da parada desejada 
em um veículo de paradas limitadas e, depois, 
voltar algumas estações no serviço de local. A 
ideia principal é dar o máximo de flexibilidade 
ao usuário para que ele alcance seu destino da 
maneira mais conveniente.
Assim, as principais vantagens de serviços de 
poucas paradas são:

Economia de tempo para veículos e passagei-��
ros usando serviços de paradas limitadas;
Redução da saturação (�� i.e., congestiona-
mento) nas estações que foram puladas, per-
mitindo que menores estações sejam construí-
das em alguns locais;
Aumento global da capacidade do sistema.��

Entretanto, esses serviços introduzem alguns 
desafios para os gerenciadores do sistema:

Alguns passageiros podem ter maiores tempos ��
de espera; à medida que mais linhas são 
colocadas, a frequência de cada linha será 
reduzida;
Sistema mais complicado dos pontos de vista ��
de gerenciamento e compreensibilidade pelo 
usuário;

Figuras 7.29 e 7.30
Faixas de 
ultrapassagem 
nas estações, como 
aplicadas em Bogotá 
(foto esquerda) e 
São Paulo (foto 
direita), permitem 
o oferecimento de 
serviços expressos e de 
poucas paradas que 
resultam em relevantes 
economias de tempo 
para os usuários.
Foto esquerda por cortesia de 
TransMilenio S.A.

Foto direita por cortesia de 
Booz Allen Hamilton



254

Manual de BRT

Parte II – Projeto Operacional

Exigência de faixas de ultrapassagem nas ��
estações.

Ainda que serviços de paradas limitadas ofe-
reçam bastante conforto para os clientes, esses 
serviços apresentam maior complexidade para 
o gerenciamento do sistema. A coordenação 
de veículos no mesmo corredor com diferentes 
características de viagem pode ser um desafio. 
Serviços de poucas paradas são, dessa forma, 
mais bem implementados em conjunção com 
tecnologia de rastreamento de veículos que per-
mita que um controle central supervisione e guie 
os movimentos dos veículos.
O oferecimento de serviços de poucas paradas 
também implica exigências específicas de infra-
estrutura. De forma a pular paradas, os veículos 
precisam ser capazes de passar pelas estações 
intermediárias sem ficar parados atrás dos veí-
culos que lá estiverem permitindo embarques e 
desembarques. Assim, é necessário haver espaço 
na via para faixas de ultrapassagens junto das 

Figura 7.31
Ao permitir que 
veículos ultrapassem 
na faixa do sentido 
contrário, existe o 
risco óbvio de uma 
colisão séria como se 
evidencia em Beijing.
Foto por Lloyd Wright
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Figura 7.32
Esquema de linhas 

alimentadoras 
para serviços locais 

e expressos de um 
único terminal.

estações (Figuras 7.29 e 7.30). Essas exigências 
implicam que as cidades empregando servi-
ços de paradas limitadas incorrerão em maior 
complexidade de sistema e em maiores custos 
de infra-estrutura. O Capítulo 8 (Capacidade e 
velocidade do sistema) discute como faixas de 
ultrapassagem podem ser encaixadas mesmo em 
faixas de servidão relativamente estreitas.
Algumas cidades com corredores de ônibus de 
uma única faixa também utilizam serviços de 
paradas limitadas e expressos. Os veículos ultra-
passam utilizando a faixa contrária. O Trolé de 
Quito e o corredor Qinghua Dong de Beijing 
fazem, ambos, uso dessa técnica. Em geral, 
o uso de ultrapassagem pela faixa do sentido 
oposto não é recomendado. Há óbvios quesi-
tos de segurança envolvidos nessa abordagem 
(Figura 7.31). O risco de uma batida de frente 
entre dois veículos se aproximando em alta 
velocidade é uma possibilidade real. Além disso, 
esse arranjo só pode ser feito em conjunto com 
estações laterais, o que cria uma série de outros 
tipos de problemas operacionais.
Outra técnica é separar por tempo os serviços 
de forma que serviços expressos ou de paradas 
limitadas só alcancem os serviços locais no 
ponto terminal de uma linha. Assim, um serviço 
expresso pode partir dez minutos depois de um 
serviço local, e, com essa diferença no tempo 
de partida, assegura-se que o serviço expresso 
não ultrapassará o serviço local. Essa técnica é 
comumente aplicada em sistemas ferroviários 
urbanos no Japão, como o serviço Hankiu em 
Osaka. A aplicabilidade para o BRT, no entanto, 
é provavelmente limitada. A menos que um 
corredor seja relativamente curto, a diferença 
de tempo de partida entre o serviço local e o 
expresso teria de ser bastante relevante (e.g., dez 
minutos). Essa diferença é provavelmente muito 
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grande para acomodar as frequências de veículos 
necessárias para sistemas de BRT em corredores 
de alta capacidade de muitas cidades de países 
em desenvolvimento.

7.3.3.3  Serviços expressos
Outro tipo de serviço de paradas limitadas 
é conhecido como “serviço expresso”. Servi-
ços expressos pulam todas as estações entre a 
área periférica e a área central. Assim, serviços 
expressos são uma forma extrema de serviços de 
poucas paradas.

Serviços expressos funcionam bastante bem 
quando a origem da viagem é uma área de alta 
demanda que está a alguma distância do centro 
da cidade. Se as densidades populacionais são 
tais que veículos atinjam sua capacidade na áreas 
periféricas, então pode ser eficiente transportar 
esses passageiros diretamente para localidades 
centrais. Em muitos casos, a origem de viagem 
para um serviço expresso será um terminal de 
transferência onde a demanda de inúmeras 
linhas alimentadoras já foi concentrada.

O tempo de viagem reduzido de serviços expres-
sos pode ser um grande atrativo para alterar o 
crescimento de veículos motorizados particu-
lares na periferia da cidade. Em muitas cidades 
de nações em desenvolvimento, comunidades 
de baixa renda estão comumente localizadas na 
periferia e, assim, o oferecimento de serviços 
expressos pode ser uma maneira de alcançar 
maior igualdade dentro do sistema.

Ônibus alimentadores expressos também podem 
funcionar bem para conectar uma grande 
área residencial a uma distância considerável 
do terminal de transferência (Figura 7.32). 
TransJakarta, por exemplo, implementou ônibus 
alimentadores expressos sem paradas entre um 
shopping e uma das estações de TransJakarta.

Figura 7.33
O Trólebus de Quito 
utiliza cinco linhas 
diferentes em um 
único corredor.

Figura 7.34
Uma possível 

distribuição de linhas 
ao longo do corredor 
Thamrin-Sudirman 

em Jacarta.
Imagem por cortesia de Pedro Szász

Block M

Bunderan Senayan
Monas

Headway – 3 min

Headway – 3 min

Headway – 3 min

Kota

7.3.4  Linhas encurtadas

Mesmo nos sistemas de BRT que só permitem 
paradas locais, é possível ajustar o serviço para 
adequar-se melhor à demanda fazendo com que 
alguns veículos façam meia-volta antes de chegar 
aos terminais finais. O mesmo corredor pode 
abrigar diversas linhas de comprimentos variáveis.
Idealmente, o serviço de maior frequência será 
oferecido na seção de maior densidade do corre-
dor. Assim, em vez de operar uma linha por toda 
extensão do corredor, o serviço pode se focar 
principalmente nas porções de maior demanda. 
Um único corredor pode ser dividido em duas ou 
mais linhas cobrindo diferentes partes do corre-
dor. O Trolé de Quito opera cinco linhas diferen-
tes em um único corredor: 1. uma linha ao norte; 
2. uma linha central; 3. uma linha centro-sul; 
4. uma linha ao sul; e 5. uma linha englobando 
todo o corredor (Figura 7.33). Assim, no caso 
do Trolé de Quito, a parte central do sistema é 
atendida por 5 linhas enquanto as partes exter-
nas não são atendidas por mais que duas linhas. 
Fornece-se um exemplo ilustrado desse tipo de 
organização de linhas para o corredor Thamrin-
Sudirman de Jacarta na Figura 7.34.
Essa opção de distribuição de linhas oferece, 
para a maioria dos usuários, um serviço de 
maior frequência. Essa opção de distribuição de 
linhas resulta em redução relevante do número 
de ônibus e motoristas necessários para atender 
uma dada demanda ao longo do corredor.
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As desvantagens dessa abordagem incluem:
Maior complexidade no gerenciamento do ��
movimento de veículos ao longo do corredor;
Menores frequências de serviços para usuários ��
viajando além da área central;
Dificuldades em retornar veículos num ponto ��
no meio do corredor;
Confusão ao usuário;��
Potencial aglomeração de passageiros em ��
pontos de fim de linha.

Com bom planejamento e controle, esses 
problemas podem ser superados. Um sistema 
de controle central pode ajudar a controlar os 

movimentos de veículos e evitar aglomeração no 
caso de se usarem múltiplas linhas.
A escolha da estação para terminar uma linha 
específica determinará a facilidade de retornar 
o veículo. Em geral, mudanças de sentido no 
meio do corredor não terão um lugar terminal 
para facilitar a manobra. Assim, no caso ideal, 
a rua precisaria acomodar uma conversão após 
a estação. A estação San Victorino em Bogotá 
permite esse tipo de movimento de veículos 
(Figura 7.35). Alternativamente, um veículo 
poderia deixar a via de ônibus e fazer a volta em 
uma estrutura elevada (e.g., Quito Trolé) ou o 
veículo poderia fazer um desvio por uma série 
de conversões (dando a volta no quarteirão). É 
claro que em qualquer momento que o veículo 
deixa a via de ônibus exclusiva, há um risco de 
atraso em razão dos atrasos imprevistos graças 
aos congestionamentos de tráfego.
Usuários esperando que um veículo continue 
até o fim do corredor podem ser surpreendidos 
ao entender que aquele veículo está terminando 
antes de chegar à última estação. Ainda que o 
usuário seja capaz de fazer a transferência para o 
próximo veículo disponível que percorra todo o 
corredor, essa confusão pode diminuir a satis-
fação do usuário. Além disso, a estação final da 
linha encurtada pode ficar lotada com muitas 
pessoas forçadas a fazer a transferência ali. 
Sinalização clara, mapas e anúncios ao usuário 
podem ajudar a superar essa confusão do usu-
ário. Da mesma forma, a codificação por cores 
da sinalização de linhas e veículos pode reduzir 
ainda mais a incerteza.
Em Quito, tanto o corredor Trolé quanto o 
Central Norte oferecem pouca informação ao 
usuário sobre o veículo que se aproxima da 
plataforma. Usuários usando o sistema Trolé 
só têm alguns momentos para reconhecer que 
linha está se aproximando da estação. Uma 
pequena placa no para-brisa do ônibus é a 
única indicação da linha. Uma linha de visão 
para ver essa placa é bem obscura por causa da 
infra-estrutura da estação. Nenhum anúncio é 
feito nem há nenhum painel digital indicando 
a linha que está se aproximando da estação. 
Essa falta de apoio de informação ao usuário 

Figura 7.35
Alguns veículos fazem 
a conversão de retorno 
no centro da cidade 
de Bogotá, de forma 
a começar na direção 
de uma nova linha.
Foto por Lloyd Wright

Foto 7.36
Um veículo fazendo a meia-volta no 
fim de um corredor em Curitiba.
Foto por cortesia de Volvo Bus Corporation
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pode causar bastante desgaste e confusão entre 
os passageiros.
Em geral, as linhas encurtadas não devem ser 
terminadas no ponto de maior demanda do 
sistema. Essas estações já estão bem ocupadas 
pela quantidade de passageiros e intensidade 
de movimentos dos usuários. Além disso, uma 
vez que essas estações tendem a ser localizadas 
nas partes mais densas da área urbana, existem 
poucas oportunidades para retornar os veículos 
de forma eficiente. Assim, o fim da linha/ponto 
de retorno deve ser ao menos uma ou duas esta-
ções depois da estação mais ocupada.

Quadro 7.1: Calculando a redução de frota com o encurtamento de linhas
Linhas encurtadas cujo foco está nas áreas centrais de maior demanda contribuirão para maio-

res eficiências operacionais. Esses ganhos de eficiência ajudarão a reduzir o número de veículos 

necessários para atender o corredor. O gráfico abaixo ilustra o perfil da demanda ao longo da 

extensão do corredor.

Figura 7.37
Oferecer a opção de linhas encurtadas ao longo de um corre-
dor pode ajudar a reduzir a necessidade da frota de veículos.
Imagem por cortesia de Pedro Szász

Na figura acima, a maioria da demanda do corredor ocorre na área central. Sob uma linha com-

pleta, todos os veículos começariam na posição T. Entretanto, se veículos fossem operar uma 

linha encurtada começando do ponto R, então o número de veículos para atender o corredor seria 

reduzido. Essa redução de frota é calculada por:

Redução de frota = [2 * (R-T) * (A-B)] / C

Exemplo:

A = 15.000 passageiros por hora

B = 10.000 passageiros por hora

R – T = 10 minutos (tempo unidirecional) = 10 / 60 hora

C = 150 passageiros/ônibus (capacidade do veículo)

Redução de frota = 2 * (10/60) * (15.000 – 10.000) / 150 = 11 ônibus
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Tabela 7.2: Frequência de serviço para as 
linhas encurtadas e completas em Jacarta

No. de veículos 
atendendo a estação

Nome da 
estação

Senayan Monas
Sem 

retorno
Total

Kota 9 16 25

Monas 9 16 16 41

Bunderan 
Senayan

9 16 16 41

Blok M 16 16 32
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Esse tipo de programação de linhas reduzirá 
os custos operacionais globais em até 10%. De 
forma a acomodar uma opção de linha encur-
tada, o processo de planejamento deve oferecer 
bastante flexibilidade com relação a:

Oferecer espaços onde os ônibus possam ��
retornar dentro do sistema; e
Projetar áreas de estações com suficiente capa-��
cidade extra para permitir ajustes de serviços.

A programação adequada de serviços de ônibus, 
mesmo dentro de um sistema com todos os ser-
viços locais, pode reduzir custos operacionais em 
até 10%. O processo de modelagem de trans-
porte público pode ajudar a prever a demanda 
de passageiros para os corredores e estações e 
assim ajudar a forma ótima das linhas encurta-
das. Por intermédio desse processo, as múltiplas 
linhas do corredor para Jacarta foram determi-
nadas, como é possível observar na Tabela 7.2.

O Quadro 7.1 resume as economias que a pro-
posta de organização das linhas gera em termos 
de tamanho de frota de veículos necessária.

7.3.5  Fatores de decisão na seleção de 
linhas

Como acontece com a seleção de corredores, o 
princípio básico para a seleção é o foco sobre 
atender a maioria dos passageiros da maneira 
mais eficiente possível. Assim, planejadores de 
sistema buscam atender os pares mais comuns 
de origem-destino da maneira mais rápida e 
direta. Esse objetivo, particularmente, implica 
evitar transferências para a maioria dos passa-
geiros. A base para essa seleção, portanto, é o 
trabalho de modelagem de transporte público 
que deve preceder a seleção de linhas.

Além da ênfase primária em atender o perfil 
de demanda de forma mais direta, pode haver 
outro critério de decisão. A natureza física dos 
corredores também afetara a seleção de linhas. 
Em alguns casos, conversões de um corredor 
para outro pode ser complicado em razão do 
tráfego ou das restrições físicas. No final das 
contas, o número de combinações de linhas 
e serviços acrescentados é limitado por dois 

Figura 7.38
Processo de 

construção de linhas. 

Apenas serviços locais Mais linhas para transferências

Mais linhas com paradas limitadas Mais linhas expressas
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fatores: 1. congestionamento na via de ônibus 
por causa do número de serviços; e 2. confusão 
entre os usuários em relação ao número exces-
sivo de combinações possíveis.

Como uma regra geral rápida, a primeira prio-
ridade para ganho de eficiência na seleção de 
linhas é assegurar que uma opção de transfe-
rência gratuita esteja disponível para usuários 
viajando entre dois maiores corredores que se 
cruzam. Como passo seguinte, ganhos relevantes 
de eficiência podem ser conseguidos ao longo de 
qualquer corredor ao simplesmente se operar um 
serviço local e um serviço de paradas limitadas 
cujo foco seja as estações com as maiores deman-
das. A simples divisão em dois serviços, provavel-
mente, melhorará de forma relevante a velocidade 
média e a capacidade global do sistema. Somar 
serviços expressos entre os principais terminais de 
transferência e o centro da cidade será, provavel-
mente, o próximo passo para melhorar o desem-
penho. Mesmo se a demanda é completamente 
uniforme, se a frequência de ônibus é suficien-
temente alta, esse conceito pode ser estendido 
e mais linhas expressas podem ser usadas, com 
ganho de capacidade e velocidade para o sistema. 
A Figura 7.38 resume o processo de construção 
de uma estrutura de linhas eficiente.

A natureza e a organização de serviços expressos 
e locais dependem da natureza da demanda e 
de onde esta se concentra. Otimizar completa-
mente os serviços de transporte público torna 
possível achar o equilíbrio correto entre os 
serviços locais e os expressos, e isso minimiza 
o custo generalizado de viagem para a maioria 
dos passageiros. Para fazê-lo adequadamente é 
necessário um modelo do sistema de transporte 
público, conforme descrito no Capítulo 4 (Aná-
lise de Demanda).

Dividir serviços em um corredor de BRT entre 
opções locais, com poucas paradas e expressas, 
pode melhorar dramaticamente a velocidade e a 
capacidade do sistema do BRT. Essa divisão de 
serviços é um dos segredos estratégicos para a 
capacidade e a velocidade que foram consegui-
das pelo sistema de TransMilenio de Bogotá. 
Encontrar a mistura correta de serviços locais e 
expressos, entretanto, é algo complexo e bas-
tante crítico em sistemas de altas demandas.

7.3.6  Linhas alimentadoras

Conectar áreas residenciais aos principais cor-
redores de BRT é quase sempre essencial para 
estabelecer um sistema de transporte público 
financeiramente sustentável. Se um sistema con-
siste apenas de maiores destinos com conexões 
viáveis para origens de viagens, então os usuários 
enfrentaram dificuldades em acessar o sistema. 
Em sistemas de BRT de alta qualidade, como os 
de Curitiba e Bogotá, aproximadamente metade 
dos embarques do sistema se origina nos serviços 
alimentadores.
Como este capítulo aponta, a dois tipos de 
estruturas de serviço para ligar corredores prin-
cipais a áreas residenciais são os seguintes:

Serviços tronco-alimentadores;��
Serviços diretos.��

Esta seção apresenta uma visão geral sobre a 
escolha de linhas alimentadoras em um ser-
viço tronco-alimentador. Entretanto, cidades 
implementando sistemas com serviços dire-
tos também precisam levar em consideração 
como a rede de linhas se estende para as áreas 
residenciais.

7.3.6.1  Seleção de linhas alimentadoras
Normalmente, quando um sistema BRT é cons-
truído, muitas das linhas tradicionais e alter-
nativas de ônibus serão removidas do corredor. 
As linhas tradicionais, geralmente, operavam 
tanto ao longo do corredor quanto fora dele. 
O primeiro passo para identificar as linhas ali-
mentadoras é olhar para aquelas linhas tradicio-
nais e alternativas e designar aquelas partes das 
linhas que não estão ao longo do novo corredor 
de BRT para que sejam as linhas alimentadoras. 
As linhas tradicionais, no entanto, são imprová-
veis de serem inteiramente ótimas, e é provável 
que novas linhas precisarão ser criadas usando 
dados do modelo de tráfego. Assim como a 
análise de demanda do Capítulo 4 deu forma 
a localização dos corredores troncais, os perfis 
de demanda de passageiros também devem 
embasar a seleção de linhas alimentadoras. 
Tanto as áreas residenciais maiores quanto vias 
comerciais menores são tipicamente o foco dos 
serviços alimentadores.
Para distâncias superiores a 500 metros de 
uma estação de linha troncal, muitos usuários 
provavelmente prefiram um serviço alimentador. 
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Ainda que algumas cidades de nações em 
desenvolvimento relatem distâncias de cami-
nhadas consideravelmente maiores para acessar 
o transporte público, essas pessoas são em geral 
usuários cativos com bem poucas outras opções. 
Mais do que isso, as condições dos caminhos 
a pé nessas cidades, em geral, não são de boa 
qualidade. Assim, a regra dos 500 metros deve 
ser um dos princípios orientadores na seleção de 
linhas alimentadoras.
Na maior parte dos casos, as áreas em torno dos 
terminais troncais do sistema são uma priori-
dade para os sistemas alimentadores. A locali-
zação do terminal será provavelmente escolhida 
em parte graças à área mais próxima de captura 
de passageiros. Terminais também são o local 
mais propício para a transferência de veículos 
alimentadores para veículos de linhas troncais.
Entretanto, oportunidades alimentadoras inter-
mediárias não devem ser ignoradas. Muitas e 
muitas vezes, corredores secundários que correm 
perpendicularmente ao corredor troncal são 
áreas férteis para a demanda de usuários. Nesses 
casos, alguma forma de estação intermediária de 
transferência deve ser oferecida para facilitar a 
transferência de alimentadora para troncal.

A localização de serviços alimentadores também 
deve ser influenciada por considerações sociais. 
Comunidades de baixa renda costumam ser 
localizadas em áreas periféricas com péssima 
infra-estrutura rodoviária. Veículos alimentado-
res menores são, provavelmente, a única opção 
para um sistema conseguir acessar essas áreas 
eficientemente (Figura 7.39). Cidades podem 
escolher enfatizar especificamente conexões ali-
mentadoras para as áreas mais pobres de forma 
a ligar melhor esses cidadãos a oportunidades de 
emprego e serviços.
A extensão total de serviços alimentadores 
dependerá dos padrões de demanda e da relativa 
densidade populacional das áreas residenciais. A 
densidade populacional de uma área alimenta-
dora pode ser de duas a quatro vezes menor que 
a densidade populacional ao longo do corredor 
troncal. Já que os serviços alimentadores são 
geralmente provedores de, no mínimo, metade 
da demanda do sistema, a extensão total das 
linhas alimentadoras deve precisar ser de fato de 
duas a quatro vezes maior que a extensão total 
dos corredores troncais.
O formato físico de uma linha alimentadora 
dependerá da configuração das ruas e perfis de 

Figura 7.39
Veículos alimentadores 

menores são comuns 
e necessários para 

conseguirem entrar 
em áreas residenciais 

de baixa renda 
que tem uma rede 

viária limitada.
Foto por Sheya Gadepalli
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demanda locais. Entretanto, em geral, linhas 
alimentadoras tendem a assumir um destes 
seguintes tipos de formas:

Linha circular (Figura 7.40);��
Corredor de ida e volta (Figura 7.41);��
Combinação de corredor único e circular ��
(Figura 7.42);
Corredor único conectando dois corredores ��
troncais (Figura 7.43).

A linha circular pode ser eficiente do ponto de 
vista de minimização da duplicação de serviços. 
A linha circular maximiza a área coberta pelo 

Figuras 7.40, 7.41, 7.42 
e 7.43

Exemplos de diferentes 
configurações de 

linhas alimentadoras 
em Bogotá.

Imagem por cortesia de 
TransMilenio S.A.

Trunk

routes

Feeder route

Feeder route connecting two trunk routes

Linha circular Combinação de corredor único e circular

Corredor de ida e volta
Corredor único conectando 

dois corredores troncais

serviço alimentador (Figura 7.40). Em vez de 
viajar “indo e voltando” no mesmo corredor, a 
linha circular permite que o veículo alimenta-
dor sirva uma nova base de usuários por toda 
a extensão do seu percurso. Assim, em alguns 
casos, operadores ganhando o faturamento base-
ado no número de passageiros devem preferir 
uma linha circular.

Entretanto, uma linha circular tem muitas 
desvantagens do ponto de vista do usuário. 
Passageiros embarcando nas primeiras partes da 
volta terão os maiores tempos de viagem para 
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chegar ao terminal de transferência. Ironica-
mente muitos desses passageiros podem residir 
mais perto do terminal do que passageiros com 
tempos de viagem bem mais curtos. O contrário 
também é verdadeiro para passageiros retor-
nando para suas residências. Passageiros no fim 
da volta terão os maiores tempos de viagem para 
viajar do terminal até sua casa. Entretanto, outra 
vez, esses passageiros provavelmente residirão 
mais próximos do terminal do que passageiros 
com jornadas muito mais curtas. Assim, linhas 
circulares podem criar fatores de desvios longos 
e frustrantes para muitos usuários.
Linhas circulares também podem criar ineficiên-
cias para os operadores. Ao longo de uma linha 
circular, passageiros estarão tanto embarcando 
quanto desembarcando em cada estação. Assim, 
em termos de controle de pagamento e conta-
gens de passageiros, a tarefa é mais complexa.
Em contraste, um único corredor operando 
uma linha de “ida e volta” evita a maioria 
dessas dificuldades (Figura 7.41). Na viagem 
se afastando do terminal, a maioria dos usuá-
rios estará desembarcando. Na volta, a maioria 
dos usuários estará embarcando. Além disso, a 
extensão de tempo até o terminal de transferên-
cia é diretamente proporcional à proximidade de 
uma pessoa do terminal. Entretanto, uma única 
viagem de ida e volta pelo corredor cobrirá 
uma área mais limitada do que a linha circular. 

Assim, a linha de “ida e volta” não tem custo tão 
eficiente em termos de cobertura de uma dada 
área.
Tentar combinar a linha circular e a linha de 
ida e volta é um exercício razoável (Figura 7.42). 
A configuração de linha circular seria inserida 
ao final de uma linha reta de ida e volta. Assim, 
passageiros vivendo ao longo da parte circular 
da linha não são demasiadamente penalizados 
por um grande fator de desvio sobre a extensão 
total da linha. Ao mesmo tempo, a inserção de 
uma volta melhora a cobertura geral da linha e, 
assim, melhora a efetividade de custo geral.
Talvez a mais efetiva estrutura de linha alimen-
tadora, no entanto, seja uma linha conectando 
diretamente dois corredores troncais diferentes 
(Figura 7.43). Nesse caso, o serviço retém a 
eficiência de tempo de linha reta de um corre-
dor de ida e volta, mas a eficiência de custo é 
melhorada com uma demanda relativamente 
uniforme por todo o corredor. Nessa configura-
ção, usuários embarcarão e desembarcarão por 
todo o corredor, já que há um destino estraté-
gico (i.e., uma estação do corredor troncal) nos 
dois extremos do corredor.
É claro que o serviço alimentador ótimo para 
qualquer dada situação dependerá de muitos 
fatores locais, incluindo o perfil de demanda e a 
estrutura da rede viária.

7.6.3.2  Os perigos de ignorar os serviços 
alimentadores

Um sistema de BRT pode operar apenas nos 
principais corredores sem qualquer apoio de 
serviços alimentadores? Algumas cidades tenta-
ram implementar um sistema de corredores de 
ônibus sem oferecer nem serviços alimentado-
res nem serviços diretos por áreas residenciais. 
Tipicamente, esse arranjo acontece quando 
uma cidade deseja implementar uma experiên-
cia limitada em um grande corredor durante 
a primeira fase do BRT. A cidade, ao fazê-lo 
dessa forma, evita complicações relacionadas 
com a integração dos serviços. Entretanto, os 
resultados até hoje dessa abordagem não foram 
totalmente positivos.
Jacarta (Indonésia) inaugurou seu sistema de 
BRT em janeiro de 2004 com uma Fase I inicial 
de 12,9 quilômetros de corredor. O sistema 
nesse corredor consiste de uma única faixa de 

Figura 7.44
A Fase I do sistema 
TransJakarta ofereceu 
um serviço troncal de 
qualidade razoável.
Foto por cortesia do ITDP
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via de ônibus junto ao canteiro (Figura 7.44). O 
corredor é amplamente composto de destinos 
comerciais com umas poucas origens residen-
ciais. A municipalidade tentou designar algumas 
linhas perpendiculares pré-existentes e operadas 
por particulares, como ônibus alimentadores 
oficiais, e dar aos passageiros desses ônibus um 
desconto no sistema de BRT, mas esses bilhetes 
de desconto não foram honrados pelos ope-
radores de ônibus particulares, levando a um 
efeito de um sistema troncal sem um sistema 
alimentador.
A cidade também escolheu permitir que os 
operadores existentes de ônibus continuassem 
a operar nas faixas de tráfego misto, embora 
o sistema desfrute de apoio popular e reduza 
de forma relevante os tempos de viagens ao 
longo do corredor. O sistema limitado de BRT 
transporta 65.000 passageiros por dia e cerca 
de 3.000 passageiros por hora por sentido nos 
horários de pico. A continuação da operação dos 
operadores existentes no reduzido confinamento 
das faixas de tráfego misto também exacer-
bou os níveis de congestionamento do tráfego 
geral (Figura 7.45). À medida que o sistema 
se expande, esses problemas serão reduzidos, 
mas um sistema de ônibus alimentadores teria 
certamente aumentado de forma relevante a 
demanda e reduzido o congestionamento no 
tráfego misto.
A experiência de Jacarta com a primeira fase do 
sistema TransJakarta oferece várias lições sobre 
a importância de serviços alimentadores em 
coordenação com os serviços existentes. A falta 
de serviços alimentadores criou três resultados 
problemáticos:

Figura 7.45
A falta de serviços 

alimentadores 
e a continuação 

das operações dos 
serviços existentes 

nas faixas de tráfego 
misto exacerbaram 
o congestionamento 

do tráfego.
Foto por cortesia do ITDP

Primeira impressão sobre o BRT variada;��
Demanda insuficiente para um sistema de ��
BRT financeiramente viável;
Aumento geral dos níveis de ��
congestionamento.

Ainda que a reação inicial à Fase I de Jacarta 
tenha sido variada, muitos artigos negativos na 
imprensa e muita consternação dos usuários de 
veículos particulares poderiam ter sido evitadas.
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8.  Capacidade e velocidade do sistema

“A velocidade fornece o único prazer genuina-
mente moderno.”

—Aldous Huxley, escritor, 1984–1948

“Há mais coisas na vida do que aumentar sua 
velocidade.”

—Mahatma Gandhi, líder político, 1869–1948

Projetar um sistema de BRT para manejar 
confortavelmente altas demandas de passageiros 
de forma rápida é um dos pilares para promover 
um serviço que compita com automóveis. Uma 
vez que os usuários não gostam de esperar em 
estações e terminais, oferecer serviços muito 
frequentes com o mínimo de transferências deve 
ser um objetivo principal dop projeto.

A capacidade, velocidade e frequência de serviço 
de sistemas de BRT são características que os 
separam dos serviços convencionais de ônibus. 
Este capítulo sobre planejamento operacional 

trata das decisões que afetam estes parâmetros 
básicos:

1. Capacidade de sistema suficiente para 
manejar a demanda de passageiros 
esperada;

2. Velocidades de serviço que minimizem 
tempos de viagem;

3. Frequência de serviço que minimize os 
tempos de espera.

Entretanto, alta capacidade e alta velocidade 
de serviço podem ser conceitos conflitantes. À 
medida que o número de passageiros e de veí-
culos aumenta, as oportunidades de gargalos e 
problemas operacionais se multiplicam. Identifi-
car todos os elementos críticos que podem inibir 
o serviço de alta capacidade e alta velocidade é 
um passo importante para o projeto eficiente. 
Este capítulo delineia as características de pro-
jeto que podem habilitar um sistema a alcançar 
tanto alta capacidade quanto alta velocidade.
Os tópicos discutidos neste capítulo são:

8.1 Cálculo de capacidades requeridas

8.2 Tamanho de veículos

8.3 Interface estação-veículo

8.4 Múltiplas baias de parada e serviços expressos

8.5 Comboios

8.6 Espaçamento de estações

8.1  Cálculo de capacidades 
requeridas

“Um otimista lhe dirá que um copo está meio 
cheio; o pessimista, meio vazio; e o engenheiro 
lhe dirá que o copo é do dobro do tamanho que 
precisa ser.”

—Anônimo

8.1.1  Objetivos de projeto

Assim que os corredores e as linhas de BRT 
forem determinados e assim que as opções bási-
cas de serviço foram selecionadas, a otimização 
das condições para manejar a demanda de pas-
sageiros da forma mais rápida possível se torna 
uma prioridade de projeto. Projetistas de sistema 
devem tentar satisfazer 3 objetivos gerais:

1. Atender a demanda atual e projetada de 
passageiros;

2. Atingir velocidades médias de 25 km/h ou 
maiores;

3. Minimizar os tempos de viagem de porta a 
porta para os usuários.

8.1.1.1  Operações de alta capacidade
Em muitas cidades, a provisão de alta capa-
cidade é a principal consideração de projeto. 
Experiências recentes demonstraram claramente 
que operações de alta capacidade podem ser 
conseguidas por BRT a custos consideravel-
mente menores que opções ferroviárias.
Entretanto, em muitas cidades com menores 
níveis de demanda em seus principais corredo-
res, a alta capacidade não é necessária e projetar 
um sistema de alta capacidade pode impor 
custos operacionais e de investimentos desneces-
sários. Veículos grandes, por exemplo, não são 
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sempre necessários e podem até ser prejudiciais 
ao desempenho do sistema. Veículos grandes e 
inadequados operarão com poucos passageiros 
ou resultarão em serviços com menor frequên-
cia. Nesses casos, veículos menores melhorarão 
tanto a lucratividade quanto o atendimento aos 
usuários, como serviços de alta frequência.
A análise de demanda e o processo de modela-
gem ajudarão a quantificar a demanda existente 
de transporte público, assim como fornecer 
projeções do crescimento de sistema esperado. 
Um sistema deveria ser projetado para capacida-
des esperadas ao menos para o futuro de uma a 
duas décadas.
O tamanho reservado para o crescimento 
depende de quão rápido a população e as neces-
sidades de mobilidade de uma cidade crescem. 
Por exemplo, em algumas cidades chinesas com 
acelerada urbanização, taxas de crescimento 
de 25% estão acontecendo em períodos relati-
vamente curtos. Nesses casos, um espaço para 
crescimento de 50% ou mais deve ser apro-
priado para o dimensionamento dos requeri-
mentos de capacidade do sistema. Em outras 
regiões que já são bastante urbanizadas, como 
a América Latina, as taxas de crescimento são 
muito menores. Em cidades da América Latina, 
uma reserva de espaço de 25% seria provavel-
mente adequada. Um exercício detalhado de 
modelagem gerará estimativas de crescimento 
mais precisas e assim pode ser particularmente 
útil em situações com altas taxas de crescimento.
As soluções de projeto particulares para conse-
guir alta capacidade raramente diferirão bas-
tante para diferentes níveis de demanda. Por 
exemplo, um sistema de BRT teórico que só 
necessite de lidar com uma demanda de 5.000 
passageiros por hora por sentido (pass/(hora * 

sentido)) na hora de pico será muito diferente 
de um sistema requerido por 30.000 pass/(hora 
* sentido) (Figuras 8.1 e 8.2). Por exemplo, um 
sistema de menor demanda, em que a maio-
ria da demanda se concentra em dois nós, no 
começo e no fim, encare gargalos somente em 
uma ponte e em uma interseção e opere o resto 
de sua linha por uma auto-estrada interestadual 
descongestionada, pode apenas exigir faixas 
exclusivas para atravessar o gargalo e prioridade 
semafórica na interseção. Com essas simples 
medidas, a capacidade, a velocidade e os tempos 
de viagem objetivados podem ser atingidos. É 
claro que oferecer uma via exclusiva de ônibus 
em todo o corredor cria a aparência de um 
sistema de metrô, que será mais bem notado e 
compreendido por uma população maior.
Um corredor de alta demanda em uma mega-
cidade precisará de um conjunto diferente de 
ferramentas de planejamento daquele preciso 
para áreas de baixa demanda. Em áreas de alta 
demanda, corredores de vias de ônibus comple-
tos são, provavelmente, essenciais para eliminar 
atrasos em congestionamentos que inibem a 
capacidade e a velocidade do sistema.

8.1.1.2  Operações de alta velocidade
Sistemas de corredores de ônibus podem ser 
projetados para operar a altas capacidades, mas, 
em alguns casos, projetos de alta demanda têm 
gerado velocidades comerciais relativamente 
baixas. Antes do sistema TransMilenio de 
Bogotá, o corredor simples na Avenida Caracas 
era capaz de levar mais de 30.000 passageiros por 
hora por sentido (pass/(hora * sentido)), apenas 
um pouco menos do que o atual sistema de BRT 
no mesmo corredor. Entretanto, em função 
de um congestionamento maciço, os veículos 

Figuras 8.1 e 8.2
Projetar um sistema ao 
longo de um corredor 
com demandas 
excedendo 30.000 
passageiros por hora 
por sentido (foto 
esquerda, Bogotá) é 
bastante diferente de 
projetar sistemas com 
menos de 3.000 pass/
(hora* sentido) (foto 
direita, Orlando).
Foto esquerda por Carlos Pardo;

Foto direita por Lloyd Wright
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conseguiam em média 10 km/h. Por compa-
ração, o sistema de BRT TransMilenio opera a 
uma velocidade média comercial de 27 km/h.

8.1.1.3  Tempos de viagem baixos
Em geral, usuários não estão especificamente 
conscientes das capacidades e velocidades 
médias. Esses temas são de importância para 
operadores e para a agência administrativa, mas, 
para usuários, o único número de importância 
será a extensão de tempo para ir da origem de 
sua viagem ao destino de sua viagem.
Projetar um sistema de BRT de alta velocidade e 
de alta capacidade não garante que os tempos de 
viagem de porta a porta para os usuários sejam 
minimizados. Serviços de alta velocidade e alta 
capacidade podem ser conseguidos simples-
mente eliminando-se todas as paradas ao longo 
de um corredor de BRT e fazer o serviço correr 
apenas entre dois terminais. Sistemas de metrô 
são geralmente projetados com distâncias bem 
grandes entre as estações de forma a aumentar 
as velocidades médias e a capacidade. Entre-
tanto, essa decisão pode ter impacto adverso em 
tempos de viagem de porta a porta, já que os 
usuários terão agora que fazer caminhadas mais 
longas para chegar à estação mais próxima de 
transporte público.
O projeto do sistema, portanto, tem que ser oti-
mizado não apenas em termos de velocidade e 
capacidade, mas também em termos de minimi-
zar os tempos de viagem de porta a porta para a 
maioria dos passageiros.

8.1.2  Definição de termos

A consecução operações rápidas, de alta capa-
cidade é construída sobre muitos componentes 

de projeto interdependentes. Essa seção define 
os termos que representam os blocos de cons-
trução para esses componentes. Esses elementos 
que suportam movimentos eficientes de veícu-
los e usuários no fim das contas determinam 
o desempenho de velocidade e capacidade do 
sistema.

8.1.2.1  Saturação da estação
A compreensão do nível de saturação de uma 
estação é o ponto de partida básico para se 
conseguir altas capacidades e altas velocidades. 
O nível de saturação de uma estação se refere à 
porcentagem de tempo que uma baia de parada 
de veículos está ocupada. O termo saturação 
também é usado para caracterizar uma via, e 
em particular, o grau com que o tráfego está 
ocupando a capacidade de projeto da via.
Quando engenheiros falam sobre a capacidade 
de uma via ou de um sistema de BRT, eles 
determinarão uma capacidade para um nível de 
serviço aceitável, em vez da quantidade máxima 
de veículos ou passageiros que poderiam passar 
por uma via, ou um sistema. Depois de certo 
ponto, a faixa ou o sistema de BRT fica conges-
tionado. Com o congestionamento, o fluxo total 
de veículos continua a crescer, mas os veículos 
começam a ir cada vez mais devagar, fazendo 
com que o nível de serviço diminua.
Comumente, para o tráfego misto, o nível de 
saturação (x=) 0,85 é considerado aceitável. 
Abaixo do grau de saturação de 0,85, aumentos 
no volume de tráfego terão apenas um impacto 
mínimo nas velocidades médias, e o nível de 
serviço é aceitável. Uma vez que os níveis de 
saturação excedem 0,85 há uma queda dramá-
tica nas velocidades.
Entretanto, com estações de BRT, não há um 
ponto de limite claro. Como as atividades de 
ônibus são irregulares, estações podem algumas 
vezes se tornar congestionadas mesmo a níveis 
de saturação baixos de 0,1 a 0,3.
Em geral, as estações devem estar abaixo de 
40% de saturação ou, caso contrário, o risco de 
congestionamentos aumenta de forma relevante. 
O impacto da saturação da baia de parada na 
velocidade é mostrado na Figura 8.4.
Em vez de um ponto claro a partir do qual o 
sistema colapsa, a saturação de estações tende a 
levar a uma deterioração gradual da qualidade 

Figura 8.3
Relação entre tempos 
de viagem e níveis 
de saturação.
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de serviço. Por essa razão, o nível ótimo de 
saturação não é claro. Alguns estudos argumen-
tam que o ótimo deveria ser perto de 0,30, mas 
níveis de saturação tão altos como 0,60 podem 
ser tolerados em lugares específicos se essa 
condição não se estende por todo o corredor de 
BRT. Entretanto, para níveis de saturação acima 
de 0,60, o risco de congestionamentos sérios e 
travamento do sistema é considerável.
Um nível de saturação baixo ou um alto nível de 
serviço implica que não há veículos esperando 
na fila na baia de parada. Um nível de saturação 
alto significa que existirão longas filas nas baias 
de parada. Para níveis de saturação maiores que 
1 (x > 1), o sistema é instável com filas crescen-
tes até que o sistema não fique impossibilitado 
de se mover.

8.1.2.2  Baia de parada
Uma baia de parada é a área designada na 
estação de BRT onde um ônibus para alinhado 
com a plataforma de embarque. Nos primeiros 
sistemas de BRT, cada estação tinha apenas uma 
baia de parada. Uma inovação estratégica do 
sistema TransMilenio de Bogotá foi que mais 
capacidade e velocidade podiam ser obtidas se 

em cada estação, em vez de apenas uma baia de 
paradas houvessem múltiplas baias de parada 
(Figura 8.5).
Adicionando-se mais baias de parada, o nível de 
saturação de cada baia pode ser mantido no valor 
máximo de 0,40. O TransMilenio se esforça para 
manter a variação máxima dos valores de satura-
ção entre estações inferior a 0,10 assim os valores 
não devem sair do intervalo de 0,35 a 0,45.
A estação “Calle 76” do sistema TransMilenio 
ilustra a importância de projetar apurada-
mente os movimentos de passageiros e níveis de 
saturação. Originalmente, essa estação crítica 
foi projetada para um nível de saturação de 
0,40. Entretanto, muito mais pessoas do que se 

Figura 8.4
Impacto da saturação 
na velocidade 
de veículos.
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Figura 8.5
O uso de múltiplas 
baias de parada e 
faixas de ultrapassagem 
em Bogotá ajudam 
a minimizar o 
congestionamento 
de ônibus.
Foto por cortesia de Oscar Diaz e Por 
el País que queremos (PPQ)
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Figura 8.6
Frequência de serviço e 
o potencial impacto na 
velocidade de veículos.
Fonte: Steer Davies Gleave
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antecipou escolheram fazer transferência nessa 
estação. Ainda que os planejadores tivessem pre-
visto que 32 passageiros estariam embarcando e 
desembarcando durante a hora de pico, de fato 
75 estão atualmente embarcando e desembar-
cando. A presente saturação naquela estação é 
de 0,65. Há algumas filas e atrasos de até 1,5 
minuto, mas apenas nessa estação. Se o nível 
de saturação continuar a crescer, esse problema 
pode levar ao travamento do sistema.

8.1.2.3  Frequências de serviço e headways
A frequência de serviço se refere ao número 
de ônibus por hora. O tempo de espera entre 
veículos que expressa, mais ou menos, a mesma 
idéia é conhecido como headway. Em geral, é 
desejável oferecer serviços frequentes de forma a 
reduzir os tempos de espera do usuário. Usuá-
rios normalmente percebem tempos de espera 
como mais longos do que são de fato.
Por outro lado, se os headways são muito baixos, 
e a freqüência, alta, cresce o perigo de congestio-
namento na baia de parada e menores velocida-
des. A Figura 8.6 ilustra a relação entre frequên-
cia de serviço e congestionamento. Assim, um 
objetivo estratégico é minimizar a espera dos 
usuários equilibrando o impacto de headways na 
saturação das baias de parada.
A frequência de serviços varia entre diferentes 
cidades com BRT, em função da demanda, 
em geral, uma das inovações estratégicas do 
TransMilenio foi aumentar dramaticamente 
as frequências de serviço com a diminuição de 
demoras nas estações. Um veículo passa a cada 
20 segundos em qualquer ponto dos corredores 

de TransMilenio. Frequências de pico de 60 
a 90 segundos são agora bastante comuns em 
sistemas de BRT. Entretanto, frequências nas 
baias de parada tendem a ser por volta de um 
por minuto.
Quando os serviços se tornam pouco frequen-
tes, o impacto não é apenas sobre os passageiros 
esperando. Motoristas de carros no congestio-
namento de tráfego ficarão frustrados em verem 
uma via de ônibus vazia ao seu lado. Por sua 
vez, motoristas se queixarão que aquela via está 
sendo subutilizada. Tais queixas, no final das 
contas, minam o apoio político para futuros 
corredores de ônibus (Figuras 8.7 e 8.8) Ainda 
que um headway de alguns minutos possa 
não parecer muito longo, a visão de uma via de 
ônibus com um veículo passando a cada poucos 
minutos pode fazê-la parecer vazia a maioria do 
tempo. Em Quito, a pressão de organizações de 
motoristas levou a polícia nacional a abrir corre-
dores de vias de ônibus para o tráfego misto por 
um período de tempo em 2006. Essa conversão 
ocorreu apesar do fato de que cada faixa do 
corredor de ônibus estivesse transportando um 
volume de passageiros de 3 a 4 vezes maior que 
o volume de passageiros de uma faixa de tráfego 
misto. Mesmo assim, a percepção de uma via 
de ônibus próximo de faixas de tráfego misto, 
completamente congestionadas, pode criar difi-
culdades políticas.
Frequências fora de pico são geralmente maio-
res graças a menores demandas de passageiros. 
Entretanto, se os headways fora de pico são 
excessivamente longos, a viabilidade do sistema 
será prejudicada. Para um passageiro que espera, 
cinco minutos podem parecer um longo tempo, 
especialmente quando se está com pressa para 
chegar ao destino. Com headways de dez minu-
tos ou mais, os passageiros não mais conside-
rarão o sistema como um serviço similar a um 
metrô. Em vez disso, os passageiros tenderão a 
ver o serviço como um serviço com horários.
Por outro lado, se as frequências são muito 
altas em relação à demanda, a lucratividade do 
sistema será abalada. Serviços durante os fins 
de semana também tendem a seguir frequên-
cias fora de pico. Entretanto, serviços de fim de 
semana também podem requerer programações 
de pico e fora de pico, dependendo das circuns-
tâncias locais. Por exemplo, mercados de fim de 
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Figuras 8.7 e 8.8
A percepção de 

uma via de ônibus 
relativamente vazia 
próxima de uma via 

bastante congestionada 
de tráfego misto, como 

mostradas nestas 
imagens de Quito (foto 
esquerda) e Hangzhou 

(foto direita), podem 
criar pressões políticas.

Foto esquerda por Lloyd Wright;

Foto direita por Kangming Xu

Figura 8.10
Os sistemas LRT1 
e MRT3 de Manila 
são gerenciados 
para operarem 
constantemente nos 
limites de capacidade, 
tornando o uso algo 
desagradável.
Foto por Lloyd Wright

semana e eventos esportivos podem necessitar de 
serviços de maior frequência.

8.1.2.4  Fator de ocupação
O fator de ocupação é a porcentagem da capa-
cidade total do veículo que está sendo ocupada 
de fato. Por exemplo, se um veículo tem a 
capacidade máxima de 160 passageiros e um 
uso médio de 128 passageiros, então o fator de 
ocupação é 80% (128 dividido por 160). O real 
fator de ocupação de qualquer sistema de BRT é 
determinado pela frequência dos veículos e pela 
demanda. O fator de ocupação pode ser alte-
rado mudando-se a frequência dos veículos ou 
mudando-se as linhas de serviços concorrentes.
Ainda que sistemas com altos fatores de ocupa-
ção tendam a ser mais lucrativos, geralmente, 

não é aconselhável fazer o planejamento para 
operar a um fator de ocupação de 100%. Com 
uma ocupação de 100%, o veículo é carregado 
com sua capacidade máxima recomendada. Tais 
condições não são apenas desconfortáveis para 
os passageiros, mas também geram consequ-
ências negativas para as operações. A 100% da 
capacidade, pequenos atrasos ou ineficiências 
do sistema podem levar a sérias condições de 
superlotação.

O fator de ocupação desejado deve variar entre 
os períodos de pico e fora de pico. No sistema 
TransMilenio de Bogotá, fatores de ocupação 
típicos são 80% para os horários de pico e 70% 
para horários fora de pico. Entretanto, como o 
número de viagens está crescendo em Bogotá, 
a superlotação é uma preocupação crescente 
(Figura 8.9).

Sistemas podem algumas vezes operar sob 
fatores de ocupação excedendo 100%. Esses 
níveis implicam que os passageiros estão mais 

Figura 8.9
Graças às demandas mais altas que as esperadas, 
o corredor na Avenida Caracas, em Bogotá, algu-
mas vezes sofre superlotação nos horários de pico.
Foto por Carlos Pardo
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apertados do que os níveis recomendados. Essa 
situação é conhecida como “capacidade limite” 
de um sistema. Ainda que essas capacidades 
possam ser esperadas em algumas circunstâncias 
não usuais (e.g., imediatamente após eventos 
especiais como eventos esportivos ou concertos), 
não é desejável que os veículos estejam regular-
mente superlotados.
Em virtude das razões de custos operacionais, 
alguns sistemas ferroviários são forçados a 
operar quase continuamente em estado de capa-
cidade limite. As frequências dos sistemas LRT1 
e MRT3 são programadas para maximizar o 
fator de ocupação em todos os períodos do dia 
(Figura 8.10). Por causa dos subsídios necessá-
rios para a operação, os operadores de sistema 
de Manila são forçados a minimizar os custos 
com fatores de ocupação elevados. Entretanto, 
a longo prazo, essas condições simplesmente 
encorajam os usuários de transportes públicos a 
migrar para veículos particulares.

8.1.2.5  Tempo de parada
O tempo total de parada por veículo afetará 
a eficiência global do sistema. A quantidade de 
tempo que um dado veículo ocupa uma dada 
baia de parada é conhecido como tempo de 
parada. O tempo total parado de cada veículo 
é a contribuição para a saturação da baia de 
parada que cada veículo adiciona. O tempo 
de parada consiste de três demoras separadas: 
tempo de embarque, tempo de desembarque 
e tempo morto. Alguns dos fatores afetando o 
tempo de parada são:

Volume de fluxo de passageiros;��
Número de portas do veículo;��
Largura das portas;��
Características do acesso (degraus ou plata-��
forma em nível);
Espaço aberto próximo das portas (tanto do ��
lado do veículo quanto da estação);
Sistema de controle de portas.��

Sistemas de BRT são capazes de operar serviços 
similares ao de metrô em grande parte por causa 
da possibilidade de reduzir os tempos totais de 
parada para 20 segundos ou menos. Um sistema 
convencional de ônibus geralmente precisa de 
60 segundos de tempo de parada, apesar de que 
o tempo específico será uma função do número 
de passageiros e de outros fatores. Em geral, 

tempos de parada podem ser um tanto mais 
altos durante horários de pico que em horários 
fora de pico. O aumento durante o horário de 
pico é graças ao tempo adicional necessário para 
embarcar e desembarcar maiores volumes de 
usuários.
O tempo de parada é um dos principais ele-
mentos afetando a velocidade comercial média. 
Cada segundo de demora na baia de parada 
conduz a deterioração da velocidade média. 
Entretanto, há também outros elementos da 
parada de veículos que afetam a velocidade e 
os tempos de viagem. A taxa de desaceleração 
quando se aproxima de uma baia de parada e a 
taxa de aceleração quando parte de uma baia de 
parada também são fatores estratégicos. As taxas 
de aceleração e desaceleração, muitas vezes, 
envolvem uma troca entre velocidade e conforto 
ao usuário, assim como a capacidade de alinha-
mento adequado do veículo à interface da baia 
de parada.
Uma desaceleração abrupta jogará os passageiros 
para frente, tornando a leitura, ou outras ativi-
dades durante o tempo de viagem, bastante difí-
ceis. O impacto nos passageiros de pé pode ser 
particularmente incômodo. Da mesma forma, 
uma rápida desaceleração pode levar o motorista 
a ter dificuldades no alinhamento do veículo, 
tornando o embarque e desembarque mais 
difícil. Ainda que operações de BRT não sejam 
provavelmente nunca tão suaves quanto às de 
um sistema ferroviário bem operado, melhorias 
na tecnologia veicular e práticas operacionais 
podem minimizar o desconforto de diminuição 
de velocidade e parada.
O tempo morto é o tempo necessário para 
que o veículo reduza a velocidade, aproxime-se 
da plataforma e abra as portas para o embar-
que e desembarque de passageiros, somado ao 
tempo de fechar as portas e acelerar para fora 
da posição de embarque. O tempo morto pode 
ser expresso como a diferença de tempo entre 
um veículo que passa direto pela estação e um 
veículo que para nela, abre e fecha as portas sem 
nenhum embarque ou desembarque e volta a 
acelerar.

8.1.2.6  Fator de renovação
O fator de renovação é definido como o total 
de embarques ao longo de uma dada linha 
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dividido pelo número de passageiros que cabe 
no ônibus. Por exemplo, se 200 pessoas estão 
embarcando entre o ponto A e o ponto B, mas 
cabem apenas 50 pessoas no ônibus, então o 
fator de renovação é 4. Quanto maior é o fator 
de renovação, maior é a taxa de utilidade do 
veículo, sem considerar os atributos físicos do 
veículo. Com relação a isso, um alto número de 
embarques e desembarques aumenta a utilidade 
efetiva de um veículo.
Corredores com fatores de renovação muito 
altos são extremamente lucrativos porque o 
mesmo número total de passageiros pagantes 
pode ser manuseado com muito menos ônibus. 
Por exemplo, o novo corredor Insurgentes na 
Cidade do México registrou fatores de reno-
vação de 500%, o que quer dizer que há cinco 
vezes mais pessoas subindo e descendo dos 
veículos do que o número de pessoas que cabe 
dentro deles em um dado instante (Figura 8.11).

8.1.3  Cálculo da capacidade do corredor

8.1.3.1  Cálculo básico
A equação 8.1 mostra as relações básicas entre 
os principais fatores que afetam a capacidade 
de um sistema de BRT: capacidade do veículo, 
fator de ocupação, frequência de serviço. O fator 
de renovação não será afetado pelo desenho do 
sistema (é antes um dado de demanda), mas é 

importante mantê-lo em mente quando se cal-
cula a capacidade, pois ela é função desse fator.

Equação 8.1a: Fórmula básica para capacidade 
de corredor em geral

Capacidade do corredor (pass/
(hora * sentido)) = capacidade do 

veículo (passageiros/veículo) x fator 
de ocupação x frequência de serviço 

(veículos/hora)

Considerando que todos os ônibus devem parar 
na estação para o embarque e desembarque de 
passageiros, a estação se torna, na prática, o 
principal gargalo. Como uma única posição de 
parada limita o número de veículos que podem 
parar na estação (digamos a 60 ônibus por 
hora), então a capacidade do corredor será mais 
bem expressa pela equação seguinte:

Equação 8.1b: Fórmula básica para capacidade 
de corredor em uma estação

Capacidade do corredor (pass/(hora 
* sentido)) = capacidade do veículo 

(passageiros/veículo) x fator de 
ocupação x frequência máxima de 

serviço em uma baia (veículos/hora) x 
número de baias de parada

Figura 8.11
O corredor Insurgentes 
na cidade do México.
Foto por Bill Vincent, Breaktrhrough 
Technologies
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A Tabela 8.1 abaixo mostra exemplos de capa-
cidade de corredores para um intervalo de 
cenários comuns. Ao variar apenas a capacidade 
dos veículos e o número de baias de parada por 
estação, ela mostra quão poderosos esses fatores 
são na determinação da capacidade do sistema. 
Os valores nesta tabela são meramente exem-
plos; os potenciais de capacidade reais para uma 
dada cidade variam em função das circunstân-
cias locais.
Os valores apresentados na Tabela 8.1 acima são 
valores possíveis, mas a equação 8.1 diz pouco 
sobre como esses valores foram conseguidos, 
ou como eles podem ser conseguidos em uma 
cidade. Esses valores assumem que os veícu-
los operam em uma via de ônibus segregada 
no canteiro central com embarque em nível. 
Valores serão menores para vias de ônibus do 
lado da calçada onde há significativamente 

mais conflitos de conversão com outros veícu-
los. Além disso, se os veículos têm entrada com 
escadas, em vez de entrada em nível, maiores 
headways serão necessários para acomodar maio-
res tempos de parada.
O número de baias de parada também afeta 
o tipo de infra-estrutura de via de ônibus. Ao 
não ser que opere com comboios controlados, 
as estações com duas ou mais baias precisarão 
de faixas de ultrapassagem ou um conjunto 
dobrado de faixas de ônibus. À medida que 
o número de baias de parada aumenta para 
quatro ou mais, então é provável que o con-
junto dobrado de faixas de ônibus seja preciso 
por toda a extensão da via de ônibus. De outra 
forma, congestionamentos provavelmente 
ocorrerão.
Abaixo estão alguns exemplos de valores para 
uma variedade de fatores afetando a capacidade 
de passageiros do BRT. A Tabela 8.2 resume 
estes valores.
Os valores amostrados representam os encontra-
dos na observação de sistemas de BRT existen-
tes. Entretanto, eles são apresentados apenas 
com a intenção de demonstração. Os valores 
para um dado conjunto de circunstâncias são 
muito dependentes dos fatores locais. Para cal-
cular a capacidade real de um sistema específico 

Tabela 8.1: Cenários de capacidade de corredores de BRT

 Capacidade 
dos veículos1) 
(passageiros)

Fator de 
ocupação

Frequência máxima de 
veículos por baia de 

parada

Número de 
baias de 

parada por 
estação

Fluxo de 
Capacidade 

(passageiros por 
hora por sentido)

70 0,85 60 1 3.570

160 0,85 60 1 8.160

270 0,85 60 1 13.770

70 0,85 60 2 7.140

160 0,85 60 2 16.320

270 0,85 60 2 27.540

70 0,85 60 4 28.560

160 0,85 60 4 32.640

270 0,85 60 4 55.080

160 0,85 60 5 40.800

270 0,85 60 5 68.850

1) Standard-sized bus (12 metres): 70 maximum passen-
gers. Articulated bus (18,5 metres): 160 maximum pas-
sengers. Bi-articulated bus (24 metres): 270 maximum 
passengers.

Tabela 8.2: Valores de exemplos de sistemas de BRT existentes

Fator Intervalo típico

Capacidade de veículo, ônibus padrão 60 – 75 passageiros

Capacidade de veículo, ônibus articulado 140 – 170 passageiros

Capacidade de veículo, ônibus biarticulado 240 – 270 passageiros

Fator de ocupação, horário de pico 0.80 – 0.90

Fator de ocupação, horário fora de pico 0.65 – 0.80

Headways por baia de parada, horário de pico 1 – 3 minutos

Headways por baia de parada, horário fora de pico 4 – 8 minutos

Tempo de parada, horário de pico 20 – 40 seconds

Tempo de parada, horário fora de pico 17 – 30 seconds

Número de baias de parada 1 – 5
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a ser projetado em uma dada cidade, a fórmula 
seguinte, bem mais complexa, é geralmente 
usada. Para compreender inteiramente a fórmula 
são necessárias muitas explicações.

8.1.3.2  Cálculo de capacidade detalhado
O cálculo de capacidade dado acima (equação 
8.1) não detalha precisamente as inter-relações 
dos diferentes fatores de projeto, como tamanho 
de veículo, tempo de parada e fator de renova-
ção. A determinação da capacidade real de um 
sistema proposto requer a compreensão dessas 
relações. Por exemplo, à medida que o número 
de embarques e desembarques aumenta, tempos 
de parada tendem a aumentar e a capacidade 
será reprimida. Além disso, a equação não leva 
em conta os benefícios adicionais de capaci-
dade ganhos com serviços de poucas paradas e 
expressos.
Assim, uma fórmula de capacidade mais deta-
lhada é dada a seguir:
Equação 8.2: Fórmula de capacidade
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⎤

⎢⎣

⎡ ×+
−×

××
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TpaxFren
NPbus

DirTmor
XNpar

Cap
)1(

600.3

onde:
Cap = Capacidade (em termos de passageiros 

por hora por sentido, ou pass/(hora * 
sentido), na hora de pico), essa capaci-
dade deverá ser calculada em todas as 
estações e a capacidade do corredor 
será a observada na estação mais 
crítica do corredor (na estação de 
menor capacidade);

Npar = Número de baias de parada na 
estação;

X = Nível de saturação;
3.600 = número de segundos em uma hora;
Tmor = Tempo morto de parada na estação 

(frenagem, aproximação, abertura e 
fechamento de portas e aceleração);

Dir = porcentagem de veículos que passam 
direto pela estação (serviços expressos 
ou de poucas paradas);

NPbus = Capacidade do veículo;
Fren = Fator de renovação de passageiros na 

estação;
Tpax = tempo médio de embarque e desem-

barque por passageiro.

A taxa de saturação mostra a quantidade de 
tempo que uma baia é ocupada por veículos. De 
forma a assegurar um nível de serviço aceitável, 
a taxa de saturação deve ser cuidadosamente 
selecionada. Um nível de serviço aceitável é 
tipicamente definido como aquele que permita 
uma velocidade comercial de 25 km/h. A assun-
ção geral é que para atingir esse nível de serviço 
a saturação seja de aproximadamente 40% 
(X=0,40) ou menor. Assim, para os exemplos 
apresentados neste capítulo, o nível de saturação 
será definido a 0,40. A equação de capacidade 
do corredor fica, desse modo, da seguinte forma:
Equação 8.3: Fórmula de capacidade
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em que, da equação anterior:
X = 0,4
0,4 * 3.600 = 1440 segundos
Essa fórmula é o cálculo que será aplicado no 
resto do capítulo para calcular o impacto de 
diferentes mudanças no projeto sobre a capa-
cidade do corredor. Cada parte dessa equação 
será quebrada em diversas subpartes de forma 
a desenvolver uma melhor compreensão de 
como cada componente afeta a capacidade do 
corredor.

8.1.4  Projeto de serviços rápidos, de alta 
capacidade

Um sistema só se moverá tão rápido quanto 
o seu ponto mais lento. A identificação desse 
segmento mais fraco no sistema é o fundamento 
para melhorar a capacidade e os tempos de 
viagem. Em geral, um dos três fatores críticos 
representará o ponto de gargalo de um sistema 
de transporte público:

Demora de embarque e desembarque de ��
passageiros;
Congestionamento de veículos nas estações;��
Congestionamento de veículos nas ��
interseções.

Na maioria dos casos, o fator crítico no desen-
volvimento de um sistema rápido, de alta capa-
cidade será o descongestionamento das áreas das 
estações. O fato de que os sistemas de BRT são 
agora capazes de atingir velocidades e capacida-
des comparáveis com todos os sistemas, talvez 
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exceto pelos maiores metrôs, deve-se principal-
mente às melhorias dramáticas na capacidade 
de veículos nas estações. Outros fatores também 
são importantes para alcançar esses objetivos 
de velocidade e capacidade, mas nenhum é tão 
importante quanto acabar com o congestio-
namento nas paradas. Projetar um sistema de 
BRT eficiente exige um extenso conhecimento 
das causas de demora nas baias de parada e de 
como resolvê-los. Muitos sistemas existentes de 
BRT sofrem com baixas velocidades de ope-
ração em virtude das projeções incorretas de 
demanda em estações específicas. Estações mal 
projetadas podem levar a filas de veículos no 
horário de pico que se alongam por centenas de 
metros. Para um desempenho ótimo, cada baia 
de parada deveria ser projetada e dimensionada 
para a demanda específica daquela baia.
Os fatores específicos que provavelmente mais 
afetarão o fluxo de passageiros e veículos são:

Tamanho do veículo;��
Interface veículo baia de parada;��
Número de baias de parada em cada estação;��
Número de ônibus em serviços expressos e ��
em serviços locais;
Frequência nas estações;��
Fator de ocupação por veículo;��
Desenho de interseções;��
Projeto de estações (tamanho, acesso de ��
pedestres, número de catracas).

As seções remanescentes deste capítulo revisarão 
as diversas técnicas que podem ser utilizadas 
para superar esses potenciais pontos de gargalos.

8.2  Tamanho de veículos
“Tamanho não importar. Veja eu. Pelo tama-
nho meu, você me julgar, é? Hmm? Hmm. E 
bem você não faria.”

—Mestre Yoda (Guerra nas Estrelas)

Muitos tomadores de decisão não familiarizados 
com sistemas de BRT assumem que o segredo 
para um sistema de alta capacidade e alta velo-
cidade reside na aquisição de veículos grandes. 
Ainda que veículos grandes sejam um fator de 
contribuição, eles raramente são o componente 
principal na concretização de serviços rápidos 
de alta capacidade. A eficiência na estação é 
mais provavelmente o fator crítico em otimizar 
operações de sistemas. Entretanto, o tamanho 
e o desenho do veículo são um fator de decisão 

importante, especialmente em termos de assegu-
rar a conveniência e o conforto para os usuários.

8.2.1  Opções de tamanhos de veículos

Como já foi observado, projetistas de sistema 
têm muitas opções de tamanhos de veículos. 
O tamanho correto de veículo não é sempre o 
maior. A principal vantagem de veículos maio-
res advém da redução de custos operacionais, 
particularmente dos custos de mão de obra de 
motoristas por passageiro transportado. Entre-
tanto, em corredores de baixa demandam esses 
veículos tendem a terem menores frequências e, 
portanto, gerar maiores tempos de espera para 
os passageiros. A Tabela 8.3 resume os padrões 
de veículos disponíveis para desenvolvedores de 
sistemas.

Tabela 8.3: 
Opções de veículos para corredores troncais

Tipo de veículo
Comprimento 

(metros)

Capacidade 
(passageiros 
por veículo)

Biarticulado 24 240-270

Articulado 18,5 120-170

Padrão 12 60-80

Microônibus 6 25-35

Cada vez mais, o veículo articulado de 18,5 
metros está se tornando o padrão para sistemas 
de BRT (Figura 8.12). Até hoje, apenas o sis-
tema de Curitiba utilizou veículos biarticulados 
maiores. Há várias razões para o atual domí-
nio de veículos articulados (capacidade de 160 
passageiros) sobre o veículo biarticulado (capaci-
dade de 270 passageiros):

Pedidos de grandes números de veículos arti-��
culados geraram economias de custo de escala 
na fabricação;
Atualmente apenas alguns fabricantes ofere-��
cem veículos biarticulados e, assim, o poder 
de competição durante o processo de licitação 
fica limitado;
O maior peso dos veículos biarticulados reduz ��
a eficiência de combustível e a capacidade de 
acelerar rapidamente;
O comprimento dos veículos biarticulados ��
(24 metros) pode gerar dificuldades com rela-
ção ao comprimento disponível para estações.

Entretanto, há muitos casos em que as carac-
terísticas físicas e operacionais de um corredor 
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tornariam um veículo biarticulado uma esco-
lha apropriada. Da mesma forma, há muitas 
circunstâncias de menor demanda em que um 
ônibus de tamanho padrão (12 metros) seria a 
escolha ótima. Em geral, microônibus e veículos 
do tamanho de vans não seriam utilizados em 
operações de corredores troncais, dadas suas 
limitações de capacidade de passageiros. Tais 
veículos, no entanto, podem ser apropriados 
para operações de alimentadores.
O Capítulo 12 (Tecnologia) discute mais aspec-
tos das opções de tecnologia veicular.
À medida que o comprimento do veículo 
aumenta, pode haver uma diminuição do 
retorno em termos de capacidade concretizada. 
Se a baia de parada e os veículos congestionam, 
então a capacidade adicional pode não ser com-
pletamente concretizada. A Figura 8.13 traz um 
exemplo desse efeito para um dado conjunto de 
parâmetros.

8.2.2  Tamanho de veículo e capacidade do 
corredor

A maior capacidade do veículo pode, nas 
circunstâncias certas, aumentar a capacidade 
do sistema de BRT. Normalmente, um veículo 
pode carregar mais 10 passageiros para cada 
metro adicional no seu comprimento, menos 
o espaço para o motorista e o motor, que são 
geralmente estimados em 3 metros. O real 
número de passageiros por metro é na verdade 
bem dependente da cultura. Em alguns lugares, 
um arranjo espacial bem apertado é aceitável. 
Nesses casos os usuários podem não se ofender 
com alguns contatos entre as pessoas. Em outros 
lugares, pode haver uma necessidade maior 

para o espaço pessoal de cada pessoa. O valor 
de 10 passageiros por metro de comprimento é 
um valor médio de diversos sistemas existentes. 
Planejadores de sistema precisam fazer algu-
mas pressuposições sobre os níveis aceitáveis de 
lotação dentro do veículo para definir esse valor 
apuradamente.

Para veículos convencionais, a equação 8.4 
resume a relação entre o tamanho do veículo e a 
capacidade do veículo.

Equação 8.4: Cálculo da capacidade a partir 
do comprimento do veículo

NPbus = 10 x (Cbus – 3)
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O cálculo será algo diferente para veículos de 
dois andares, que não perdem espaço para o 

Figura 8.12
O veículo articulado de 
18.5 metros ser tornou 
o padrão em muitas 
aplicações de BRT.
Foto por Kangming Xu 
(http://www.brtchina.org)
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motorista e para o motor no segundo andar, 
embora esses veículos percam espaço para a 
escada.
O tamanho do veículo também afeta o tempo 
morto (parte do tempo de parada). A maioria 
dos veículos precisa de cerca de 10 segundos 
para abrir e fechar as portas e encostar e se 
afastar da plataforma. Entretanto, se o veículo 
é maior, 1/6 de segundo adicional por metro de 
veículo é geralmente necessário para encostar e 
desencostar da plataforma. Portanto, o tempo 
morto pode ser calculado como indicado na 
seguinte equação.

Equação 8.5: Impacto do comprimento do 
veículo no tempo morto

Tmorto = 10 + (Cbus / 6)
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Se esses cálculos para capacidade do veículo 
(NPbus) e tempo morto são inseridos no cálculo 
da capacidade do corredor, então o resultado é a 
equação 8.6

Equação 8.6: Cálculo da capacidade do 
corredor
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8.2.3  Otimização do tamanho do veículo

A determinação do tamanho ótimo do veículo 
é usualmente uma das últimas decisões que 
devem ser feitas quando se projeta um sis-
tema de BRT. Ela só deve ser feita depois que 
o número de baias de parada e outras consi-
derações já tiverem sido decididos. O custo 
relativo das operações de veículos em relação a 
tempos de espera também deve ser considerado 
primeiro.
Usando a equação de antes como a base para 
o dimensionamento do veículo, o tamanho 

necessário do veículo pode ser calculado como 
na equação 8.7.
Equação 8.7: Determinação da capacidade de 
veículo requerida

parocup

corredor
bus NFreqF

Cap
NP

××
=

;
Esse cálculo aproximado pode ser usado quando 
o nível de saturação da baia de parada não é 
crítico (i.e., a parada de ônibus fica ocupada 
menos de 40% do tempo). Nesse caso, a deci-
são do tamanho do veículo deve ser baseada no 
tamanho da ocupação máxima no segmento 
crítico em que exista uma frequência razoável e 
de um fator de ocupação razoável. Por exemplo, 
uma frequência de veículos potencial poderia ser 
um por minuto e um fator razoável de ocupação 
seria 0,85 ou menos. Se a análise de demanda 
indica uma capacidade de corredor de 15.000 
pass/(hora * sentido) e assume-se como neces-
sárias duas baias por estação, então o tamanho 
ótimo de veículo seria calculado como:

]26085.0[

000.15

hora

veículos

hora

spassageiro

××
=busNP

NPbus = 147 passageiros/veículo
Assim, nesse exemplo, veículos articulados de 
160 passageiros seriam suficientes para esse 
corredor.

8.2.4  Tamanho da frota de veículos

A capacidade de veículo escolhida deter-
mina diretamente o número de veículos para 
o corredor. A aquisição de veículos maiores 
reduz o número total de veículos necessários 
(Figura 8.14). Veículos menores farão com que 
mais veículos sejam precisos, mas, como obser-
vado anteriormente, veículos menores também 
contribuem com serviços de maior frequência 
e, assim diminuem os tempos de espera para o 
usuário. Também, o custo de um veículo é bem 
proporcional ao tamanho, então não há necessa-
riamente uma penalidade de custo por adquirir 
veículos menores. Entretanto, cada veículo adi-
cional aumenta os custos operacionais totais em 
razão da necessidade de um motorista adicional.
Os fatores envolvidos na determinação do tama-
nho operacional da frota de veículos incluem:
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Demanda de passageiros no ponto crítico ao ��
longo do corredor;
Tempo total de viagem para completar ��
um ciclo completo de viagem ao longo do 
corredor;
Capacidade do veículo.��

Um maior tamanho de frota será necessário 
à medida que a extensão ou o tempo total de 
viagem aumente. A equação 8.8 oferece o cál-
culo para a determinação da frota operacional 
para um corredor específico.
Equação 8.8: Cálculo do tamanho operacional 
da frota para um corredor
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×

=

Nbus= D x Tciclo / NPbus

Como um exemplo, se a demanda ao longo do 
corredor é 10.000 pass/(hora * sentido), usando 
um veículo com capacidade operacional de 
140 passageiros e precisando de uma hora para 
completar um ciclo completo no corredor, então 
a frota operacional necessária será:
Nbus= 10.000 (passageiros/hora) x 1 (hora) / 140 
(passageiros/veículo)
Nbus= 79 veículos

Na verdade não deve haver veículos dedicados a 
contingência que estejam sempre fora de serviço. 
Em vez disso, os veículos devem sofrer rodízio 
entre os estados de operação, serviço, manuten-
ção e contingência. Essa prática garante uma 
quilometragem relativamente igual para cada 
veículo da frota.

8.3  Interface estação-veículo
“Deixe todo homem exaltar a ponte que o leva 
ao outro lado.”

—Provérbio inglês

As inovações introduzidas pelo sistema de Curi-
tiba, começando em 1974, marcaram profun-
damente o caminho do BRT (Figura 8.15). Em 
especial, cinco das mais importantes inovações 

Figura 8.14
O tamanho da frota 
de veículos requerida 
depende da demanda 
do corredor, tempo de 
viagem para completar 
um ciclo no corredor 
e da capacidade 
de passageiros de 
cada veículo.
Foto por Lloyd Wright

Figura 8.15
As inovações de 
Curitiba com o 

projeto da estação e 
a interface estação-

veículo contribuíram 
muito para tornar o 
BRT uma opção de 

alta capacidade.
Foto por cortesia da Volvo
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de Curitiba envolviam a interface estação-
veículo:

1. Cobrança e verificação de tarifa antes do 
embarque;

2. Embarque em nível, sobre plataforma;
3. Alinhamento de veículo na estação 

eficiente;
4. Portas múltiplas, largas;
5. Espaço suficiente para o usuário na plata-

forma da estação.
Essas características foram arautos da criação 
de sistemas sobre pneus que podiam começar a 
emular o desempenho de transportes ferroviá-
rios. As inovações de Curitiba para a interface 
veículo-estação habilitaram sistemas de BRT 
para conseguir tempos de embarque e desem-
barques rápidos (e, portanto, baixos tempos 
de parada). Por sua vez, o tempo reduzido de 
parada é uma pedra fundamental no alívio do 
congestionamento em estações e, por conse-
guinte, de serviços de maiores capacidades.
Da equação principal de capacidade do corre-
dor, medidas melhorando a interface estação 
veículo, todas ajudam a reduzir Tpax, que é o 
tempo médio de embarque e desembarque por 
passageiro.
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Essa seção discute as técnicas específicas para 
melhorar tempos de embarque e desembarque.

8.3.1  Cobrança e verificação de tarifas 
externas

A maioria dos sistemas de BRT desde a criação 
do sistema em Curitiba passou a optar pela 
cobrança e verificação de tarifas externas ou 
antes do embarque. Passageiros pagam a tarifa 
antes de entrar na estação e, depois, sua tarifa é 
verificada quando passam a catraca de entrada.

8.3.1.1  Economia de tempo
Na maioria dos sistemas convencionais de 
ônibus, o motorista é responsável pela cobrança 
das tarifas tão bem quanto pela condução do 
veículo, e passageiros são autorizados a entrar 
apenas pela porta de entrada. Assim a cobrança 
a bordo implica que o tempo de embarque é 
amplamente determinado pela atividade de 
cobrança. Se o processo de cobrança é lento, 
todo o serviço de transporte público é lento. 
Tipicamente, os passageiros levam entre 2 e 4 
segundos apenas para pagar o motorista. Se o 
motorista tem de dar o troco para os passageiros 
manualmente, mais demoras são observadas. 
Uma vez que o fluxo de passageiros alcança 
certo ponto, as demoras e perdas de tempo asso-
ciadas com a cobrança a bordo se tornam um 
peso relevante para o sistema (Figura 8.16).
Em contraste, em um sistema de BRT com 
cobrança externa, o embarque e desembarque 
são conduzidos por todas as portas ao mesmo 
tempo. Quando as tarifas são cobradas fora do 
veículo, não há demoras no embarque e desem-
barque relacionadas ao processo de cobrança 

Figura 8.16
Cobrança e verificação 

de pagamento a 
bordo diminuem 

dramaticamente o 
fluxo de usuários, como 

evidenciado aqui em 
Goiânia (Brasil).

Foto por Lloyd Wright
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embarque e desembarque pode ser usado para a 
variável Tpax.

8.3.1.2  Opções a bordo e antes do embarque
O pagamento antes do embarque não é necessa-
riamente a única maneira de reduzir os tempos 
de embarque e desembarque, mas há razões 
para que essa abordagem seja geralmente mais 
bem sucedida no contexto de países em desen-
volvimento. Os passageiros também podem 
entrar por todas as portas ao mesmo tempo 
se houver suficientes cobradores para verificar 
os bilhetes, assim que os passageiros estejam 
embarcados. Alternativamente, muitos sistemas 
ferroviários leves europeus utilizam um sistema 
de confiança, em que é responsabilidade dos 
passageiros perfurarem seus próprios bilhetes, 
adquiridos em lojas e quiosques. A fiscalização 
é de responsabilidade da polícia ou de pessoal 
de segurança contratado. Entretanto, em países 
em desenvolvimento esse tipo de fiscalização é 
usualmente ineficaz.
Outra razão para a cobrança e verificação de 
tarifas externas é que ela aumenta a transparên-
cia do processo de recolhimento do faturamento 
das tarifas. Quando os passageiros pagam a 
bordo, e não tem que passar por uma catraca, 
não há uma conta clara de quantos passageiros 
embarcaram no veículo. A venda de bilhetes 
externa para uma terceira parte torna mais fácil 
a separação do processo de cobrança da opera-
ção dos ônibus. Ao se implementar um sistema 
de cobrança aberto e transparente, gera-se 
menos circunstâncias em que um indivíduo 
poderia reter pagamentos. Essa separação de 
responsabilidades tem vantagens operacionais 
e reguladoras que serão discutidas mais tarde. 
Além disso, ao remover o manejo de dinheiro 

e verificação de pagamento. Um processo de 
cobrança e verificação de tarifas antes do embar-
que reduz o tempo de embarque de 3 segundos 
para 0.3 segundo por passageiro. Por sua vez, a 
redução do tempo de parada na estação reduz 
bastante o congestionamento de veículos na baia 
de parada.

A introdução de cartões de débito sem con-
tato e outros sistemas de pagamento podem 
reduzir o pagamento a bordo para menos de 2 
segundos por passageiro. Há sistemas, como o 
corredor de ônibus de Seul, que fazem uso de 
cobrança a bordo usando tecnologia de cartões 
magnéticos (Figura 8.17). Entretanto, sempre 
que o motorista é responsável pela verificação 
das tarifas, a velocidade do serviço será bastante 
comprometida, especialmente se há um grande 
volume de passageiros. No caso do sistema de 
Seul, passageiros devem se lembrar de passar 
seus cartões tanto ao entrar no veículo quanto 
ao sair dele. Demoras podem ocorrer simples-
mente se uma pessoa entra no veículo e pre-
cisa procurar o cartão entre os seus pertences 
(Figura 8.18). O pagamento e a verificação a 
bordo também criam, do ponto de vista psico-
lógico, uma imagem menos glamorosa para o 
serviço. O pagamento e verificação externos dão 
uma sensação de um sistema mais parecido com 
o metrô.

Com a cobrança e verificação de tarifa a bordo, 
o desembarque é usualmente mais rápido que o 
embarque. Tipicamente, tempos de desembar-
que são aproximadamente 70% dos tempos de 
embarque. No caso de cobrança e verificação de 
tarifas externas, usualmente não há diferença 
relevante entre tempos de embarque e desem-
barque. Assim, um tempo médio tanto para 

Figuras 8.17 e 8.18
O sistema de corredores 
de ônibus de Seul 
usa tecnologia de 
cartões magnéticos 
para cobrança (foto 
esquerda). Entretanto, 
a verificação de 
pagamento a bordo 
implica que os tempos 
de parada na estação 
são negativamente 
afetados. Um único 
passageiro procurando 
por seu cartão entre 
seus pertences pode 
criar uma demora 
relevante(foto direita).
Fotos por Lloyd Wright
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pelos motoristas, incidentes de roubos a bordo 
são reduzidos.
Pagamento externo também facilita as transfe-
rências gratuitas dentro do sistema. As estações 
fechadas controladas também dão ao sistema 
outro nível de segurança, já que as estações 
podem ser mais bem protegidas pelo pessoal de 
segurança e assim desencorajar roubos e outras 
atividades indesejadas. O pagamento antes do 
embarque também é mais confortável do que 
fazer malabarismos com trocados em um veí-
culo em movimento.
A principal desvantagem da cobrança externa é 
a necessidade de construir e operar benfeitorias 
de cobrança externa. Máquinas de venda de 
bilhetes, cabines de venda de bilhetes, equi-
pamentos de verificação de tarifa e catracas 
requerem tanto investimento quanto espaço 

físico. Em um sistema de BRT com limitação 
de espaço físico para estações em um canteiro 
central, a acomodação da infra-estrutura de 
cobrança e verificação de tarifas pode ser um 
desafio. Dependendo de como o sistema de tari-
fas seja configurado, pode haver alguma perda 
de tempo enquanto se faz o pagamento externo, 
e o pagamento a bordo, teoricamente, implica 
que o pagamento aconteça com o veículo em 
movimento. É claro que esse tipo de atividade 
pode criar problemas de segurança de trânsito, 
se o motorista estiver lidando com a cobrança 
e dirigindo ao mesmo tempo. Clientes também 
podem ficar incomodados ao ser sacudido por 
causa de o veículo estar acelerando enquanto 
tentam pagar a passagem.

Alguns sistemas empregam uma área de acumu-
lação dentro do veículo para conter os passagei-
ros antes de executar o processo de pagamento e 
verificação de tarifa (Figura 8.19). Esse sistema 
é utilizado no Brasil para permitir que a fila de 
passageiros entre rapidamente no veículo, que 
pode acelerar para a próxima estação sem ter de 
esperar os passageiros completarem o processo 
de verificação de tarifas. Entretanto, essa técnica 
geralmente requer um cobrador a bordo, o que, 
por sua vez, sobe os custos de mão-de-obra da 
operação.

8.3.1.3  Critérios de tomada de decisão
Não há um ponto preciso no qual a capaci-
dade do sistema poderá determinar que tipo 
de cobrança, a bordo ou antes do embarque, 
teria o custo mais eficiente. Muito depende 
dos números de demanda em estações indivi-
duais, configurações físicas da estação e custos 
trabalhistas médios. Entretanto, a vantagem de 
cobrança externa claramente aumenta à medida 
que o número de embarques e desembarques 
aumenta. Em Goiânia (Brasil), a agência local 
de transportes públicos estima que um sistema 
de cobrança externa justifica o custo quando a 
capacidade do sistema atinge 2.500 passageiros 
por hora por sentido. O desenvolvimento de 
uma análise de custo-benefício pode ajudar 
a determinar esse ponto de capacidade, assu-
mindo que dados de custo estejam disponíveis. 
A Figura 8.20 oferece um exemplo desse tipo 
de análise.

Figura 8.19
No Brasil, reserva-se 
um espaço de 
concentração onde 
os passageiros fazem 
fila para verificar o 
pagamento da tarifa. 
Com o uso desse espaço, 
o veículo pode seguir 
mesmo antes que 
todos os passageiros 
tenham verificado 
seu pagamento.
Foto por cortesia da 
Municipalidade de Goiânia

Figura 8.20
Análise custo-benefício 
de cobrança externa.
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8.3.2  Embarque de plataforma em nível

Para reduzir ainda mais os tempos de embar-
que e desembarque, a maioria dos sistemas de 
BRT no estado da arte introduziu embarques 
de plataforma em nível. Com embarques de 
plataforma em nível, a plataforma da baia de 
parada é projetada para ser da mesma altura 
que o piso do veículo. Isso permite embarques 
e desembarques rápidos e, também, permite 
um acesso mais fácil para pessoas em cadeiras 
de rodas, pais com carrinhos, crianças peque-
nas e idosos.

Há, atualmente, dois tipos de técnicas de 
embarque de plataforma em nível. Em um 
caso, um espaço existe entre a plataforma e o 
veículo. O espaço pode variar entre 4 centíme-
tros até mais de 10 centímetros, dependendo 
da precisão do processo de alinhamento do veí-
culo. Alternativamente o veículo pode empre-
gar uma ponte de embarque que se conecta 
fisicamente o veículo com a plataforma. A 
ponte de embarque consiste de uma rampa 
móvel que se abre para baixo, presa na parte 
de baixo das portas dos veículos. Quando as 
portas se abrem, a ponte de embarque é desdo-
brada e cobre todo o espaço entre o veículo e a 
plataforma (Figuras 8.21 e 8.22).

Figuras 8.21 e 8.22
Sistemas em cidades 

como Curitiba 
(foto esquerda) e 
Guayaquil (foto 

direita) utilizam uma 
ponte de embarque 
entre o veículo e a 

plataforma para 
propiciar um embarque 

e desembarque 
mais fácil.

Foto esquerda por cortesia da Volvo;

Foto direita por Lloyd Wright

As duas técnicas, de acesso sobre o vão e de 
acesso com a ponte de embarque, têm suas van-
tagens e desvantagens. Cidades como Curitiba 
e Quito obtiveram muito sucesso com pontes 
de embarque. Uma ponte de embarque típica 
tem de 40 a 50 centímetros de largura, o que 
quer dizer que o veículo só precisa se alinhar 
dentro de 35 a 45 centímetros de distância da 
plataforma (Figura 8.23). Assim, há muito mais 
espaço para erro usando a ponte de embarque.
A ponte de embarque também oferece embar-
ques e desembarques de passageiros com maior 
segurança na posição de seus passos. A segu-
rança implica que os usuários não precisarão 

Figura 8.23
A presença da ponte de embarque quer 

dizer que o motorista não precisa ser tão 
preciso ao se aproximar da plataforma. 
Por sua vez, isso pode reduzir de forma 
relevante o tempo perdido nas paradas.

Foto por Lloyd Wright
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olhar para o vão para avaliar onde devem pôr 
o pé. Em vez disso, os usuários podem cami-
nhar confiantemente para frente. O breve ato 
de olhar para baixo reduz os tempos de embar-
que e desembarque de cada pessoa. Ainda 
que esse tempo perdido pareça pequeno para 
um passageiro, o efeito cumulativo de vários 
passageiros pode ser bem relevante. A confiança 
adicional para o usuário com a ponte de embar-
que também implica que duas pessoas podem 
embarcar ou desembarcar lado a lado. Quando 
o vão está presente, é menos comum que os 
passageiros embarquem simultaneamente. A 
insegurança imposta pelo vão implica que os 
usuários precisam dar atenção ao posiciona-
mento do pé e à distância do outro passageiro 
no ponto de interface. Uma ponte de embarque 
também é bem mais “amigável” para passageiros 

com dificuldades motoras, para cadeiras de roda 
e para carrinhos de criança.
Apesar desses benefícios, a ponte de embarque 
pode trazer consigo algumas desvantagens. O 
custo adicional de prancha de embarque e o sis-
tema pneumático para operá-la implica em um 
aumento modesto de custos no veículo. Como 
uma parte móvel, a ponte de embarque introduz 
questões adicionais de manutenção e o poten-
cial para mal funcionamento. Há também um 
aspecto da ponte de embarque que não constitui 
uma vantagem de tempo. A abertura da ponte 
leva cerca de 1,5 segundo. Da mesma forma o 
recolhimento da ponte de embarque na saída 
também precisa de mais 1,5 segundo. Ainda que 
esse tempo de abertura e recolhimento coincida, 
a grosso modo, com a abertura e fechamento 
das portas, ele pode inserir um pequeno atraso 
no processo de embarque e desembarque. 
Entretanto, globalmente, as outras vantagens de 
eficiência da ponte de embarque tendem a mais 
que compensar o tempo de abertura e recolhi-
mento. Em contraste a Curitiba e Quito, cidades 
como Bogotá, Goiânia e Jacarta escolheram 
abandonar o uso de uma ponte de embarque. 
Esses sistemas, em vez disso, permitem a exis-
tência de um vão entre o veículo e a plataforma 
(Figuras 8.24 e 8.25). O sistema TransMilenio 
de Bogotá optou por não utilizar uma ponte de 
embarque principalmente de forma a economi-
zar os segundos necessários para abertura e reco-
lhimento do equipamento. Da mesma forma, 

Figura 8.24
Um sistema de entrada 

com vão é empregado 
em Goiânia (Brasil).

Foto por Lloyd Wright

Figura 8.25
Se o veículo pode ser alinhado a 10 cm da 
plataforma, então usuários podem embarcar 
e desembarcar com segurança sobre um acesso 
com vão.
Foto por Lloyd Wright

Figura 8.26
O vão substancial 
entre o veículo e a 

plataforma em Jacarta 
pode representar um 

risco significativo 
para os usuários.

Foto por cortesia do ITDP
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a ausência da ponte de embarque reduz ligeira-
mente os custos dos veículos e de manutenção.
Ainda que cidades como Bogotá ganhem o 
tempo perdido com a abertura da rampa, o 
tempo pode ser perdido em outros lugares. 
Dependendo da largura do vão, os passageiros 
tendem a olhar para baixo e hesitar um pouco. 
Além disso, passageiros, quando existe um vão 
entre a plataforma e o veículo, têm uma maior 
tendência a deixar o veículo um a um. Um vão 
maior também pode introduzir um risco rele-
vante para a segurança e responsabilidade civil. 
Se um passageiro erra o pé e cai no vão, um 
ferimento grave pode ocorrer. Aqueles passagei-
ros com dificuldades motoras, cadeiras de roda 
e carrinhos de bebê não só demorarão mais para 
atravessar o vão como também podem ter difi-
culdades em fazê-lo. O vão extremamente largo, 
como no sistema TransJakarta, é prejudicial não 
só ao desempenho do sistema, mas à segurança 
do usuário.

8.3.3  Aceleração e desaceleração do 
veículo

O tempo necessário para um veículo se apro-
ximar e depois se afastar da posição de parada 
também é parte da equação para calcular a 
eficiência das paradas. Se as condições requerem 
uma aproximação das estações lenta e cuida-
dosa, os tempos de viagem e velocidades gerais 
serão afetados. O tempo consumido no processo 
de desaceleração e aceleração é afetado pelos 
seguintes fatores:

Tipo de interface veículo-plataforma;��
Uso de tecnologia para atracar;��
Peso do veículo e potência do motor;��
Tipo de superfície da via;��
Presença de travessia de pedestres em nível ��
nas proximidades.

Como observado acima, o tempo de aceleração e 
desaceleração do veículo é bastante influenciado 
pela proximidade de atraque necessária. O uso 
de pontes de embarque requer que os motoristas 
atraquem até a 45 centímetros da plataforma. 
Em contraste, a boa precisão para deixar um vão 
de apenas 5 ou 10 centímetros retarda esse pro-
cesso de alinhamento. O alinhamento manual 
contribui tanto para maiores tempos de atraque 
quanto para maiores variabilidades nas distân-
cias de alinhamento. O posicionamento manual 
pode ser melhorado um tanto com o uso de 

alvos óticos para motoristas ao longo da face da 
estação. Espelhos também podem ser utiliza-
dos para melhorar a qualidade da manobra de 
posicionamento.
Alternativamente existem tecnologias de atraque 
automáticas que podem aumentar a velocidade 
e a precisão do alinhamento do veículo na 
plataforma. Tecnologias de atraque mecânicas, 
óticas e magnéticas, podem ser todas aplicadas 
com essa intenção. Em cada um desses casos, o 
veículo é automaticamente guiado para a posi-
ção na plataforma, sem qualquer intervenção do 
motorista.
Sistemas de guias mecânicas, como os utilizados 
em Adelaide, Essen, Leeds e Nagoya, alinham 
fisicamente o veículo às estações através de um 
rodízio fixo, preso ao veículo. Nessas cidades, a 
guia fixa é utilizada tanto nas estações quanto 
ao longo da via. Entretanto, uma cidade poderia 
escolher apenas utilizar a guia mecânica nas 
estações. Bangkok está atualmente considerando 
o uso de guias mecânicas nas estações. Um 
sistema de guia mecânica é capaz de realizar um 
alinhamento rápido dentro de uma distância de 
7 cm entre o veículo e a plataforma.
Sistemas de atraque óticos operam com a inte-
ração entre uma câmera a bordo e um indica-
dor visual no leito. Um software no sistema de 
guia a bordo assume a direção automática do 
veículo. O sistema MAX de Las Vegas tentou 
fazer uso desse tipo de tecnologia (Figura 8.27). 
Problemas ocorreram, no entanto, graças à 

Figura 8.27
Quando opera de 
forma adequada, 
o sistema de guia 
ótica empregado 

em Lãs Vegas pode 
alinhar o veículo a 
poucos centímetros 

de distância da 
plataforma.

Foto por cortesia de NBRTI



284

Manual de BRT

Parte II – Projeto Operacional

incapacidade do leitor ótico funcionar adequa-
damente quando a via está molhada. Indubi-
tavelmente as primeiras dificuldades com essa 
tecnologia serão superadas à medida que mais 
cidades prossigam com as experiências.

Um sistema de guias magnéticas funciona de 
maneira similar ao ótico, mas com materiais 
magnéticos posicionados no leito como indica-
dor de posição. O ônibus Philaeus, utilizado no 
sistema de BRT de Eindhoven, é capaz de ser 
guiado magneticamente.

Sistemas de guias óticas e magnéticas geram 
um grau de aproximação bem preciso. Entre-
tanto, em virtude das correntes limitações dessas 
tecnologias e seus softwares, a desaceleração e 
aceleração necessárias podem ser ligeiramente 
menores que as técnicas manuais. Além disso, 
o custo do hardware e software adicionados em 
um sistema oticamente automatizado elevar os 
preços dos veículos, chegando a bem além de 
1 milhão de dólares cada.

8.3.4  Portas

Todos os esforços aplicados ao tamanho do veí-
culo, projeto de estações e sistemas de aproxima-
ção podem ser perdidos se as portas dos veículos 
inibem o fluxo fácil dos passageiros. O tama-
nho, a quantidade e a posição das portas, todos 
desempenham um papel muito importante em 
facilitar o embarque e desembarque eficientes. 
Os sistemas de BRT de maior sucesso emprega-
ram múltiplas portas largas para assegurar que 
os gargalos na plataforma fossem evitados. A 

combinação de embarque em nível e de muitas 
portas largas pode reduzir os tempos de embar-
que e desembarques de passageiros em torno de 
0,25 segundos (até 0,75 segundos) a 0,5 segun-
dos em condições ideais.
Para os veículos articulados de 160 passagei-
ros, quatro conjuntos de portas duplas estão se 
tornando a configuração padrão. Cada porta 
dupla tem tipicamente 1,1 metro de largura. 
Cada porta, portanto, permite que duas pessoas 
entrem e/ou saiam simultaneamente do veículo. 
A Tabela 8.4 compara tempos reais de embarque 
e desembarque para diferentes configurações de 
portas e de plataformas.
Da Tabela 8.4 pode se observar que uma porta 
larga (1,1 metro) com embarque em plataforma 
propicia os tempos de embarque e desembarque 
mais eficientes. O sistema TransMilenio de 
Bogotá com seus quatro conjuntos de portas de 
1,1 metro de largura registra tempos de embar-
que na faixa de 0,3 segundo por passageiros.
Oferecer várias portas espalhadas ao longo da 
extensão do veículo multiplica a capacidade do 
processo de embarque e desembarque. Múlti-
plas portas melhoram a eficiência de embarque 
e desembarque por duas razões: 1. aumento 
de capacidade; 2. reduzido congestionamento 
de passageiros. Quando há apenas uma porta, 
passageiros tendem a se agrupar de uma maneira 
congestionada (Figura 8.28). A movimentação 
seguinte para posicionamento e conflitos entre 
passageiros entrando e saindo dilatará os tempos 
de embarque e desembarque. A presença de 

Tabela 8.4: Tempos de embarque e desembarque observados para diferentes configurações

Configuração
Tempos (segundos por 
passageiro por porta)

Método de cobrança
Largura da 

porta (metros)

Tipo de acesso 
ao piso 

do veículo

Altura do 
piso do 
veículo

Embarque Desembarque

A bordo, pelo 
motorista

0,6 Degraus Alto 3,01 NA

A bordo, cartão sem 
contato (sem catraca)

0,6 Degraus Alto 2,02 NA

Externa 0,6 Degraus Alto 2,03 1,53

Externa 0,6 Degraus Baixo 1,5 1,2

Externa 1,1 Degraus Alto 1,5 1,0

Externa 1,1 Degraus Baixo 1,1 0,9

Externa 1,1 Nível Alto 0,751 0,51

1. Colômbia, México     2. China     3. Brasil     N/D: Não disponível
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múltiplas portas diminui a ocorrência desse tipo 
de gargalo.
A máxima redução teórica em tempos de 
embarque e desembarque seria um veículo com 
a lateral completamente aberta. Nessa situação, 
passageiros poderiam entrar e sair em todas as 
posições de uma vez. Esse veículo ficaria com-
pletamente lotado em apenas 10 segundos. Um 
veículo desse tipo seria bastante útil em estações 
de alta demanda em horários de pico.
Entretanto, na verdade há relativamente clara 
diminuição de retorno para cada porta adicional 
depois da quarta. Essa descoberta, provavel-
mente, responde à questão sobre por que hoje 
o conjunto de quatro portas de 1.1. metro se 
tornou o padrão para veículos articulados. Nessa 
configuração, 27% do comprimento do veículo 

é dedicado às portas. Esse arranjo também 
ocorre por razões práticas, físicas. Portas não 
podem ser colocadas no espaço do motorista, 
sobre o poço das rodas ou sobre a estrutura de 
articulação. Além disso, aumentos adicionais na 
área de portas podem levar ao enfraquecimento 
estrutural do veículo. A Figura 8.29 ilustra a 
relação entre o número de portas e os tempos 
médios de embarque e desembarque por passa-
geiro para o caso das cidades brasileiras.
A eficiência das portas também pode ser bem 
amarrada com o fator de ocupação dos veículos 

Figura 8.28
Veículos empregando uma única porta, 
quase invariavelmente, deparam-se com 
congestionamento de usuários tentando 
embarcar e desembarcar.
Imagem por cortesia de Pedro Szász

 

Figura 8.29
Impacto do número 
de portas em tempos 

de embarque e 
desembarque.
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Figura 8.30
A superlotação de 
veículos resulta 
e embarques e 
desembarques 
demorados em razão 
do congestionamento 
de usuários em 
torno das portas.
Foto por Carlos Pardo
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e planta do interior. Uma vez que os fatores 
de ocupação excedam 85%, a área envolta das 
portas se tornará excessivamente congestionada. 
Passageiros em pé terão pouca escolha, exceto 
permanecer nessa área e, assim, reduzir a efetiva 
largura das portas (Figura 8.30). Passageiros 
de pé nessa área poderão precisar sair tempora-
riamente do veículo para permitir que alguns 
passageiros desembarquem, O fato de que essas 
pessoas devem suportar múltiplos embarques e 
desembarques diminui tanto a satisfação do usu-
ário como a eficiência operacional. Da mesma 
forma, o projeto do interior e a quantidade de 
espaço aberto em torno das portas determinam 
a eficiência dos movimentos dos usuários. Em 
condições extremas, usuários podem perder suas 
paradas de destino graças à incapacidade de 
manobrar em direção às portas.
O conflito direcional entre passageiros embar-
cando e desembarcando levará a demoras, 
especialmente em horários de pico. Passageiros 
desembarcando têm tipicamente sobre passagei-
ros embarcando. Entretanto, a efetividade dessa 
política depende bastante de normas culturais. 
A educação dos passageiros para formar filas 
adequadamente e mostrar cortesia aos passa-
geiros desembarcando pode ser complicada em 
algumas situações.
Uma solução para esse conflito é designar algu-
mas portas só para a entrada e outras só para a 
saída. Curitiba utiliza essa técnica em algumas 
de suas estações. Essa designação direcional 
pode melhorar a eficiência de embarque e 
desembarque, mas também pode causar con-
fusão ao usuário. A não ser que as portas sejam 
claramente marcadas como áreas de entrada e 
saída, usuários podem inadvertidamente utilizar 
a porta errada. Além disso, se apenas duas de 

quatro portas estão disponíveis para desembar-
que, os usuários terão que cobrir uma maior 
distância de forma a acessar uma saída. Por 
sua vez, essa situação cria mais movimentação 
dentro do veículo por usuários tentando abrir 
caminho até uma porta designada para saída. 
Considerações sobre a localização e distribuição 
das portas também devem ser parte do processo 
de projeto. Em geral, é mais eficiente distribuir 
as portas o mais espalhadas possível. A distri-
buição das portas permite que usuários acessem 
prontamente uma saída quando o veículo para. 
Se as portas são mal distribuídas, usuários 
podem ser forçados a conseguir uma posição 
para a saída muito antes de o veículo chegar à 
estação. Esse tipo de posicionamento forçado 
pode fazer a viagem de transporte público muito 
mais desagradável. Como observado anterior-
mente, no entanto, a localização das portas é 
restringida pela posição dos motoristas, o poço 
das rodas e a estrutura de articulação. Portas no 
extremo anterior ou posterior do veículo tendem 
a reduzir a eficiência já que o desembarque só 
acontece de um lado.
A capacidade do sistema de BRT de Jacarta é 
bastante inibida em razão da decisão de utili-
zar uma única porta (Figuras 8.31 e 8.32). A 
capacidade atual de pico do sistema é de apenas 
aproximadamente 2.700 passageiros por hora 
por sentido. As limitações de capacidade do 
TransJakarta ocorrem, na verdade, em virtude 
de diversos problemas de projeto e operação, 
incluindo:

Porta única;��
Veículo de tamanho padrão;��
Vão grande entre o veículo e a plataforma;��
Presença de auxiliar bloqueando parcialmente ��
o espaço da porta.

Figuras 8.31 e 8.32
O uso de uma única 

porta em Jacarta 
limitou bastante a 
capacidade viável 

para o sistema.
Foto esquerda por Lloyd Wright

Foto direita por cortesia do ITDP
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Como uma solução para suas restrições de 
capacidade, TransJakarta optou por aumentar 
sua frota de veículos, adicionando 36 ônibus 
a sua frota existente de 54 ônibus. Entretanto, 
apenas cerca de 8 desses ônibus ajudaram de 
fato a aumentar a capacidade antes que o fato de 
ônibus se enfileirarem nas estações derrubasse o 
nível de serviço para níveis inaceitáveis.
A Tabela 8.5 apresenta a atual situação junto 
com soluções potenciais para seus problemas de 
capacidade. Migrar para um veículo articulado 
com múltiplas portas largas somaria maior capa-
cidade ao sistema existente.

8.3.5  Plataforma da estação

O tamanho e a planta da plataforma da estação 
terão um impacto perceptível na capacidade 
e eficiência do sistema. Em alguns sistemas, o 

Tabela 8.5: Cenários para melhorar a capacidade de TransJakarta

Cenário
Tempo médio 
de embarque 

(segundos)

Capacidade 
(pass/(hora 

* sentido))

Tempo de 
parada 

(segundos)

Velocidade 
média 
(km/h)

Frota 
necessária 
(veículos)

Situação atual 2,5 2.700 45 17 60

Melhoria de embarque 1,7 3.700 35 19 56

Veículos de duas portas 0,5 6.000 22 21 51

Veículos articulados (4 portas) 0,3 9.600 18 23 26

tamanho da plataforma pode até mesmo ser a 
principal restrição sobre a capacidade global. 
Para muitas das linhas de metrô de Londres, é a 
largura relativamente pequena que, no final das 
contas, determina os volumes totais possíveis de 
passageiros.
A determinação do tamanho ótimo da plataforma 
é baseada no número de passageiros embarcando 
e desembarcando nos horários de pico. Se a plata-
forma acomoda serviços nos dois sentidos, um ao 
lado do outro, então a soma das necessidades para 
os dois sentidos devem ser levada em conta no 
dimensionamento da plataforma. O Capítulo 11 
(Infra-estrutura) detalha o cálculo do dimensio-
namento de plataformas.
Adicionalmente, a planta da plataforma afetará 
a eficiência geral. Até onde for possível, linhas 
claras de visão e caminhos livres devem ser 

Tabela 8.6: Impactos da interface veículo-plataforma e do tamanho de veículos sobre a capacidade2)

Tipo de veículo 
e operação

Capacidade 
máxima 

do veículo 
(passageiros)

Tempo 
morto 

médio (Tmor) 
(segundos)

Tempo médio 
de embarque e 
desembarque 

(Tpax) (segundos)

Capacidade 
do corredor 
(pass/(hora * 

sentido))

Frequência 
possível 

(veículos / hora)

Van 15 10 3,0 1.137 76

Microônibus 35 11 3,0 1.575 45

Ônibus padrão 70 12 3,0 1.867 27

Articulado com 
cobrador

160 13 1,5 3.777 24

Biarticulado com 
cobrador

240 14 1,5 4.019 17

Articulado, embarque 
em nível, cobrador

160 13 1,0 5.120 32

Biarticulado, embar-
que em nível, 
cobrador

240 14 1,0 5.574 23

Articulado, embarque 
em nível, cobrança 
externa

160 13 0,3 9.779 61

Biarticulado, embar-
que em nível, 
cobrança externa

240 14 0,3 12.169 51

Fonte: Steer Davies Gleave

2) The capacity calculation 
takes into account the 
expected saturation levels 
of the stopping bay.
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mantidos na plataforma, especialmente próximo 
às portas de embarque e desembarque. Assim, 
quaisquer infra-estruturas interior, como telefo-
nes públicos e plantas devem ser mantidos longe 
das portas. Sinalização clara, da mesma forma, 
pode ajudar a assegurar que movimentos ótimos 
de passageiros sejam conseguidos.

8.3.6  Resumo de interface veículo-
plataforma

Como esta seção já apontou, a melhoria da 
eficiência na interface veículo-plataforma pode 
produzir dividendos relevantes em termos de 
economia de tempos de embarque e desembar-
que. A Tabela 8.6 resume os ganhos potenciais 
que podem ser conseguidos com a melhoria da 
interface veículo-plataforma assim como dimen-
sionamento adequado de veículos. As melhorias 
de capacidades registradas podem ser obtidas 
sem o comprometimento das velocidades médias 
dos veículos na casa de 25 km/h.

A Tabela 8.6 apresenta valores de capacidade 
otimizados para um sistema de BRT operando 
em uma única faixa e usando uma única posição 
de parada. Para esse tipo de cenário, a capaci-
dade máxima é de aproximadamente 12.000 
passageiros por hora por sentido, assumindo-se 
cobrança externa, embarque e desembarque em 
plataforma elevada. A consecução de capaci-
dades ainda maiores a um nível aceitável de 
serviço, exigirá outras medidas, como múltiplas 
baias de parada.

8.4  Múltiplas baias de parada e 
serviços expressos

“Não pode haver economia onde não há 
eficiência.”

—Benjamin Disraeli, ex-primeiro ministro britânico, 
1804–1881

8.4.1  Múltiplas baias de parada

8.4.1.1  Impacto sobre a capacidade
Elementos como tamanho de veículos, interface 
estação-veículo e larguras de portas, contribuem 
para a capacidade e a velocidade do sistema. 
Entretanto, mesmo juntas, essas medidas pro-
vavelmente produzirão capacidades no inter-
valo de 12.000 pass/(hora * sentido). Assim, 
ainda que sistemas como aqueles de Curitiba e 
Quito sejam sistemas de BRT de alta qualidade, 

suas capacidades máximas no corredor estão 
limitadas a esse valor.

Apenas em 2000, quando o sistema TransMi-
lenio de Bogotá foi inaugurado, que um novo 
nível de capacidade se tornou possível. Hoje, 
Bogotá atinge uma capacidade na hora de pico 
de 45.000 pass/(hora * sentido) e há boas indi-
cações de que valores tão altos quanto 50.000 
pass/(hora * sentido) ou ainda maiores sejam 
agora possíveis para o BRT.

A principal diferença entre o TransMilenio e 
aqueles sistema que o precederam é o número 
de baias de parada utilizados. Ao aumentar o 
valor do “Npar” (número de baias de parada) na 
equação de capacidade, Bogotá permitiu que o 
BRT alcançasse um patamar de capacidade que 
se pensava viável apenas com sistemas de metrô 
ferroviário.

( )⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
×+

−×

×
=
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DirTmor
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Cap

)1(

440.1

Em alguns casos, uma única estação do Trans-
Milenio acomodará até 5 posições de parada 
(Figura 8.33). Como fica evidente com a 
equação de capacidade acima, as cinco baias 
de parada detém o potencial para aumentar a 
capacidade em cinco vezes. Cada baia de parada 
representa um conjunto de diferentes serviços 
ou linhas (e.g., serviços locais versus serviços de 
paradas limitadas ou linhas com destinos finais 
diferentes).

A presença de múltiplas posições de parada serve 
a duas propostas distintas. Primeira, as múlti-
plas baias permitem muitos tipos distintos de 
serviço na mesma estação, como serviços locais 
ou serviços de paradas limitadas. Cada baia de 
parada representa um diferente conjunto de 
serviços ou linhas.

Segunda, as múltiplas baias de parada podem 
reduzir dramaticamente o nível de saturação 
(a variável “X” na equação de capacidade) nas 
estações. Já que a saturação da estação é tipi-
camente a principal barreira para serviços de 
maiores capacidades, adicionar baias de parada 
talvez seja a pedra fundamental de qualquer 
sistema proposto requerendo maiores níveis de 
capacidade.
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8.4.1.2  Múltiplas baias de parada e níveis de 
saturação

Conforme já observado, para manter um alto 
nível de serviço, os níveis de saturação devem 
ficar em 40% ou abaixo disso. Se a saturação é 
maior do que 0,40, uma segunda faixa e uma 
segunda baia de parada são provavelmente 
necessárias. À medida que a saturação cresce, 
mais baias de parada serão provavelmente 
necessárias.
De forma a manter o fator de saturação abaixo 
de 0,40, os serviços em cada baia de parada 
devem ser adequadamente programados e espa-
çados para limitar o congestionamento. Um fator 
de saturação de 0,40 corresponde a aproximada-
mente 60 veículos/hora, mas a demanda da par-
ticular baia de parada pode aumentar ou reduzir 
esse valor. Se veículos articulados de 18 metros 
são utilizados, então 60 veículos por hora corres-
pondem a aproximadamente uma capacidade de 
9.000 pass/(hora * sentido), e esse número é um 
limite geral para a operação em uma única faixa. 
Assim que uma faixa começar a congestionar, 
após atingir 70 veículos por hora por sentido, 
uma segunda baia de parada é recomendada 
sempre que os volumes excederem esse nível.
O nível de saturação para uma baia de parada 
individual pode ser calculado como na Equação 
8.9.
Equação 8.10: Cálculo do nível de saturação 
de uma baia de parada

X = (Tmorto * Freq + Pemb * Temb + Pdes 

* Tdes) / 3.600;

Em que:
X = nível de saturação;
Tmorto = tempo morto (segundos);
Freq = frequência de veículos parando na baia 

(veículos/hora);
Pemb = fluxo de passageiros embarcando por 

aquela baia (passageiros/hora);
Temb = tempo médio de embarque por passa-

geiro (segundos);
Pdes = fluxo de passageiros desembarcando 

naquela baia (passageiros/hora);
Tdes = tempo médio de embarque por passa-

geiro (segundos);
3.600 = número de segundos em uma hora.
Essa equação simplesmente mostra que o nível 
de saturação x é uma função do tempo total 

para todos os veículos encostarem na baia, 
abrirem e fecharem as portas e tornarem a 
liberar a baia (tempo morto x número de ônibus 
por hora) mais o tempo de embarque e desem-
barque dos passageiros quando as portas estão 
abertas (duas parcelas de tempo por passageiro x 
número de passageiros por hora), a divisão pelo 
número de segundos por hora, dá-nos a propor-
ção de tempo em que a baia estará ocupada. O 
Quadro 8.1 oferece uma comparação de níveis 
de saturação da baia de parada para duas situa-
ções diferentes.

8.4.1.3  Distribuição de linhas entre baias de 
parada múltiplas

Múltiplas baias de parada implicam que existem 
muitas linhas partindo de uma única estação. 
Uma questão sobre a distribuição das linhas pela 
infra-estrutura aparece. Em outras palavras, que 
linhas devem ser agrupadas próximas umas das 
outras e que linhas devem ser separadas por uma 
maior caminhada do usuário?
O princípio de orientação deve ser a conveni-
ência do usuário. Idealmente, a correta distri-
buição de linhas entre baias de parada deve 
minimizar a distância de caminhada coberta 
pela maioria dos usuários. Assim as transferên-
cias mais comuns devem ser agrupadas juntas. 
Essa filosofia não apenas melhora a conveniência 
mais também melhora a capacidade geral da 

Figura 8.33
O uso de múltiplas 
posições (baias) de 
parada é uma das 
principais razões 

para Bogotá ser 
capaz de atingir 

capacidades muito 
altas de passageiros.

Foto por cortesia de Akiris
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estação. Se um grande número de passageiros 
for forçado a se cruzar, o congestionamento de 
passageiros se seguirá. Esse congestionamento 
pode subsequentemente ter um impacto nega-
tivo na capacidade da estação, tempos de parada 
e no desempenho geral do corredor.

Geralmente, a maior eficiência na distribui-
ção de baias de parada pode ser conseguida ao 
posicionar juntas as linhas que tem destinos em 

proximidades geográficas um do outro. Essa 
aglomeração geográfica de linhas pode assumir 
duas formas diferentes:

1. Linhas com cobertura geográfica adjacente 
(Figura 8.34);

2. Linhas compartilhadas por dois tipos 
diferentes de serviços (como serviços locais 
e de poucas paradas) cobrindo o mesmo 
corredor (Figura 8.35).

Quadro 8.1: 
Exemplos de níveis de saturação para baias de parada individuais
Os níveis de saturação em uma dada baia de parada variarão em função da demanda de passageiros 
e da frequência de veículos. No caso da maioria dos serviços de ônibus de países desenvolvidos, 
os níveis de saturação são tipicamente baixos. Por exemplo, para o serviço de ônibus de Londres 
ao longo da Oxford Street, no centro da cidade, o tempo morto por ônibus é de 11 segundos, e 
a frequência é 24 ônibus por hora. Uma média de 92 pessoas embarca ou desembarca em uma 
dada hora, e cada pessoa que embarca ou desembarca precisa em torno de 3 segundos.

O nível de saturação é, portanto, calculado como se segue:

X = (11 segundos * 24 ônibus por/hora) + (3 segundos * 92 passageiros)/3.600

X = 540/3.600 = 0,15

Esse valor é uma saturação bem baixa. Nesse nível de fluxo de ônibus, não há nenhum problema 
de congestionamento na baia de parada.

Em contraste, sistemas de BRT operados em corredores ao longo de corredores de alta demanda 
tipicamente experimentarão níveis de saturação consideravelmente mais altos. A Tabela 8.7 registra 
valores para um corredor de BRT hipotético atendido por uma única posição de parada.

Tabela 8.7: Componentes de fluxo para a saturação de uma posição de parada

Componentes de fluxo Tempo gasto por unidade de componente
Saturação 

(uso do tempo)

Elemento 
de fluxo

Valor
(unidades/

hora)
Fator

Valor 
(segundos/

unidade)

Valor 
(horas/ 

unidade)

Fluxo * 
Tempo

Frequência de 
ônibus (Freq)

90
Tempo morto 

(Tmor)
12 0.00333 0.3000

Fluxo de pas-
sageiros 
embarcando 
(Pemb)

400
Tempo de 
embarque 

(Temb)
3 0.00083 0.3333

Fluxo de pas-
sageiros 
embarcando 
(Pdes)

300
Tempo de 

desembarque 
(Tdes)

2 0.00056 0.1667

Total 0.8000

A Tabela 8.7 realça a contribuição individual que cada componente faz para o nível de saturação 
total. Nesse caso, a soma dos componentes totaliza um nível de saturação de 0,8 que é exces-
sivamente alto. Um nível de saturação dessa magnitude certamente gera congestionamentos 
e, assim, reduz as velocidades médias dos veículos. Nesse nível de saturação é claro que uma 
segunda posição de parada deveria ser adicionada.
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Figura 8.36
A existência de uma faixa de ultrapassagem 

torna possível as elevadas capacidades de 
passageiros conseguidas no sistema de Bogotá.

Foto por Carlos Pardo

Linha A Linha B Linha C Linha D
  

Estação

Figura 8.34
Ordenação de plataformas 
segundo proximidade 
geográfica das linhas.

Linha A Linha B Linha C Linha D
  

Estação

Local

Expressa

Local

Expressa

Figura 8.35
Ordenação de plataformas 
segundo agrupamento 
de serviços.

Se as frequências são suficientemente espaçadas 
(na verdade headways), algumas linhas podem 
até mesmo dividir a mesma baia de parada. Por 
exemplo, se um serviço local e um serviço de 
parada limitadas têm níveis de frequência que 
tornam uma chegada simultânea improvável, 
eles poderiam compartilhar a mesma posição de 
parada. Entretanto, nesses casos, espaço sufi-
ciente deve ser reservado para o veículo esperar 
atrás da baia de parada, no caso das duas linhas 
chegarem consecutivamente. A vantagem de 
uma baia de parada compartilhada é que os pas-
sageiros mudando de um serviço local para um 
serviço de paradas limitadas (ou vice-versa) não 
são forçados a caminhar para uma outra área 
da plataforma. Entretanto, se linhas diferentes 
compartilham uma baia de parada, o risco de 
confusão do usuário aumenta. Ainda que a 
numeração de linhas, a codificação por cores, 
painéis de mensagem na plataforma e anún-
cios sonoros possam minimizar essa confusão, 
alguns passageiros poderão inadvertidamente 
embarcar no veículo errado.

8.4.1.4  Faixas de ultrapassagem
Para que as baias de parada múltiplas possam 
funcionar adequadamente, e para que os servi-
ços possam ser divididos entre locais e de poucas 
paradas, os veículos precisam ser capazes de 
ultrapassar uns aos outros nas estações. Por-
tanto, posições de parada múltiplas devem ser 
acompanhadas de uma faixa de ultrapassagem 
na estação (Figura 8.36). A segunda faixa da 
via de ônibus na parada da estação permite que 
veículos ultrapassem uns aos outros no acesso e 
egresso da baia correta.

A faixa de ultrapassagem pode existir somente 
como uma segunda faixa na área da estação, 
ou como um faixa adicional que se estenda por 
todo o corredor (Figura 8.37). Os níveis de 
saturação ao longo do corredor e, especialmente, 
o nível de congestionamento nas interseções são 
os fatores que determinam se a segunda faixa é 
necessária além da área da estação ou não.
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cruzando uma plataforma de conexão. Nesse 
caso, os maiores fluxos de passageiros dentro 
da estação devem ser conseguidos alongando as 
estações, em vez de alargando-as.
Outras opções para acomodar faixas de ultra-
passagem em ruas relativamente estreitas 
incluem reduzir as faixas de tráfego misto tão 
bem quanto adquirir terrenos para alargamento. 
Em alguns casos, como Barranquilla (Colôm-
bia), o plano demandou a compra de proprie-
dades perto das áreas das estações. A estrutura 
viária é alargada nessas áreas de forma a aco-
modar as faixas de ultrapassagem. Essa mesma 
estratégia está sendo proposta para algumas 
estações em Dar es Salaam (Figura 8.38). A 
viabilidade da compra de propriedades para essa 
finalidade depende dos preços das proprieda-
des locais tão bem quanto da existência de um 
programa de compensação de donos de proprie-
dades bem articulado.

8.4.2  Impactos de serviços expressos e de 
poucas paradas sobre a capacidade

8.4.2.1  Impactos sobre a capacidade do 
corredor

Relacionado com a disponibilidade de múltiplas 
baias de parada, os serviços expressos e as para-
das limitadas também podem ajudar a expandir 
de forma relevante a capacidade do corredor. O 
oferecimento de serviços expressos e de poucas 
paradas pode fazer muito para evitar o con-
gestionamento de veículos nas estações. Já que 

Figura 8.37
Opções de configuração 
de uma faixa de 
ultrapassagem.

Faixas de tráfego misto Separador central

Estação

Ônibus

Figura 8.38
De forma a 

acomodar as faixas 
de ultrapassagem nas 

estações do sistema 
proposto de Dar es 

Salaam, o alargamento 
de vias é previsto.

Imagem por cortesia do sistema Dar 
es Salaam Rapid Transit (DART)

A principal dificuldade em incluir uma faixa de 
ultrapassagem é o impacto no espaço viário. A 
faixa adicional em cada sentido parece reque-
rer uma largura de rua que poucas cidades em 
desenvolvimento podem razoavelmente prover. 
Entretanto, um projeto de estação escalonada 
pode ajudar a permitir faixas de ultrapassagem, 
mesmo em corredores relativamente apertados. 
Nesse caso, as subparadas para cada sentido de 
viagem são defasadas. A preferência de opção 
por estação central é mantida, mas sua forma 
é alongada para acomodar a faixa de ultrapas-
sagem. Passageiros continuam podendo mudar 
de sentido dentro da área fechada da estação 
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esses serviços evitam a necessidade dos veículos 
pararem em todas as estações, o nível geral de 
congestionamento é reduzido.

Dentro do cálculo de capacidade do corredor, 
a previsão de serviços de paradas limitadas e 
expressos afeta o termo “1 – Dir”:
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O Quadro 8.2 oferece um exemplo do potencial 
impacto de serviços de paradas limitadas na 
capacidade do corredor.

8.4.2.2  Determinando o número de linhas

A otimização do número e determinação dos 
serviços expressos, com poucas paradas e locais 
em um modelo de tráfego não é uma matéria 
simples. A lista a seguir apresenta regras gerais 
para o processo de otimização:

1. A saturação nas estações não deve passar 
sua capacidade operacional, especifica-
mente calculada com saturação = 0,4 em 
cada subparada.

2. Estações com menores demandas devem 
ter menos linhas parando.

3. Transferências entre serviços de para-
das limitadas e serviços locais afetam 
de modo relevante o congestionamento 
nas estações e os tempos de parada dos 
veículos. A seleção das estações adequadas 
para propiciar essas transferências ajuda a 
controlar os níveis de congestionamento 
das estações.

4. Os dois sentidos de uma linha devem 
gerar aproximadamente a mesma 
demanda. Para obter esse equilíbrio, os 
pares opostos devem ser adequadamente 
escolhidos.

5. O conjunto de estações atendido por 
uma linha em particular deve ser geo-
graficamente orientado (conectando um 

Quadro 8.2: Aumentando a capacidade com serviços de poucas paradas
No cálculo da capacidade do corredor, o termo “Dir” representa a porcentagem de veículos que 

operam em serviços expressos ou de poucas paradas. No caso de TransMilenio, aproximadamente, 

50% dos veículos atendem esses tipos de linhas.

Usando as entradas a seguir, o benefício de capacidade de serviços de poucas paradas pode ser 

calculado.

Número de posições de paradas (Npar) = 3

Comprimento do veículo (Cbus) = 18,5 metros

Tempo morto (Tmor) = 10 + L/6 = 13,1 segundos

Capacidade do veículo = 10 * (18,5 – 3) = 155 passageiros

Fator de renovação = 0,25 (significa que 25% dos passageiros dos ônibus sobem ou descem na 

parada em questão)

( )
841.36

3,025,0
155

)5.01(1,13
440.13

=

⎥⎦

⎤
⎢⎣

⎡ ×+
−×

×
=Cap

Se o valor “Dir” fosse zero (i.e., nenhum serviço passa direto pela estação, e todos os ônibus são 

obrigados a parar), então a capacidade dessa estação (hipoteticamente a mais crítica do corredor) 

seria reduzida para 27.100 pass/(hora * sentido), uma queda de 27,5% do cenário com serviços 

diretos.

A capacidade calculada de 36.841 pass/(hora * sentido) é próxima da capacidade real do TransMi-

lenio hoje. Com essa fórmula, a maioria dos segredos de capacidade e velocidade do TransMilenio 

fica clara.

pass/(hora * sentido)
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grupo de estações contínuas) ou baseado 
na demanda (conectando as estações de 
maiores demandas).

6. As estações com maior demanda de 
embarque e desembarque devem ter 
mais linhas parando de forma a minimi-
zar as transferências para a maioria dos 
passageiros.

7. Linhas de maior demanda devem parar 
menos e, assim, ser utilizada com mais 
opções expressas e de poucas paradas. Se 
uma linha local tem maior demanda que 
uma linha de poucas paradas ao longo do 
mesmo corredor, então a linha de poucas 
paradas deve aumentar o número de 
estações atendidas de forma a subir sua 
utilização.

8. Linhas devem ter frequências de pico 
variando entre 10 e 30 veículos por hora 
(i.e., headways de 2 a 6 minutos), contudo 
sistemas como o TranMilenio são capazes 
de ter até 60 veículos por hora na mesma 
linha. Se a frequência necessária é maior 
que 30 veículos por hora em uma mesma 
linha, a linha pode ser dividida em 
duas. Se a frequência é menor do que 10 
veículos por hora, então a linha deve ser 
incluída em outra.

9. De forma a evitar grandes concentrações 
de transferências em estações de alta 
demanda, pode ser útil parar diversas 
linhas em outra estação menor próxima 
para que os usuários façam a transferên-
cia ali.

10. O tamanho da frota de veículos necessá-
ria, tempos de viagem, tempos de espera e 
localização de transferências são variáveis 
estratégicas no processo de simulação para 
a otimização de serviços expressos, de 
paradas limitadas e locais.

Consegue-se o melhor mecanismo para a otimi-
zação do número de linhas e a divisão dos locais 
de parada com o uso de um modelo de simu-
lação. Pacotes de software como o EMME2, 
Transcad, Visum e outros são bem adaptados 
para essa proposta. O pacote de software esco-
lhido deve conter a matriz de origem-destino 
(OD) para viagens de transporte público e deve 
incluir um modelo compartido em que cada 
passageiro tenha múltiplas escolhas de corredor 

e de linha baseados no custo generalizado total 
da viagem, incluindo tempos de espera.
Entretanto, uma técnica de cálculo rápido pode 
oferecer uma primeira aproximação para o 
número total de linhas. A equação base para este 
cálculo é apresentada a seguir:
Equação 8.11: 
Cálculo do número ótimo de linhas

Nlin = 0,06 x (Nest x Freq)½

Em que,
Nlin = número ótimo de linhas;
Nest = número de estações ao longo do cor-
redor (em um sentido);
Freq = frequência (veículos por hora).
Assim, para um corredor com o total de 30 
estações (Nest = 30) e uma frequência de 150 
veículos por hora (Freq = 150), o número ótimo 
aproximado de linhas é calculado por:
Nlin = 0,06 x (30 x 150)½

 = 4,0 linhas
Nesse caso, planejadores podem escolher desen-
volver dois serviços locais diferentes e dois serviços 
de poucas paradas diferentes. Alternativamente, 
o corredor poderia ter apenas um serviço local 
ao longo de toda sua extensão, dois serviços de 
poucas paradas e um serviço expresso.

8.5  Comboios
“Mesmo que você esteja no trilho certo, você 
será atropelado se ficar parado ali.”

—Will Rogers, comentarista social e humorista, 
1879–1935

Em geral, múltiplas baias de parada são asso-
ciadas com faixas de ultrapassagem de forma 
a permitir que veículos passem uns aos outros 
e assim acessem prontamente a baia de parada 
apropriada. Como o Capítulo 5 (Seleção de cor-
redores) apontou, há também opções de projeto 
que permitem faixas de ultrapassagem mesmo 
que a faixa de servidão seja limitada.
Entretanto, há circunstâncias em que ou as 
condições políticas ou a via simplesmente não 
permitem o desenvolvimento de uma faixa de 
ultrapassagem. Se os requerimentos de capa-
cidade ao longo do corredor exigem baias 
de parada múltiplas, ainda há uma opção de 
fazê-lo sem uma faixa de ultrapassagem. Nesse 
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caso, alguns dos benefícios de baias separadas 
podem ser conseguidos através do “comboio” 
de veículos. Um sistema de comboio permite 
múltiplas posições de parada sem uma faixa de 
ultrapassagem.

8.5.1  Visão geral de sistemas de comboio

Comboios envolvem dois ou mais veículos 
operando ao longo da via de ônibus em um 
conjunto compacto próximo. Sob alguns aspec-
tos, um sistema de comboio é similar a um con-
junto de vagões de trem. A ordem dos veículos é 
tipicamente arranjada de forma que o primeiro 
veículo pare na baia mais distante e o próximo 
pare na baia subsequente (Figura 8.39). Nesse 
caso, cada baia de parada representa um serviço 
diferente ou uma linha diferente. Em outros 
casos, múltiplos veículos dentro do mesmo 
comboio podem estar atendendo a mesma 
linha. Nessa situação, o comboio deve simples-
mente adicionar capacidade de veículos a uma 
única linha.
Uma única faixa operando com uma única baia 
por estação pode atingir uma capacidade de 
corredor de 9.000 pass/(hora * sentido). Com-
boios podem aumentar essa capacidade por volta 
de 50% até um máximo de 13.000 pass/(hora * 
sentido) sem redução do nível de serviço. Para 
volumes de demanda acima desse nível, baias 

múltiplas e faixas de ultrapassagem são neces-
sárias. Entretanto, alguns sistemas utilizando 
comboios atingiram capacidades de corredor de 
20.000 pass/(hora * sentido). Tanto o corredor 
“Farrapos” quanto o “Assis Brasil”, em Porto 
Alegre, atingem capacidades de pico maiores 
que 20.000 pass/(hora * sentido) com técni-
cas de comboio (Figuras 8.40 e 8.41). Assim 
mesmo, a penalidade por estender comboios 
a esse nível é o reduzido nível de serviço em 
termos de velocidade média.
Um sistema de comboio também poderia ser 
possível em sistemas que tem faixas de ultra-
passagem em algumas estações, mas não todas 
elas. Nesse caso, estações de menor demanda, 
com uma única baia de parada, utilizariam uma 
faixa de ultrapassagem. Em estações de maior 
demanda, onde todas as linhas parariam, então 
os veículos parariam em uma ordem predeter-
minada como um comboio.
Sistemas podem operar como comboios ordena-
dos ou comboios desordenados. Em um com-
boio ordenado, os veículos devem se aproximar 
das estações em uma ordem definida de forma 
que cada veículo pare na baia designada. Sina-
lização nas estações instrui os passageiros sobre 
quais baias de parada correspondem à linha que 
eles tencionam tomar. Para gerenciar e controlar 
a ordem dos veículos entrando na via, um centro 

Baia de
parada C

Baia de
parada B

Baia de
parada A

Figura 8.39
Sistemas de comboio 
funcionam ao 
permitir que múltiplas 
linhas andem juntas 
como um “trem” de 
veículos ao longo do 
corredor troncal.

Figuras 8.40 e 8.41
Comboios permitem 
que o sistema de 
Porto Alegre atinja 
capacidades de pico 
acima de 20.000 pass/
(hora * sentido), mas, 
ao mesmo tempo, essa 
técnica pode resultar 
em congestionamento 
da via e das estações, 
diminuindo as 
velocidades médias 
dos veículos.
Fotos por Lloyd Wright
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devem entrar na via em ordem apropriada ou 
haverá considerável demora e substituição de 
veículos. Além disso, já que os números de 
embarques de passageiros variam entre dife-
rentes veículos, os tempos de parada também 
devem variar. Alguns veículos poderão esperar 
atrás de outros desnecessariamente enquanto 
um embarque mais longo se passa. Assim, na 
formação de um comboio, o veículo mais lento 
determinará a velocidade de toda a frota. Por 
essas razões, múltiplas baias de parada são 
melhores se implementadas com a provisão de 
faixas de ultrapassagem nas estações.
Comboios desordenados, de forma típica, adi-
cionam mais desgaste e confusão à jornada do 
usuário. Em comboios desordenados, os usu-
ários podem não saber em que baia de parada 
sua linha deve chegar. Mesmo que anúncios 
deem aos usuários um breve aviso, ainda haverá 
confusão. Essa situação implica que os usuários 
estarão correndo de uma ponta a outra da esta-
ção a procura do veículo esperado. Em vez de 
aproveitar o tempo fazendo outra atividade de 
valor agregado, como ler ou relaxar, um com-
boio desordenado força os usuários a permane-
cer prontos e alertas na procura do seu ônibus. 
Em alguns casos passageiros podem ser forçados 
a sinalizar para o veículo desejado de forma que 
o veículo pare de fato (Figura 8.42).

8.5.3  Comboios e níveis de saturação

O número necessário de baias de parada varia 
em função do número de passageiros embar-
cando e desembarcando. Para uma estação 
de baixa demanda em um corredor de alta 
demanda, apenas uma única baia de parada 
pode ser necessária. Entretanto, nesse caso, uma 
faixa de ultrapassagem seria recomendada. Em 
circunstâncias com altos níveis de embarque e 
desembarque de passageiros, sistemas têm usado 
até cinco baias para acomodar a demanda.
Comboios podem ser parcialmente definidos 
por dois fatores: 1. número médio de veículos 
por comboio (m); e uma constante que define o 
grau de similaridade entre as linhas dos diferen-
tes veículos do comboio (Kc). A constante “Kc” 
deve assumir um valor entre um e dois. Se todos 
os veículos do comboio atendem a mesma linha, 
como se o comboio fosse um trem, então Kc 
é igual a um. Se todos os veículos do comboio 

Figura 8.42
Apesar do sistema de 
Porto Alegre ser um 
serviço público de 
primeira ao longo de 
uma via de ônibus 
dedicada, os usuários 
são, algumas vezes, 
obrigados a sinalizar 
para o ônibus esperado.
Foto por Lloyd Wright

de controle em conjunto com tecnologia de loca-
lização automática de veículos (AVL, Automatic 
Vehicle Location) pode ser essencial. Comuni-
cações entre o centro e os motoristas permitem 
que cada veículo ajuste sua posição de forma a 
entrar na via de ônibus no momento correto.
Em um comboio desordenado, os veículos se 
aproximam da estação em qualquer ordem. 
Nesse caso, os usuários não saberão em que 
baia de parada a linha esperada deve parar. 
Entretanto, anúncios sonoros ou painéis visuais 
podem indicar a posição um pouco antes da 
chegada do veículo.

8.5.2  Desvantagens dos comboios

Infelizmente, o comboio de veículos é bastante 
difícil de gerenciar e controlar. Os veículos 

N
ív

el
 d

e 
sa

tu
ra

çã
o

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

Mesma linha
Linhas diferentes

Número de veículos em comboio

Figura 8.43
Impacto do tamanho 
do comboio nos níveis 
de saturação.
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Quadro 8.3: Impacto de comboios sobre a saturação
No exemplo seguinte, dois cenários são desenvolvidos de forma a comparar a saturação para 

sistemas similares com e sem o uso de comboios. Como já foi observado, a saturação é calculada 

pela seguinte equação:

X = (Tmorto * Freq + Pemb * Temb + Pdes * Tdes) / 3.600

Em que:
X = nível de saturação;
Tmorto = tempo morto (segundos);
Freq = frequência de veículos parando na baia (veículos/hora);
Pemb = fluxo de passageiros embarcando por aquela baia (passageiros/hora);
Temb = tempo médio de embarque por passageiro (segundos);
Pdes = fluxo de passageiros desembarcando naquela baia (passageiros/hora);
Tdes = tempo médio de embarque por passageiro (segundos);
3.600 = número de segundos em uma hora.

As seguintes características serão comuns aos dois cenários (cenário com comboio e cenário 
sem comboio):

Veículos articulados com quatro portas de 1,1 metro de largura

Pemb = 2.000 passageiros/hora;
Pdes = 1.500 passageiros/hora;
Freq = 100 veículos/hora.

1. Cenário sem comboio:

Temb = 0.75 * 2 / (1+4) = 0,30 segundo/passageiro;
Tdes = 0.50 * 2 / (1+4) = 0,20 segundo/passageiro;
Tmorto = 10 + (18/4) = 14,5 segundos/veículos.
X = (14,5 * 100 + 0,30 * 2000 + 0,20 * 1.500)/3.600 = 0,653

2. Cenário com comboio

Dois veículos em comboio desordenado

m = 1,33
Temb = 0.30 * 3 / (2+1,33) = 0,27 segundo/passageiro;
Tdes = 0.20 * 3 / (2+1,33) = 0,18 segundo/passageiro;
Tmorto = (10/1,33) + (18 / 4)= 12,2 segundos/veículos.
X = (12,2 * 100 + 0,27 * 2000 + 0,18 * 1.500)/3.600 = 0,566

Assim, a partir desse exemplo teórico, comboios detém o potencial para reduzir a saturação de 
0,653 para 0,566, o que representa uma redução de 13%.

atendem linhas diferentes, então Kc é igual a 2. 
O tempo de parada dentro de um sistema de 
comboio é definido pela equação seguinte:
Equação 8.12: Tempo de parada dentro de um 
sistema de comboio

Td = (10/m) + (L/4)

Comboios adequadamente gerenciados e con-
trolados devem produzir teoricamente reduções 
nos níveis de saturação. O Quadro 8.3 compara 
os níveis de saturação para um sistema com e 
sem comboios. Entretanto, a dificuldade em 
gerenciar e controlar um comboio muitas vezes 

representa que os níveis de saturação podem de 
fato aumentar.

Em geral, à medida que o número de veículos 
no comboio aumenta, o nível teórico de satura-
ção tende a decrescer. A Figura 8.43 ilustra esta 
relação.

Como a Figura 8.43 indica, os níveis de satura-
ção para comboios com todos os veículos aten-
dendo a mesma linha são um pouco melhores 
que os níveis de saturação de comboios com 
veículos atendendo linhas diferentes. Entretanto, 
essa diferença é marginal. Conforme observado, 
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contudo, a experiência de comboios até hoje 
não atinge sua promessa teórica. A dificuldade 
no controle da entrada de veículos no comboio 
quer dizer que comboios podem sofrer em razão 
dos constantes congestionamentos nas estações. 
Adicionalmente, a confusão criada entre os 
usuários pode danificar a imagem de eficiência 
do sistema.

8.6  Espaçamento de estações
“O bom projeto começa com honestidade, faz 
perguntas difíceis, vem da colaboração e da 
confiança na tua intuição.”

—Freeman Thomas, projetista

O espaçamento de estações também afeta a velo-
cidade e a capacidade de um sistema de BRT. 
Se as estações são bem espaçadas, à maneira de 
estações de metrô, atingir altas velocidades e 
altas capacidades é bastante possível. Sistemas 
de metrô podem separar suas estações tão dis-
tantes quanto um quilômetro ou mais de forma 
a colher vantagens de velocidade e capacidade.
Entretanto, a desvantagem de tal abordagem é 
a distância adicional de que os usuários devam 
percorrer para chegar na estação. Portanto, o 
espaçamento de estações de BRT deve tentar 
acertar o balanço ótimo entre a conveniência de 
caminhadas até destinos populares e a con-
veniência para usuários na forma de maiores 
velocidades e capacidades. Esse equilíbrio pode 
também ser mais bem atingido se o sistema 
permitir serviços locais e de poucas paradas.

A localização de estações perto de destinos 
populares é a melhor maneira de minimizar 
tempos de caminhada. Assim, estações de BRT 
são tipicamente localizadas perto de grandes 
destinos como shopping centers, grandes edifícios 
residenciais ou de escritórios, instituições de 
ensino, grandes entroncamentos ou qualquer 
concentração de origens e destinos de viagens. 
Geralmente essa situação é feita com base em 
conhecimento intuitivo local, porque a modela-
gem raramente é detalhada a ponto de oferecer 
alguma ideia.
As características espaciais e da faixa de servidão 
de uma área também atuarão na localização da 
estação. A área da estação, de forma típica, deve 
consumir mais espaço que os demais setores do 
sistema BRT.
Como os sistemas de BRT tentam, em essên-
cia, oferecer um serviço de alta velocidade que 
compita com serviços de metrô, projetistas 
tendem a espaçar as estações, e estas ficam mais 
distantes que as paradas normais de ônibus, 
Entretanto as distâncias também devem repre-
sentar o equilíbrio entre tempos de caminhada e 
velocidades de veículos. Em geral, distâncias de 
aproximadamente 500 metros entre as estações 
tendem a ser o padrão atual para corredores 
de BRT. Entretanto, o real espaçamento pode 
variar de 300 a 1.000 metros, dependendo das 
circunstâncias locais. A distância ótima não é 
uma constante, mas varia em função do número 
de passageiros embarcando e desembarcando e 
da qualidade do ambiente de caminhada. Onde 
há grandes volumes de passageiros embarcando 
e desembaraçando, paradas mais frequentes são 
ótimas porque mais pessoas são afetadas pelos 
longos tempos de caminhada do que pessoas 
são beneficiadas pelas maiores velocidades dos 
veículos. Em áreas com poucos passageiros 
embarcando e desembarcando, maiores distân-
cias entre as paradas são ótimas, porque menos 
pessoas são beneficiadas pelas curtas distâncias 
de caminhada, e mais se beneficiam de maiores 
velocidades dos veículos. A Figura 8.44 resume 
visualmente a troca entre tempos de caminhada 
e tempos de viagem do BRT em relação à dis-
tância entre estações.

Figura 8.44
Otimizando o tempo 
total de viagem em 
função da separação 
de estações.
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Quadro 8.4: Calculando a distância ótima entre estações
Para otimizar as distâncias entre estações é preciso minimizar o custo generalizado de viagem 

para as distâncias caminhadas até as estações e a velocidade de viagem para passageiros se-

guindo a bordo pelo corredor.

Para esse exemplo, assumir-se-á que os passageiros caminham no máximo metade da distância 

entre as estações (D), e que, em média, os passageiros caminham um quarto dessa distância. 

Assim, o tempo de caminhada para passageiros embarcando e desembarcando é proporcional 

à distância entre as estações. Por outro lado, os passageiros dentro dos veículos incorrem em 

atrasos adicionais a cada parada, então o atraso é inversamente proporcional a D. E o cálculo 

para determinar a distância ótima entre as estações é como se segue:

Dotx = [g1 * (Cx + g2 * Cmax)/Pkx]½

Em que,
Dotx = Distância ótima entre as estações em uma particular área x;
Cx = Demanda bidirecional da hora de pico (volume atravessado/hora) em uma seção de x;
Cmax = Demanda máxima unidirecional da hora de pico das linhas que param nas estações na 

área x;
Pkx = Densidade bidirecional de passageiros embarcando e desembarcando nos arredores 

de x;
g2 = uma constante que reflete as constantes de custos de viagem divididas pelas constantes 

de custo de caminhada;
g1 = 4 * (Cpé/Cbus) * Vpé * Tmorto, em que:
  Cbus = valor do tempo para passageiros do transporte público;
  Cpé = valor do tempo de caminhada;
  Vpé = velocidade de caminhada;
  Tmorto = tempos de parada perdidos na estação removidos os tempos de embarque e 

desembarque.

Para este exemplo, assume-se o seguinte:
Cx = 7.000 passageiros por hora;
Cmax = 9.000 passageiros por hora;
Pkx = 2.500 passageiros * hora/km (a cada quilômetro do corredor há nos arredores 

2500 passageiros querendo embarcar no sistema a cada hora)
g2 = 0,4;
Cbus/Cpé = 0,5 (o tempo no ônibus vale o dobro do tempo a pé);
Vpé = 4 km/hora;
Tmorto = 30 segundos = 1/120 hora.

Baseado nesses valores:
g1 = 4 * 0,5 * 4 * 1/120 = 0,067 km
Dotx = [0,067 * (7.000 + 0,4 * 9.000) / 2.500] ½ = 0,533 km = 533 metros

Assim, a distância ótima entre as estações na área x é 533 metros. Esse exemplo pressupôs que 

passageiros valorizam o tempo a bordo como duas vezes o tempo a pé. Essa preferência não é sem-

pre verdadeira, especialmente em áreas com uma boa qualidade de ambiente para caminhar.
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9. Interseções e controle de semáforos

“Cada porta, cada interseção tem uma 
história.”

—Katherine Dunn, romancista, 1945–

Interseções representam pontos críticos ao longo 
de qualquer corredor de BRT (Figura 9.1). Uma 
interseção mal projetada ou estágios semafóricos 
mal programados pode reduzir substancialmente 

a capacidade do sistema. Encontrar soluções 
para otimizar o desempenho de uma interseção 
pode fazer muito para melhorar a eficiência do 
sistema. Geralmente, o objetivo do desenho de 
uma interseção para um sistema de BRT é:

Minimizar a espera para o sistema de BRT;��
Melhorar a segurança e a conveniência do ��
acesso as estações de ônibus para os pedestres;
Minimizar as esperas para o tráfego misto.��

Figura 9.1
O desenho de 

interseções afeta a 
eficiência do sistema 

de transporte público, 
a segurança e o 

acesso de pedestres e 
os fluxos de veículos 

no tráfego misto.
Foto por Lloyd Wright

Normalmente, há soluções de projeto que 
otimizam a economia de tempo para todos os 
modos e alcançam um equilíbrio razoável entre 
cada um desses objetivos. Entretanto, planeja-
dores e tomadores de decisões políticas darão 
muitas vezes prioridade maior para os veículos 
de transporte público e pedestres em razão de 
velocidade, segurança, conveniência e conforto.

A solução ótima depende dos números relativos 
de passageiros de transporte público embar-
cando e desembarcando, conversões de veículos 
e das operações de ônibus. Já que esses fatores 
variam ao longo de qualquer dado corredor, é 
geralmente desaconselhável usar uma configu-
ração padrão de interseção ao longo de todo o 
corredor. Em vez disso, é melhor desenhar a 
interseção para as condições específicas de cada 
local. O projeto de interseções é um processo 
iterativo e o impacto de um sistema de BRT 
sobre o desempenho de uma interseção é muitas 

vezes uma consideração relevante a ser consi-
derada quando se decide sobre a estrutura de 
linhas do sistema de BRT, sobre a localização 
das estações e sobre o projeto das estações.
Em sistemas de BRT com volumes de veículos 
bem baixos, relativamente poucos passageiros e 
um grande número de interseções, bem típico 
em países desenvolvidos, o semáforo costuma 
ser a causa mais comum de retardamento do 
sistema. Em países desenvolvidos, projetistas de 
sistemas de BRT frequentemente concentram 
atenção considerável na diminuição de demoras 
nos semáforos e se apoiam em uma variedade de 
medidas de prioridades semafóricas.
Em países em desenvolvimento, onde tipicamente 
o número de passageiros e o número de ônibus 
por hora é muito maior, onde interseções tendem 
a ser menos numerosas e onde a manutenção de 
semáforos tende a ser menos confiável, projetistas 
de sistemas de BRT tendem a confiar mais em 
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restrições de conversões para melhorar o desem-
penho da interseção. Em cada caso, a melhoria da 
eficiência das interseções é importante.
Sistemas de BRT com faixas fisicamente segre-
gadas criam novos conflitos de conversões. 
Enquanto ônibus no tráfego misto podem se 
mudar para a faixa de conversão à esquerda ou 
à direita livremente para executar esses movi-
mentos, em uma via de ônibus fisicamente 
segregada os ônibus estão fisicamente restritos e 
não podem mudar para o outro lado da via. Se 
mal projetada, a introdução do BRT pode levar 
a multiplicação de estágios semafóricos em uma 
interseção e/ou a uma multiplicação das faixas de 
conversão, atrasando tanto o corredor de ônibus 
quanto o tráfego misto e consumindo uma área 
de passagem na interseção que poderia ser mais 
bem utilizada para benfeitorias a pedestres ou 
outros usos alternativos, ou exigindo a dispen-
diosa aquisição de terrenos. Para evitar esses 
problemas, planejadores de sistemas de BRT 
abordam as interseções da seguinte maneira:

1. Identificação de gargalos existentes e 
resolução usando as práticas normais de 
engenharia.

2. Simplificação a estrutura de linhas do 
sistema de BRT.

3. Cálculo dos atrasos no semáforo para o 
novo sistema de BRT.

4. Restrição de tantos movimentos de 
conversão nos corredores de BRT quanto 
possíveis.

5. Decisão sobre a abordagem de movimen-
tos de conversão para veículos dentro do 
sistema de BRT.

6. Otimização da localização da estação.
7. Otimização do desenho da interseção e dos 

tempos de estágios semafóricos.
8. Em sistemas de baixo volume, a considera-

ção de prioridade semafórica para veículos 
de transporte público.

9. Em sistemas de alto volume, a considera-
ção de separações de superfície da via de 
ônibus nas interseções (e.g., uma passagem 
subterrânea).

As seções seguintes oferecem algumas regras 
genéricas para tomar decisões de projeto razo-
áveis nestes casos. Os tópicos discutidos neste 
capítulo são:

9.1 Avaliação da interseção

9.2 Restrição de movimentos de conversão

9.3 Desenhos para a conversão do BRT

9.4 Locação de estações em relação à interseção

9.5 Rotatórias

9.6 Prioridade semafórica

9.1  Avaliação da interseção
“A verdadeira genialidade consiste na capa-
cidade da avaliação de informações incertas, 
perigosas e conflitantes.”

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

9.1.1  Exame das interseções

Sistemas de BRT são geralmente construídos 
em corredores onde o congestionamento de 
tráfego já é um problema, ou onde o congestio-
namento é provável de acontecer em um futuro 
próximo, de outra forma não haveria benefícios 
na construção de uma via de ônibus segregada. 
Quanto pior o congestionamento se encontra, 

maior será o benefício da via de ônibus exclusiva 
(Figura 9.2). Se um sistema de BRT torna os 
serviços de transporte público melhores, mas o 
tráfego misto pior, ele será politicamente menos 
bem sucedido do que se tornar o transporte 
público melhor e também ajudar o fluxo do 
tráfego misto. Planejadores de sistema de BRT, 
portanto, tentam genericamente minimizar os 
impactos adversos sobre o tráfego misto.
Em países desenvolvidos, departamentos de 
tráfego têm muitas vezes despendido gran-
des somas de investimentos na otimização de 
interseções. Em países em desenvolvimento, em 
contraste, o projeto das interseções existentes 
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é frequentemente sub-ótimo do ponto de vista 
de capacidade de veículos e velocidade. Essa 
situação aumenta as chances de que um novo 
sistema de BRT possa ser projetado de uma 
forma que realmente melhore tanto o desem-
penho do transporte público quanto o fluxo do 
tráfego misto. Em resumo, geralmente se pode 
fazer a identificação medidas de melhorias gerais 
nas interseções ao longo do corredor de BRT 
que afastarão quaisquer novas ineficiências de 
interseções resultantes da implementação do 
novo sistema de BRT.
Como um primeiro passo, portanto, pla-
nejadores de sistemas de BRT devem rever 

Figura 9.2
A introdução do BRT 
e as mudanças de 
desenho em interseções 
congestionadas e mal 
controladas muitas 
vezes leva a melhorias 
de eficiência tanto 
para veículos de 
transporte público 
quanto para veículos 
no tráfego misto.
Foto por Lloyd Wright

Figura 9.3
Saturação do tráfego 
misto ao longo de um 

corredor de BRT.
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cuidadosamente os gargalos do tráfego misto 
existentes no corredor. Frequentemente é o caso 
de um pequeno número de gargalos serem res-
ponsáveis pela vasta maioria do atraso do tráfego 
misto. Esses gargalos são usualmente em razão 
de uma ou mais das seguintes condições:

Paradas de ônibus mal posicionadas ou ��
paradas de veículos de transporte público não 
regulamentadas;
Pontes e túneis estreitos;��
Falta de cruzamentos férreos com separação ��
de superfícies;
Pontos de convergência de tráfego;��
Estacionamentos na via mal regulamentados;��
Tempos de semáforos sub-ótimos;��
Interseções inadequadamente projetadas e ��
canalizadas.

Por exemplo, no Corredor I de TransJakarta, 
a grande maioria do congestionamento era 
causada por apenas quatro locais problemáticos, 
três dos quais eram interseções e o outro era um 
centro comercial com problemas de estaciona-
mento, paradas em fila dupla e entrada e saída 
de veículos. A Figura 9.3 ilustra a saturação de 
veículos ao longo de um corredor planejado 
de BRT. Nesse caso, a saturação de veículos (a 
variável “x”) é medida como volume de veículos 
dividido pela capacidade da via.
Do exemplo dado na Figura 9.3, os gargalos 
mais sérios (i.e., pontos A, B e E) são interseções 
semaforizadas. A capacidade da interseção é 
geralmente uma função da quantidade de tempo 
de verde por faixa. A quantidade de tempo de 
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verde por faixa é geralmente uma função do 
número de estágios semafóricos. A saturação 
pode crescer até 300% ao se aumentar uma 
interseção de dois ou três estágios para quatro 
estágios. O ponto C deve ser uma ponte ou 
túnel onde, por exemplo, as faixas são reduzidas 
de 3 para 2, aumentando a saturação em 50%. 
O ponto D deve ser uma destinação popular, 
como um shopping center onde um volume extra 
de veículos entra na via, aumentando a satura-
ção. Ele também pode ser um ponto de troca de 
ônibus popular, uma feira de rua ou uma área 
com estacionamento na via regulamentado.
Bastante frequentemente, um novo sistema de 
BRT pode levar à redução do número de faixas 
disponíveis para o tráfego misto. Ainda que 
idealmente a remoção de um grande número de 
ônibus das faixas de tráfego misto evitará pioras 
no congestionamento nas faixas de tráfego 
misto, mas isso não é sempre possível, e a satu-
ração do tráfego misto pode aumentar (da linha 
azul para a linha vermelha na Figura 9.3). O 
congestionamento, outrora restrito ao ponto B, 
agora ocorre em A, B, C e E. Graças à imple-
mentação do projeto de BRT, esses pontos agora 
requerem atenção mais cuidadosa do que antes.
Os gargalos fora de interseções devem ser 
tratados primeiro. Esses problemas podem ser 
geralmente resolvidos com uma combinação 
de regulamentação e fiscalização mais restritiva 
de estacionamentos, regulamentação, como 
também de vendedores ambulantes, estreita-
mento de canteiros e melhoria de vias paralelas 
ou alargamento de vias se tudo mais falhar.
Geralmente, a solução menos dispendiosa e mais 
fácil é a melhoria da eficiência das interseções. 
Ainda que simplesmente re-projetar essas inter-
seções sem o sistema de BRT poderia melhorar 
de forma relevante o fluxo de tráfego, criar um 
pacote dessas melhorias de interseções com a 
introdução do novo sistema de BRT ajudará a 
melhorar a aceitação pública do novo sistema de 
BRT. A implementação do novo sistema de BRT 
requer, de qualquer forma, a mudança do dese-
nho das interseções, então a oportunidade deve 
ser aproveitada para melhorar a eficiência global 
da interseção. Quanto menos eficiente a interse-
ção for antes do sistema de BRT, mais fácil será 
o projeto do novo sistema de uma forma que 
melhore as condições tanto para o passageiro do 
transporte público quanto para o tráfego misto.

9.1.2  Calculando os impactos de esperas 
nos semáforos

“Nem toda a mudança é crescimento, assim 
como nem todo o movimento é para frente.”

—Ellen Glasgow, romancista, 1874–1945

Assim que a estrutura básica de linhas do novo 
sistema de BRT for determinada, projetistas de 
sistema devem ter uma ideia razoável sobre as 
prováveis frequências de serviços dentro do sis-
tema de BRT. A primeira análise deve, portanto, 
ser a determinação sobre se a via de ônibus con-
gestionará por causa das alocações de faixas e 
estágios semafóricos nas interseções ao longo do 
corredor de BRT. Cada interseção no corredor 
deve ser analisada.
Para otimizar qualquer semáforo no corredor de 
BRT, a prioridade deve ser dada para a redu-
ção de saturação para os veículos de transporte 
público. Essa otimização é muito menos com-
plexa do que evitar saturação nas estações, pois 
se refere mais à função dos tempos de ciclo e da 
frequência de veículos.
A espera total em semáforos na via de ônibus é 
uma função de dois fenômenos distintos. Pri-
meiro, a espera no semáforo é função da espera 
simples, causada pelo excesso de veículos usando 
a via de ônibus em relação à capacidade da inter-
seção. Segundo, atrasos podem ser causados pela 
ocorrência aleatória de ônibus se enfileirando. A 
equação 9.1 delineia o cálculo da espera semafó-
rica total com base nesses dois fatores.
Se os planejadores de sistema já deram prio-
ridade aos ônibus ao longo de um corredor 
em particular e as fases semafóricas já foram 
simplificadas para o menor número possível 
com a restrição de conversões, então os veículos 
de BRT devem se beneficiar de maior tempo de 
verde. Uma vez que essa otimização é feita, a 
capacidade da interseção em termos de ônibus 
por hora será muito alta, provavelmente maior 
que 200 ônibus por hora, o que representa uma 
capacidade maior do que a maioria das vias de 
ônibus realmente precisa.
Equação 9.1: Cálculo de espera total no 
semáforo

Tsemaforo = Tespera+Tfila

Em que:
Tsemaforo = Espera total no semáforo
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Tespera = Espera média que um ônibus levaria 
para cruzar o semáforo (a quantidade média de 
tempo que leva para um ônibus passar a interse-
ção, supondo a chegada regular de veículos);
Tfila = Espera na fila (devido à fila aleatória que 
se forma nos semáforos, resultante do fato de 
que os veículos geralmente não chegam todos 
igualmente espaçados, mas em grupos).
A espera média (Tespera) é uma função do tempo 
de vermelho e do nível de congestionamento 
dentro da via de ônibus (Equação 9.2).
Equação 9.2: Cálculo da espera média

/S)(F-1T
TT

busciclo

verm
espera

1
2

2

×
×

=

Onde:
TVerm = Tempo de vermelho;
Tciclo = Tempo de ciclo;
Fbus = Frequência de veículos por hora;
S = Fluxo de saturação, em unidades de 

ônibus por hora, na aproximação da 
interseção.

O termo “S” é uma constante baseada no tipo 
de ônibus. Assumindo-se que não há estações 
de parada, a interseção de uma faixa de ônibus 
será capaz de permitir a passagem de apenas 
alguns ônibus a mais do que faria com carros 
particulares, convertidos com base na unidade 
de veículos equivalentes atribuídas ao modelo de 
ônibus específico em questão.
No exemplo abaixo, a interseção foi projetada 
para priorizar o corredor BRT, aproximada-
mente 40 segundos de tempo de vermelho e 40 
segundos de tempo de verde foram atribuídos 
para o sistema de BRT (o tempo real de verde 
e vermelho será reduzido pela quantidade de 
tempo de amarelo). Com essa programação 
semafórica, para ônibus articulados de 18,5 
metros, “S” será, a grosso modo, igual a 720; 
para ônibus de 12 metros, “S” será aproxima-
damente 900, ou ligeiramente menos do que 
a interseção permitiria passar se fossem carros 
particulares.
Exemplo:
Tciclo = 80 (80 segundos no ciclo semafórico);
Tverm = 40 (40 segundos de tempo de vermelho);
Fbus = 200 (200 ônibus articulados / hora);
S = 720 (capacidade da interseção para 

ônibus articulados para uma faixa / hora).

Nesse caso, a interseção permitiria a passa-
gem de 200 veículos articulados por hora por 
faixa, o que é bem mais do que um sistema de 
BRT típico exigiria. Um faixa de via de ônibus 
normal transportaria quase 10.000 passageiros 
por hora por sentido com apenas 60 ônibus 
articulados por hora por faixa.
No exemplo dado acima, a espera média na 
interseção seria:

Tespera=402 / (2 * 80 * (1-200/720)) 
= 13,8 segundos

Se houver 200 ônibus articulados por hora em 
uma única faixa e houver um semáforo com 
ciclo de 80 segundos, com uma fase vermelha 
de até 35 segundos, não há diferença relevante 
entre a espera total no semáforo e a espera média 
no semáforo. Nesse caso não há tempo adicio-
nal de espera resultante das filas de ônibus na 
luz de parada. Entretanto, se houver mais de 35 
segundos de tempo vermelho, a chegada alea-
tória de ônibus na fila começa a somar esperas 
adicionais.
A espera devido à aleatoriedade de chegada 
(Tfila) é uma função da saturação do semáforo na 
faixa de ônibus (Xsemáforo), saturação de veículos 
(x) e da capacidade da interseção (S).
Equação 9.3: Cálculo da espera da aleatorie-
dade da fila

Tfila = [(Xsemáforo – x) / (1 - Xsemáforo)] /S

Onde:
Xsemáforo = Saturação do semáforo na faixa de 

ônibus;
x = saturação de veículos;
S = fluxo de saturação, em unidades de 

ônibus por faixa, na aproximação da 
interseção.

A equação 9.4 oferece o cálculo do termo 
“Xsemáforo”.
Equação 9.4: Cálculo da saturação semáforo 
na faixa de ônibus

Xsemáforo = Fbus / [S * (1-Tverm/Tciclo)]

N. do T.: S * (1-Tverm/Tciclo) 

 = Capacidade do semáforo 

 ≈ Capacidade da faixa * Tverde

Com base no exemplo anterior:
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Tabela 9.1: Saturação e espera total no semáforo, em função da duração 
do tempo de vermelho

 Tempo de 
vermelho 
(segundos)

Espera média 
no semáforo 

(Tespera) 
(segundos)

Espera na 
fila (Tfila) 

(segundos)

Espera total 
no semáforo 

(TSemáforo) 
(segundos)

Saturação 
(x)

0 0,00 0,00 0,00 0,28

10 0,87 0,00 0,87 0,32

20 3,46 0,00 3,46 0,37

30 7,79 0,00 7,79 0,44

36 11,22 0,18 11,40 0,51

40 13,85 2,25 16,10 0,56

42 15,27 3,68 18,94 0,58

43 16,00 4,53 20,53 0,60

44 16,75 5,52 22,27 0,62

45 17,52 6,65 24,18 0,63

46 18,31 7,98 26,29 0,65

47 19,12 9,56 28,67 0,67

48 19,94 11,45 31,39 0,69

49 20,78 13,78 34,56 0,72

50 21,63 16,71 38,35 0,74

51 22,51 20,51 43,02 0,77

52 23,40 25,62 49,02 0,79

53 24,31 32,86 57,17 0,82

54 25,23 43,94 69,18 0,85

55 26,18 63,00 89,18 0,89

56 27,14 103,50 130,64 0,93

57 28,12 248,14 276,26 0,97

Xsemáforo = (200/720)/(1-40/80) = 0,5555
O valor do nível de saturação de veículos será 
bastante determinante da extensão de qualquer 
possível atraso em fila. Há essencialmente três 
possibilidades distintas:

a. Se x < 0,5 então Tfila iguala 0, e não 
há espera

b. Se 0,5 < x < 1 então o grau da espera 
na fila é determinado como:

c. Tfila= [(x-0,5)/(1-x)]/Fbus

Se x > 1 então haverá um congestionamento 
sério da via.
Com base no exemplo anterior e um valor de 
saturação de 0,5 (x=0,5) TQs é
Tfila = [(0,5555 – 0,5) / (1-0,5555)]/200
 = 0,0006244 horas
 = 0,0006244 * 3.600 segundos/hora
 = 2,25 segundos
Assim, com base nesses valores de espera média 
no semáforo e de espera na fila, a espera total 
experimentada por cada ônibus é:
TSemáforo = Tespera+Tfila

 = 13,8 segundos + 2,2 segundos
 = 16 segundos
A Tabela 9.1 oferece valores de exemplo de 
esperas no semáforo para diferentes durações de 
tempos de vermelho. Os valores dão baseados 
nas condições observadas em uma única faixa 
de via de ônibus, um tempo de ciclo semafórico 
de 80 segundos e um fluxo na via de ônibus de 
200 veículos por hora.
Em resumo, a espera na interseção é ampla-
mente função do tempo de vermelho como 
parte do tempo total do ciclo. Se a saturação 
é maior do que 0,65 a espera na fila (aleatória) 
passa a ser relevante e o projeto deve ser mudado 
para dar uma maior proporção de tempo de 
verde e/ou uma segunda faixa de BRT na apro-
ximação a interseção deve ser considerada.

9.2  Restrição de movimentos de 
conversão

“Mudança implica movimento. Movimento 
implica atrito. Apenas no vácuo sem atrito de 
um mundo abstrato não-existente, movimento 
ou mudança podem acontecer sem aquele 
atrito abrasivo do conflito.”

—Saul Alinsky, ativista, 1909–1972

Otimizar um sistema de BRT para manejar 
o maior número de passageiros muitas vezes 
coloca em jogo a otimização do sistema para 
mover-se a velocidades de operação mais altas. 
Do ponto de vista da demanda de passageiros, 
é melhor ter muitas linhas alimentando-se do 
sistema de BRT e que o sistema tenha uma rede 
densa de linhas interconectadas. Movimentos 
de conversão podem ser bastante positivos em 
termos de permitir diferentes linhas se inter-
ceptarem. Esses tipos de interconexões também 
tenderão a permitir que clientes se transfiram 
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entre linhas na plataforma, em vez de caminha-
rem longas distâncias através de cruzamentos.
Entretanto, cada vez que um movimento de 
conversão é inserido no sistema de BRT, ele 
introduz algumas demoras adicionais, ou por 
complicar a interseção ou por forçar os ônibus a 
deixarem a via de ônibus. Por essa razão, é geral-
mente uma boa idéia dar uma segunda olhada 
na estrutura de linhas das novas operações de 
BRT planejadas da perspectiva da possibilidade 
de simplificação dessa estrutura de linhas. Um 
equilíbrio deve ser atingido entre a densidade da 
rede de BRT e o impacto que os movimentos de 
conversão têm nas velocidades médias.
Em muitos projetos até hoje, uma técnica normal 
para aumentar as velocidades de viagem do BRT 
e reduzir os atrasos nos semáforos é restringir 
tantos movimentos de conversão do tráfego 
misto sobre o corredor quantos forem possíveis 
(Figura 9.4). Se a via de ônibus está chegando à 
saturação, ou se a inserção do sistema de BRT 
aumenta a saturação do tráfego misto a níveis 
críticos, se torna impositiva a consideração de 
algumas formas de restrição de conversões.

9.2.1  Técnicas para reduzir o número de 
fases semafóricas

“Em um semáforo, verde significa siga, e 
amarelo, segure-se; mas em uma banana é 
justamente o contrário. Verde significa espere, 

Figura 9.4
Antes da linha Ecovía 
de Quito, veículos 
no tráfego misto 
eram autorizados a 
cruzar esta interseção 
bem como negociar 
conversões à esquerda 
e à direita. Para 
dar prioridade ao 
transporte público, 
movimentos em frente 
(na transversal) 
e a conversão à 
esquerda (na via) 
foram bloqueados.
Foto por Lloyd Wright

e amarelo, vá em frente; e vermelho, onde, 
diabos, você arrumou essa banana.”

—Mitch Hedberg, comediante, 1968–2005

Em circunstâncias ideais, os movimentos de veí-
culos de BRT são desobstruídos quando passam 
por uma interseção. Entretanto, ao menos que 
um sistema possa ser totalmente separado de 
plano (i.e., por uma passagem inferior ou supe-
rior), alguns conflitos são prováveis de acontecer 
com os movimentos de tráfego misto.
A Tabela 9.2 mostra como diferentes méto-
dos de simplificação das fases semafóricas terá 
impacto sobre a capacidade de uma interseção, 
assumindo que todos os demais aspectos sejam 
iguais. Os valores dados na Tabela 9.2 são 
apenas valores de referência para um único con-
junto de condições. Os valores reais em qual-
quer dada interseção variarão de acordo com a 
distribuição de volumes e geometria local.
A Figura 9.5 representa o ponto de saída para 
a avaliação de uma interseção normal, como 
projetado pelos cálculos na Tabela 9.2. Essa 
figura delineia cada um dos possíveis movimen-
tos de conversão. A assunção normal é que as 
conversões direitas e esquerdas representem 25% 
dos movimentos do tráfego misto, e que o fluxo 
em frente represente 50% dos movimentos de 
tráfego misto. Por razões de simplificação, todas 
as aproximações são idênticas em termos de 
volumes. Na avaliação de uma interseção real, a 

Figura 9.5
Representação de possíveis movimentos de 
conversão em uma interseção típica.
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equipe de planejamento conduziria contagens na 
hora de pico e fora da hora de pico de todos os 
movimentos de veículos.

9.2.1.1  Opções em nível
Na Tabela 9.2, os cenários “A” e “B” são interse-
ções padrões de quatro fases, e a capacidade por 
faixa é bastante baixa. No cenário A, movimen-
tos de conversão a esquerda tem sua própria fase, 
com dois sentidos fazendo a conversão simulta-
neamente (Figura 9.6).

Como uma alternativa, a configuração da opção 
“B” é de quatro fases com apenas uma aproxi-
mação liberada a cada fase (Figura 9.7).

Tanto para opção “A” quanto “B” cada aproxi-
mação recebe sinal verde menos de um quarto 
do tempo, uma vez que também há algum 
tempo gasto com as fases amarelas. Usualmente, 

Tabela 9.2: Capacidade de uma interseção para diferentes configurações de conversões 
(carros à direita, como no Brasil)

Opção Fases
Movimento de conversão 

à esquerda
Movimento de 

conversão à direita

Capacidade 
da interseção 

(veq/(hora * faixa))

Opções em nível

A 4 Permitido no cruzamento Permitido no cruzamento 450

B 4 Permitido no cruzamento Permitido no cruzamento 600

C 2
Retorno depois do cruzamento 
para conversão à direita

Permitido no cruzamento 760

D 2
Três conversões à direita 
depois do cruzamento

Conversões direita-
esquerda-direita, antes 
do cruzamento

950

E 2
Conversões direita-esquerda-
esquerda, antes do cruzamento

Conversões direita-
esquerda-direita, antes 
do cruzamento

1.267

F 2
Conversões esquerda-direita-
esquerda, antes do cruzamento

Permitido no cruzamento 1.267

G 2
Conversões esquerda-direita-
esquerda, antes do cruzamento

Conversões direita-
esquerda-direita, antes 
do cruzamento

1.900

Opções com separação de nível (i.e., uso de viaduto ou passagem subterrânea)

H
4 + viaduto/
túnel

Permitido no cruzamento Permitido no cruzamento 700

I
3 + viaduto/
tunnel

Permitido no cruzamento Permitido no cruzamento 800

J
viaduto/
tunnel

Três conversões à direita 
depois do cruzamento

Permitido no cruzamento 1.600

K
viaduto/
tunnel

Três conversões à direita 
depois do cruzamento ou 
conversões direita-esquerda-
esquerda, antes do cruzamento

Conversões direita-
esquerda-direita, antes 
do cruzamento

2.000

Fase 1
do semáforo

Fase 2
do semáforo

Fase 3
do semáforo

Fase 4
do semáforo

Figura 9.6
Opção “A”

a capacidade média de veículos por faixa é de 
apenas 450 veículos equivalentes por hora. Para 
comparação, a capacidade de veículos em vias 
expressas é de 2000 veículos equivalentes por 
hora por faixa (veq/(hora * faixa)).
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Se um sistema de BRT em uma direção é inse-
rido junto ao canteiro central de uma interseção 
com programação padrão de quatro fases, a 
opção A é preferida. A opção B levará a conflitos 
entre ônibus indo em frente e veículos entrando 
à esquerda. Esse conflito poderia potencialmente 
ser superado com uma fase adicional, mas essa 
fase adicional reduzirá ainda mais a extensão da 
fase verde para o BRT. Ao utilizar a opção “A”, 
ônibus de BRT recebem ao menos um quarto 
do tempo total como tempo de verde (Figu-
ras 9.8 e 9.9).

Opção “B” é diferente da opção “A” no que ela 
re-alocou de espaço para dar um faixa adicional 
para veículos de tráfego misto em cada direção. 
Essa faixa adicional dá aos veículos de tráfego 
misto uma faixa dedicada para conversões à 
esquerda (ou conversões à direita, no sistema 
viário de mão inglesa). Ao criar faixas de conver-
são à esquerda, nas duas direções, os atrasos 
causados pela espera dos veículos convergindo 
à esquerda pode ser reduzido e a capacidade da 
interseção por faixa pode subir até 600 veículos 
equivalentes em cada faixa por hora.

Para fazer essa modificação, o espaço deve ser 
disponibilizado na interseção para oferecer uma 
faixa de conversão à esquerda para o tráfego 
misto. Isto, em geral, é mais facilmente feito se 
a estação de BRT não for localizada adjacente à 
interseção. Entretanto, localizar a estação longe 

Fase 1
do semáforo

Fase 2
do semáforo

Fase 3
do semáforo

Fase 4
do semáforo

Figura 9.7
Opção “B”

Figura 9.84
Ao longo do corredor 

Central Norte de 
Quito, veículos do 

tráfego misto recebem 
uma fase para fazer 

conversões à esquerda.
Foto por Lloyd Wright

Figura 9.96
A fase verde para um veículo de BRT entrando 
na via de ônibus Val de Marne em Paris.
Foto por cortesia do National Bus Rapid Transit Institute (NBRTI)
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da interseção pode causar inconveniências para 
os passageiros que precisam se transferir para 
ruas transversais. Assim, alguma análise dos 
benefícios de economia de tempo para pedestres 
em comparação com os motoristas fazendo a 
conversão é necessária.

Para as opções de “C” a “G”, conversões a 
esquerda são eliminadas. O semáforo é reduzido 
a apenas duas fases, e o tráfego convergindo à 
esquerda tem de encontrar outro local para fazer a 
conversão a esquerda. Essa configuração de fases 
elimina assim a necessidade da faixa para o trá-
fego fazendo a conversão à esquerda na interseção, 
o que permite que a estação de BRT seja movida 
para perto da interseção, se isso for preferível.

A Figura 9.10 ilustra o semáforo padrão de 
duas fases quando conversões à esquerda são 
proibidas.

Ao dobrar o tempo de verde dado aos veículos 
de BRT, a capacidade e a velocidade da via de 
ônibus e do tráfego misto são aumentadas de 
forma relevante por um custo bastante limitado. 
Para cada alternativa, a capacidade média das 
faixas variará em função de como o tráfego de 
conversão à esquerda será acomodado.

Na opção “C”, não há itinerários alternativos 
para veículos fazendo a conversão à esquerda, 
então a eliminação da conversão na interseção 
requer a criação de dois retornos, conflitando 
com o próprio corredor de BRT (Figura 9.11).

Na opção “C”, como todos os movimentos à 
esquerda têm que passar pela interseção duas 

Figura 9.10
Estágios semafóricos para opções de 
“C” até “G” (i.e., cenários em que as 
conversões à esquerda foram proibidas).

Fase 1
do semáforo

Fase 2
do semáforo

Figura 9.11
Na opção “C”, uma 
conversão a esquerda 
para veículos no tráfego 
misto é conseguida 
com um retorno sobre 
a via de ônibus.

vezes, a capacidade da interseção só aumenta 
até 760 veículos equivalentes em cada faixa por 
hora. Além disso, o retorno sobre a via de ônibus 
pode criar conflitos para o sistema de BRT.

Na opção “D”, os veículos entram à esquerda 
ao fazer três curvas à direita (Figura 9.12). 
O tráfego à direita é forçado a virar em uma 
interseção anterior e fazer conversões sequenciais 
direita, esquerda, direita. Esta medida ainda 
exige que veículos virando a esquerda passem 
pela interseção duas vezes, mas elimina os todos 
os veículos virando a direita da interseção. Esta 
medida pode aumentar a capacidade para 950 
veículos equivalentes em cada faixa por hora.

Infelizmente, a falta de uma rede densa de ruas 
secundárias pode tornar as opções de “D” a “G” 
inefetivas. Sem um conjunto de ruas adjacentes 
para conversão, veículos no tráfego misto podem 
ser forçados por desvios demasiadamente longos.

A opção “E” é similar a opção “D”, mas em vez 
de passar o cruzamento e depois sair à direita, o 
movimento de conversão à esquerda saí da via 
pela direita antes da interseção (Figura 9.13), e 
na seqüência faz duas conversões a esquerda para 
completar o seu percurso, passando pela inter-
seção apenas uma vez. Um semáforo adicional 
pode ser necessário para cruzar o corredor prin-
cipal, mas a capacidade em cada faixa aumenta 
para 1.267 veículos equivalentes por hora.

Como a opção “E”, a opção “F” também envolve 
uma conversão antes da interseção. Entretanto, 
nesse caso, a sequência se inicia com uma 
conversão à esquerda. A seqüência completa 
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de movimentos fica, assim, esquerda, direita, 
esquerda (Figura 9.14). Esse cenário implica a 
necessidade de mais dois semáforos adicionais. 
Se a conversão a direita nesse caos é feita na 
interseção, a capacidade da via será ainda 1.267 
veículos equivalentes por hora em cada faixa.
Mas se a conversão à direita for feita antes 
da interseção, o que acontece na opção “G” 
(Figura 9.15), a capacidade da interseção sobe 
significativamente para 1.900 veículos equiva-
lentes por hora em cada faixa. Para implementar 
essa opção, oito ou mais semáforos adicio-
nais (dois para cada aproximação) podem ser 
necessários.
As opções “F” e “G” exigem ainda maior densi-
dade de ruas auxiliares, o que, muitas vezes, fica 
simplesmente indisponível.
Os casos do mundo real normalmente usam 
uma combinação de todas essas opções possí-
veis. Otimizar a seleção de quais são as medidas 
apropriadas em cada caso pode ser uma questão 
tanto de cálculo quanto de arte. Entretanto, 
aumentos de capacidade com esses tipos de solu-
ção geralmente comparam resultados altamente 

favoráveis com soluções relativamente 
ineficientes conseguidas com o uso 
de semáforos de quatro fases.

9.2.1.2  Opções com separação de nível
Tipicamente, quando a capacidade de uma 
interseção de 4 fases está alcançando a satura-
ção (mais que 600 veículos por hora em uma 
faixa), é bem típico dos engenheiros sugerir a 
construção de um viaduto ou de uma passagem 
subterrânea que permita o movimento direto 
para uma das vias principais (2 de 12 movi-
mentos), enquanto todos os outros movimentos 
permanecem no mesmo nível. A inserção de 
viadutos ou passagens subterrâneas pode causar 
dificuldades específicas para sistemas de BRT. 
Ao mesmo tempo, o viaduto ou passagem 
subterrânea representam uma oportunidade 
para melhorar dramaticamente os movimentos 
dos veículos de BRT pela interseção. O uso 
exclusivo pela via de ônibus de um viaduto ou 
passagem subterrânea é uma técnica de sucesso 
usada em vários sistemas de BRT existentes. 
Assim, uma primeira opção é considerar infra-
estrutura de separação de nível que seja dedi-
cada ao uso do BRT.

Figura 9.12
Opção “D”

Semáforo
adicional

Figura 9.13
Opção “E”

Figura 9.14 
Opção “F”

Semáforos
adicionais
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Uma segunda possibilidade acontece 
quando o viaduto é construído na via 
perpendicular ao corredor de BRT. Nesse 
caso, o viaduto não apresenta nenhuma 
dificuldade especial e pode ajudar a 
descongestionar a interseção do BRT e 
aumentar o tempo de verde no semáforo.

Se um único viaduto no canteiro foi 
construído para o tráfego misto, enquanto 
ônibus de BRT são forçados a usar a 
superfície das ruas, os ônibus no meio 
devem cruzar o tráfego misto indo para 
o viaduto. Enfrenta-se esse problema em 
Délhi. Esse cenário cria ou a necessidade 
de uma nova interseção semaforizada antes 
do viaduto, ou exige uma faixa de transi-
ção em que os ônibus de BRT e o tráfego 
misto possam cruzar. A Figura 9.16 mostra 
o conflito em um sistema de BRT planejado em 
Délhi, em que ele deve cruzar com um viaduto 
apenas de tráfego misto. Claramente, nesse 
cenário, seria bem melhor dedicar o viaduto (ou 
ao menos as faixas centrais do viaduto) exclusiva-
mente ao sistema de BRT.

Uma terceira possibilidade é construir dois 
viadutos separados, uma para o tráfego em cada 
direção, deixando espaço entre os viadutos para 
que o sistema de BRT permita que os veículos 
de BRT continuem na superfície. Uma quarta 
possibilidade é permitir que os veículos de BRT 
passem sobre o viaduto, senão em uma via 
segregada, então junto ao tráfego misto. Essa 
última opção, algumas vezes, resulta em esta-
ções ficando longe das interseções, o que pode 
gerar inconvenientes para os passageiros procu-
rando chegar a destinos próximos da interseção. 
Adicionalmente, essa configuração pode ser 
particularmente problemática se há um corredor 
de BRT na via perpendicular sob o viaduto, com 
o qual se deve fazer conexões.

A opção “H” mostra os benefícios limitados da 
utilização de um viaduto ou passagem subterrâ-
nea se as faixas de BRT permanecem na super-
fície da rua e um sinal com programação de 4 
fases é mantido (Figura 9.17).

Nesse cenário, o aumento geral na capacidade 
da interseção é bastante pequeno, com a capaci-
dade por faixa subindo de 600 para 700 veículos 
equivalentes por hora.

Semáforos
adicionais

Figura 9.15 
Opção “G”

A opção “H” é bem comum com serviços de 
ônibus convencionais em cidades como Bangkok 
(Figura 9.18). Veículos de tráfego misto têm 
acesso ao viaduto e assim recebem prioridade na 
interseção. Em contraste, veículos de transporte 
público atendendo a área da interseção são muitas 
vezes deixados no congestionamento pesado.
A opção “I” é típica ao longo do corredor de 
BRT proposto em Guangzhou. Nesse caso, 
todo o movimento em frente é alocado para o 
viaduto. Como resultado, o número de fases 

Tráfego misto em
direção Norte

Tráfego misto em
direção Sul

Viaduto (só tráfego misto)

Via segregada de BRT

Área onde o BRT
e o tráfego misto

devem cruzar

Figura 9.16
Esquema de vias em 

Délhi onde os veículos 
de BRT devem cruzar 

com o tráfego misto 
que acessa o viaduto.
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Viaduto

semafóricas na interseção é reduzido a três 
(Figura 9.19) Para essa opção, a capacidade 
aumenta marginalmente em cada faixa para 800 
veículos equivalentes por hora.
As opções “J” e “K” combinam a infra-estrutura 
de separação de superfícies com limitações de 
movimentos de conversão. Assim, as opções 
“J” e “K”, essencialmente, replicam muitos dos 
movimentos da opção D, mas com o benefício 
adicional da separação de nível em algumas 
direções. Em alguns casos, essa combinação 
pode necessitar de rampas de saída do viaduto de 
forma a facilitar certos movimentos de conversão 
(Figura 9.20). A combinação dessas configura-
ções pode aumentar dramaticamente o potencial de capacidade da interseção. A opção “J” é capaz 

de proporcionar uma capacidade de 1.600 veícu-
los equivalentes por hora em cada faixa enquanto 
a opção “K” produz uma capacidade de 2.000 
veículos equivalentes por hora em cada faixa.

Ainda que opções tanto de passagens subter-
râneas quanto de viadutos sejam apresentadas 
aqui, passagens subterrâneas são frequentemente 
as opções preferidas do ponto de vista estético. 
A proliferação de viadutos dentro do ambiente 
de uma cidade pode contribuir muito com a 
deterioração da imagem da área. Entretanto, 
em casos onde o substrato viário é rochoso, a 
construção de passagens subterrâneas pode ser 
proibitivamente dispendiosa. Da mesma forma, 
se uma área possui um lençol freático elevado, 
então uma passagem subterrânea pode não ser 
tecnicamente viável ou desejável.

Esta seção realçou a ideia que sobre qualquer 
corredor de BRT há geralmente interseções 

Figura 9.17
Opção “H”

Figura 9.18
Enquanto veículos do tráfego misto podem 
pular uma interseção congestionada em 
Bangkok, veículos de transporte público são 
muitas vezes obrigados a atender estações perto 
da interseção. O resultado pode ser baixas 
velocidades médias para o transporte público.
Foto por Lloyd Wright

Figura 9.19
Na opção “I”, a presença de um viaduto 
conduzindo todo o fluxo de veículos em 
frente em uma direção (tanto veículos 
mistos quanto veículos de BRT), reduz o 
número de fases na superfície para três.

Fase 1
do semáforo

Fase 2
do semáforo

Fase 3
do semáforo
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críticas em que a inserção de um novo sistema 
de BRT criará as condições próximas da satu-
ração. Se uma sinalização completa de quatro 
fases for mantida nessas condições (opções “A”, 
“B”, “H” ou “I”), então o congestionamento é 
um resultado provável. As melhores soluções 
tendem a envolver restrições de movimentos, 
mas, em alguns casos, separação de superfícies. 
Tipicamente, restrições de conversão e sepa-
rações de nível são muito mais eficientes na 
maximização da capacidade da interseção do 
que prioridades semafóricas ou programações 
semafóricas de ondas verdes.
Nenhuma interseção, no entanto, pode ser 
analisada em isolamento. Resultados ótimos são 
normalmente obtidos quando os movimentos de 
veículos não são apenas analisados na interseção 
específica, mas também ao longo do corredor e 
de toda a extensão da área próxima a interseção.

9.2.2  Integração de movimentos de 
pedestres e ciclistas

“Da forma como eu vejo, eu posso ou cruzar 
a rua ou ficar esperando por mais alguns anos 
até que a luz fique verde.”

—Camryn Manheim, atriz, 1961–

Uma interseção altamente eficiente para o tráfego 
misto e veículos de BRT pode não ser “amigável” 
aos outros usuários da rua, especialmente usuá-
rios vulneráveis, como pedestres e ciclistas. Além 
disso, se o ambiente de pedestres no entorno não 
é propício para a atração de usuários à estação de 
BRT, toda a viabilidade do sistema de BRT pode 
ser comprometida. Essa seção examina opções de 
projeto que não apenas levam a movimentos de 
veículos eficientes nas interseções, mas também 
são opções que acomodam com sucesso movi-
mentos de pedestres e ciclistas.
Uma configuração padrão de semáforo de duas 
fases não oferece nenhum movimento exclu-
sivo para pedestres (Figura 9.21). O pedestre é 
bloqueado por tráfego direto ou convergente 
em uma ou outra fase. Nessas circunstâncias, o 
pedestre deve procurar um intervalo discernível 
no tráfego e fazer uma travessia rápida. Obvia-
mente essas condições colocam os pedestres sob 
riscos consideráveis.
A ausência de opções seguras para pedestres 
também pode ser o caso para interseções de três 
ou quatro fases, dependendo da configuração. 

Se as interseções são desenhadas para diminuir 
a velocidade de veículos em conversão, e se os 
volumes dos veículos em conversão não são tão 
altos, o problema pode não ser sério. Entre-
tanto, se os volumes de conversão são altos ou 
se as interseções permitem altas velocidades nas 
conversões à direita, ciclistas e pedestres, os que 
seguirão em frente, terão problemas no cruza-
mento da via.
A solução normal para esse problema é a criação 
de uma ilha de refúgio de pedestres entre a 
alça de conversão à direita e a proibição da 
conversão à direita (ou esquerda, no sistema 
inglês) durante a fase de vermelho (Figura 9.22). 
Pedestres podem geralmente cruzar até essa 
ilha de refúgio durante a fase vermelha e depois 
cruzar a via quando o sinal está verde para os 
veículos cruzarem. Outra solução possível para 
isso é uma breve “fase inicial de pedestres” que 
permita aos pedestres cruzarem 
na frente dos veículos fazendo 
a conversão à esquerda antes da 
mudança de sinal para verde. 
Essa opção ainda exige que se 
proíba a conversão à direita 
Durante a fase de vermelho, a 
necessidade de ilhas de refúgio 
é minimizada. Maior discussão 
sobre a segurança do acesso de 
pedestres é feita no Capítulo 13 
(Integração Modal).
Para ciclistas, os riscos da 
interseção geralmente vêm dos 

Figura 9.20
A combinação de 

separação de nível 
com restrições de 

conversão pode 
produzir capacidades 

de interseções tão altas 
quanto 2.000 veículos 
equivalentes por hora 

em cada faixa.

Viaduto

Figura 9.21
Em uma configuração 
padrão de semáforo de 

duas fases, pedestres, 
potencialmente, estão 

em risco durante 
as duas fases.

Fase 1
do semáforo

Fase 2
do semáforo

Pedestre em con�ito
com tráfego direto e

de conversão

Pedestre em con�ito
com tráfego de

conversão
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veículos em conversão que ameaçam ciclistas em 
movimento reto. Já que os veículos motorizados 
muitas vezes estão viajando muito mais rápido 
que as bicicletas, há um grande potencial para 
conflitos e riscos em locais de conversão. Ciclis-
tas podem ficar particularmente vulneráveis 
quando tencionam virar à esquerda (ou à direita 
na configuração de mão inglesa).

Há, ao menos dois mecanismos para permitir o 
trânsito seguro de ciclistas nas interseções:

Infra-estrutura dando prioridade física para ��
os ciclistas e permitindo-lhes cruzar antes dos 
veículos particulares; e/ou
Semaforização dedicada aos ciclistas.��

Em vários países, áreas dedicadas aos ciclistas, 
localizadas na frente da linha de retenção de 
veículos motorizados, são uma opção eficiente 
(Figuras 9.23 e 9.24). A idéia é dar aos ciclis-
tas uma vantagem de saída sobre os veículos 
motorizados no cruzamento da interseção. Os 
ciclistas recebem sua própria caixa de espera 
para a fase verde do sinal. Em alguns casos, essa 
prioridade física também pode ser combinada 
com uma fase semafórica.
Um esquema das medidas de prioridade 
para bicicletas utilizadas em X’ian é dada na 
Figura 9.25 para cada uma das duas fases do 
semáforo.
Fases semafóricas dedicadas às bicicletas são 
cada vez mais comuns, especialmente na pre-
sença de ciclovia no canteiro central. Ciclovias 
em Bogotá e no Rio de Janeiro fazem uso dessa 
sinalização (Figura 9.26). Uma fase de verde 
dedicada às bicicletas dá aos ciclistas uma sensa-
ção adicional de segurança.
A adição de uma via de ônibus no canteiro 
central acrescenta bastante complexidade, mas 
ainda é bastante possível acomodar adequada-
mente movimentos de ciclistas e manter um sis-
tema de transporte público de alto volume. Uma 
opção é colocar tanto a via de ônibus dedicada 
quanto a ciclovia na área central. A Figura 9.27 
mostra como um sinal padrão de duas fases 
pode ser combinado com áreas dedicadas de 
espera para bicicletas em conversão de forma a 
fazer, com segurança e eficiência, tanto o movi-
mento de bicicletas quanto do BRT.
Outras configurações de via também são possí-
veis. Ciclovias ao lado das calçadas são comuns 
em muitas cidades.

faixa de BRT

faixa de BRT

Figura 9.22
A inserção de uma ilha de abrigo de 
pedestres entre a faixa de conversão à 
direita e o cruzamento pode ajudar de 
forma relevante os pedestres a cruzar com 
segurança no sinal padrão de duas fases.

Figuras 9.23 e 9.24
Em cidades chinesas 
como X’ian (foto 
superior esquerda), 
ciclistas recebem áreas 
designadas de onde eles 
têm acesso prioritário 
para cruzar a rua. 
Da mesma forma, no 
Reino Unido (foto 
direita), uma área 
de prioridade para a 
parada de bicicletas é 
colocada na frente da 
linha de retenção dos 
veículos motorizados.
Foto esquerda por Karl Fjellstrom 
Foto direita por Lloyd Wright
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Figura 9.25
Esquema das áreas 
dedicadas para 
as bicicletas na 
conversão à esquerda, 
utilizado em X’ian.
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Figura 9.26
Uma fase de verde 
dedicada à travessia 
de ciclistas é outra 
solução eficiente, como 
mostrado neste exemplo 
do Rio de Janeiro.
Foto por Lloyd Wright
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Figura 9.27
Uma ciclovia central 
e uma via de ônibus 
central, essa solução 
pode ser eficiente para 
oferecer movimentos 
eficientes e seguros 
para os dois modos. 
Nesse caso, uma área 
de prioridade de 
espera para bicicletas 
ajuda os ciclistas a 
ter uma vantagem 
na saída sobre os 
veículos motorizados 
em termos de negociar 
uma conversão.

9.3  Desenhos para a conversão do 
BRT

“Para tudo – vire, vire, vire
Há uma razão – vire, vire, vire
E há um tempo para todas as propostas sob o céu.”

—The Byrds, 1965

Ainda que a simplificação e a organização de 
linhas possam, até certo ponto, minimizar 
movimentos de conversão para veículos de 
BRT, algumas conversões são necessárias. Ao 
desenvolver linhas de BRT com conversões, 
transferências mais fáceis para o usuário, em 
plataforma, são possíveis. Assim, movimentos de 
conversão para veículos de BRT podem ser parte 
integral do projeto geral da estrutura de linhas. 
À medida que o sistema de BRT se expande e 
oferece uma rede de linhas cada vez mais densa, 
as conexões entre essas linhas se tornam mais 
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complexas. À medida que o sistema cresce, 
haverá um número crescente de corredores tron-
cais de BRT que cruzam uns aos outros.

Os custos de não se permitir movimentos de 
conexão por veículos de BRT são bastante 
evidentes, especialmente em termos de conve-
niência para o usuário. Todos os três corredores 
de Quito (Trolé, Ecovía e Metrobus-Q) operam 
como corredores independentes, apesar de cada 
um interceptar a outro em diversos pontos na 
cidade. Em uma das interseções críticas entre 
dois corredores em Bogotá, os usuários devem 
transferir por intermédio de escadas e de um 
túnel subterrâneo (Figuras 9.28 e 9.29). Nesses 
exemplos, permitir movimentos de conversão 
aos veículos de BRT permitiria transferências 
em plataformas mais simples e convenientes aos 
usuários. Além disso, o custo de construção de 

túneis conectores pode acrescentar muito aos 
custos globais de infra-estrutura do sistema.
O principal problema com a permissão de todos 
os movimentos de conversão dentro do corre-
dor de BRT é o aumento da complexidade do 
sistema e a possível necessidade de várias fases 
semafóricas adicionais. Se o corredor de BRT 
for construído sem quaisquer conversões, o 
semáforo de interseção padrão de quatro fases 
funciona bem (Figura 9.30) Nesse caso, o usu-
ário precisará utilizar um túnel subterrâneo ou 
uma passarela para se transferir de um corredor 
para outro.
Entretanto, de forma a facilitar viagens sem 
transferências ou as transferências em plata-
forma, movimentos de conversão de um cor-
redor de BRT a outro são desejáveis. Quando 
veículos de BRT viram, no entanto, vários 
problemas aparecem. Primeiro, veículos fazendo 
a conversão à direita conflitam com os veículos 
do tráfego misto seguindo em frente. Pode-se 
adicionar uma fase adicional para acomodar os 
ônibus fazendo a conversão à direita e veículos 
de tráfego misto fazendo a conversão apenas à 
direita, mas isso adiciona uma fase adicional 
nas duas direções, aumentando as fases semafó-
ricas para seis.
O segundo problema é que se houver apenas 
uma faixa para o BRT na interseção, e mais de 
um ônibus tende a estar no semáforo durante 
uma fase qualquer do ciclo, então congestio-
namentos podem acontecer. Se o primeiro 
ônibus da fila quer ir em frente, ele terá de 
parar durante as fases do semáforo à direita 
e à esquerda, de forma que todos os veículos 
atrás dele na fila são forçados a esperar todo 
o ciclo para que a interseção da passagem seja 
desobstruída.
Entretanto, como será discutido abaixo, há 
soluções para cada um desses problemas. Por 
exemplo, ao restringir as conversões à esquerda 
de veículos particulares (ou à direita no sistema 
de mão inglesa), todos os movimentos de con-
versão de veículos de BRT podem ser manejados 
em um sistema de sinal mais simples com três 
fases. Alternativamente, limitando o número 
de combinação de conversões para os veículos 
de BRT pode ajudar a eliminar os conflitos 
com a conversão de veículos particulares. Ao se 
acrescentar uma faixa de conversão dedicada a 

Figuras 9.28 e 9.29
Um túnel é utilizado 
para conectar dois 
corredores em 
Bogotá. Entretanto, 
para muitos, fazer 
uma transferência 
deste tipo impõe 
dificuldades físicas.
Fotos por Lloyd Wright
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Fase 1
do semáforo

Fase 2
do semáforo

Fase 3
do semáforo

Fase 4
do semáforo

Figura 9.30
No caso da interseção 
de dois corredores, 
um semáforo padrão 
de quatro fases pode 
funcionar, se os 
veículos de BRT não 
exigirem movimentos 
de conversão. Neste 
exemplo, os movimentos 
de veículos de BRT são 
representados pelas 
setas vermelhas.

veículos de BRT, o problema 
de congestionamento para virar 
também pode ser resolvido.
Há várias soluções para esse 
problema básico, e as soluções 
apropriadas dependem do 
orçamento disponível, largura 
da faixa de servidão disponível, 
número de veículos de BRT e 
seus volumes de conversão e 
do nível do tráfego geral e seus 
volumes de conversão. A solução ótima será bem 
especifica do local e recomenda-se que cada inter-
seção seja avaliada e otimizada separadamente. 
Cinco opções diferentes são apresentadas nas 
seções seguintes:

1. Faixa de conversão dedicada e fase adicio-
nal de semáforo para veículos de BRT.

2. Veículos de BRT operando na faixa de 
conversão do tráfego misto.

3. Movimento de conversão do BRT antes da 
interseção.

4. Conversão da interseção em rotatória.
5. Semáforo fura-fila para veículos de BRT.

9.3.1  Faixa de conversão dedicada para 
veículos de BRT

Uma faixa de conversão dedicada para veículos 
de BRT tem a vantagem de manter os veículos 
de BRT em espaços controlados o tempo todo. 
Esse arranjo pode requerer uma fase semafórica 
adicional se não havia fase anterior de conver-
são à esquerda (conversão à direita no sistema 
de mão inglesa). De outra forma, a conversão 
dedicada ocuparia, ao mesmo tempo, o lugar 
que o tráfego misto é autorizado a virar à 
esquerda.

Possivelmente, o maior desafio para essa con-
figuração é achar o espaço físico para colocar 
a faixa adicional de conversão. A via, provavel-
mente, precisaria ter de acomodar ao menos 5 
faixas (Figura 9.31). Se duas faixas de tráfego 
misto devem ser mantidas para manter os movi-
mentos em frente dos carros em cada sentido, 
então espaço para 7 faixas será preciso. Faixas 
adicionais também podem ser necessárias, se 
movimentos de conversão à esquerda são permi-
tidos para veículos de tráfego misto.

A configuração sugerida na Figura 9.31 precisa-
ria de um semáforo de três fases como indicado 

Figura 9.31
Configuração para um 
sistema com uma faixa 

totalmente dedicada 
à conversão do BRT.
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na Figura 9.32. Essa opção é usada em alguns 
sistemas de BRT, e uma variação dessa solução 
é discutida para Délhi, mas encontra resistência 
da polícia de trânsito.

Nesse caso, é importante observar que nem 
todas as combinações de movimentos de 
conversão precisam ser oferecidas pelo sistema 
de BRT. Em vez disso, apenas uma conversão 
de cada corredor para o outro é suficiente para 
oferecer acesso total a todas as combinações de 
linha. Essa flexibilidade ocorre graças à existên-
cia de uma única estação no canteiro central. 
Um veículo no sentido sul fazendo a conversão 
à esquerda dará, aos passageiros, acesso às linhas 
tanto no sentido leste quanto no oeste. Passagei-
ros no sentido leste simplesmente permanecerão 
a bordo e continuam ao longo do corredor. 
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Passageiros no sentido oeste descem na plata-
forma de transferência da primeira estação e 
invertem o sentido, embarcando em um veí-
culo no sentido oeste. Ao projetar essa opção, é 
necessário escolher as linhas de maior demanda 
para ficarem com o itinerário sem transferência. 
Nesse cenário, também se pode, tecnicamente, 
permitir conversões à esquerda para veículos 
no tráfego misto e para o tráfego iniciando a 
conversão do eixo norte-sul.

A complexidade de faixas de conversão exclusi-
vas obviamente aumenta à medida que opções 
de conversão para veículos tanto do BRT quanto 
do tráfego misto também aumentam, até que 
um total de seis fases semafóricas pode ser 
necessário (Figura 9.33). Esse número de fases, 
claramente, apresenta desvantagens em termos 
de tempos de espera tanto para movimentos do 
BRT quanto do tráfego misto.
Outra alternativa é oferecer as conversões dedi-
cadas através de infra-estrutura de separação 

Figura 9.32
De forma a permitir 

os movimentos de 
conversão sugeridos 
na Figura 9.31, um 

semáforo de três fases 
seria necessário.

Fase 1 do
semáforo

(BRT e 
tráfego misto)

Fase 2 do
semáforo
(só BRT)

Fase 3 do
semáforo

(BRT e 
tráfego misto)

Fase 1 do
semáforo

(BRT e
tráfego misto
convergindo

a direita)

Fase 2 do
semáforo
(Tráfego

misto e BRT
em frente)

Fase 3 do
semáforo

(BRT e
tráfego misto)

Fase 4 do
semáforo

(BRT e
tráfego misto

a direita)

Fase 5 do
semáforo

(Tráfego misto e
BRT em frente)

Fase 6 do
semáforo

(BRT e
tráfego misto)

Figura 9.33
Para permitir que um 

conjunto completo 
de conversões tanto 
do BRT quanto do 
tráfego misto, um 
total de seis fases 
seria necessário.

Figura 9.34
Na grande interseção do corredor da Calle 
80 (Rua 80) com o corredor NQS do 
TransMilenio, um conjunto de passagens 
subterrâneas, uma rotatória e uma passagem 
aérea ajudam a facilitar movimentos de 
conversão exclusivos para veículos de BRT.
Foto por cortesia de Eduardo Plata e Por el País que Queremos (PPQ)

de nível. Bogotá utiliza tanto passagens subter-
râneas quanto aéreas para oferecer estrutura de 
conversão dedicada nas operações de BRT na 
interconexão da Rua 80 x NQS (Figura 9.34). 
Ainda que a separação de nível possa ser um 
mecanismo bastante eficiente para permitir 
conversões de fluxo livres, ela pode ser dispen-
diosa. O tempo economizado para usuários de 
BRT e de veículos particulares deve ser ponde-
rado contra o custo de uma passagem subterrâ-
nea ou viaduto.

9.3.2  Operação no tráfego misto

Nesse cenário, todos os veículos de BRT que 
querem virar devem deixar a via de ônibus 
dedicada e entrar nas faixas de tráfego misto. 
Assim, um veículo de BRT fazendo a conversão 
à esquerda deve deixar a via de ônibus e entrar 
diretamente na faixa de conversão à esquerda 
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para carros. Um veículo de BRT fazendo a 
conversão à direita deve deixar a via de ônibus 
e se misturar ao tráfego passando para a direita. 
Uma vez que os veículos fizeram a conversão eles 
retornam à via de ônibus.
Essa técnica é a solução mais comum, usada em 
muitos dos sistemas de BRT “abertos”, como 
em Kunming, China, e está sendo planejada 
em vários sistemas de BRT de “serviços diretos” 
(Figura 9.35). Se não há nenhuma separação 
física da via de ônibus, a junção com o tráfego 
misto pode acontecer em qualquer momento na 
quadra anterior. Se há separação física, ela deve 
ocorrer na interseção anterior, ou em uma faixa 
de acesso que deve ser providenciada.
Do ponto de vista de fases semafóricas, essa 
opção é a mais fácil de implementar, pois não 
requer alteração da programação de fases, e não 
requer nenhuma grande nova infra-estrutura. 
Entretanto, essa opção apresenta uma séria 
desvantagem em termos de demoras em con-
gestionamentos para os veículos de BRT em 
conversões. Além disso, se o congestionamento 
do tráfego misto é pesado, os veículos de BRT 
tentando virar podem não ser capazes de deixar 
a via de ônibus prontamente e assim causarem 
atrasos para todos os veículos de BRT, mesmo 
aqueles que continuarão em frente. O veículo de 
BRT, fazendo a conversão à direita, tem desafios 
especiais já que ele deve essencialmente cruzar 
todas as faixas de tráfego misto, tanto antes 
quanto depois da interseção.
Tentar essas mudanças de faixa é particular-
mente difícil se o sistema estiver usando veículos 
articulados de 18,5 metros ou veículos articula-
dos de 24 metros.
Em qualquer momento que os veículos devam 
deixar a operação na via de ônibus exclusiva e 
entrar no tráfego misto, o sistema perde um 
tanto de qualidade, no aspecto psicológico, 
junto ao usuário. A operação no tráfego misto 
torna o sistema muito mais parecido com um 
sistema de ônibus convencional do que um 
sistema de transporte de massa de alta eficiência. 
Uma vez que os veículos comecem a operar no 

tráfego misto, o “mapa mental do sistema” para 
o usuário se torna mais incerto. Tal confusão 
faz muito em desencorajar o uso do sistema por 
usuários discricionários e ocasionais.

9.3.3  Veículos de BRT fazendo a conversão 
em ruas secundárias

Algumas vezes, é desejável permitir uma conver-
são especial à esquerda apenas para ônibus em 
uma interseção menor um pouco antes da inter-
seção maior (Figura 9.36). Nesse caso, nenhuma 
fase especial de conversão do BRT é necessária 
na interseção mais congestionada. O veículo de 
BRT opera em ruas secundárias de tráfego misto 
ou em uma faixa exclusiva nas ruas secundárias, 

Figura 9.35
Em Kunming, 

veículos de BRT que 
estão à espera para 
virar devem deixar 

a via de ônibus e 
entrar na faixa de 
tráfego misto para 

completar o movimento 
de conversão.

Foto por cortesia do ITDP

Figura 9.36
Nesse cenário, o movimento de conversão do 

BRT é feito antes da interseção principal. 
O veículo de BRT opera temporariamente 

na rede viária secundária.
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até que se junte novamente à via de ônibus. Essa 
opção exige a disponibilidade de ruas secundá-
rias utilizáveis, o que nem sempre acontece.

9.3.4  Conversão da interseção em rotatória

Uma abordagem que está sendo testada por 
sistemas de BRT, desenvolvidos em Ahmedabad 
e Jinan, é a conversão de uma interseção padrão 
de quatro fases em uma rotatória semaforizada 
de duas fases. A via exclusiva de ônibus do BRT 
termina aproximadamente 50 metros antes da 
interseção, com os veículos de BRT se juntando 
ao tráfego misto naquele ponto. Essa aborda-
gem, essencialmente, transforma a junção em 
uma grade binária de ruas de mão única. Ela 
requer uma quantidade bem grande de área de 
servidão na junção. Entretanto, em muitas cida-
des de nações em desenvolvimento, tal área está 
disponível, embora seja subutilizada.
A Figura 9.37 mostra como a junção entre duas 
grandes avenidas pode ser transformada em um 
círculo de tráfego de duas fases ao criar uma 
mini grade de binários de mão única. Sob volu-
mes baixos de tráfego, os ônibus de BRT entram 
no tráfego misto antes da interseção. Uma série 
de caixas de espera (marcadas por “A”, “B”, “C” 
e “D” na Figura 9.37) ajuda o posicionamento 
dos fluxos de veículos pela rotatória.
A Figura 9.38 delineia os movimentos de veícu-
los para a primeira fase do semáforo para essa 
conversão em rotatória. Esse exemplo é dado 
da perspectiva da configuração de via em mão 
inglesa. Todos os veículos de BRT na direção 
leste e veículos que fazem as conversões à direita 
passam pela interseção e formam fila na área 
“C” no semáforo. Todo o tráfego para leste 

e oeste pode passar direto. Todos os veículos 
fazendo a conversão à esquerda podem seguir 
em frente. Todos os veículos no sentido oeste, 
fazendo a conversão para norte, passariam pela 
interseção e formariam fila na área “B”.
Na segunda fase do semáforo, todo o fluxo no 
sentido norte e no sentido sul poderá passar 
direto e também fazer conversões à esquerda. As 
conversões à direita devem parar no semáforo na 
caixa de espera “A” e “D”.
Essa solução funciona até o ponto em que a 
quantidade de espaço nas áreas “A”, “B”, “C” 
e “D” seja suficiente para acomodar o tráfego 

Figura 9.37
Neste cenário, a 

interseção é convertida 
em uma rotatória com 

caixas de formação 
de fila nos pontos 

“A”, “B”, “C” e “D”. 
Os veículos de BRT 

entram no tráfego 
misto antes da 

interseção e passam 
pela interseção com um 
semáforo de duas fases. 

Figura 9.38
Movimentos de veículos para a fase de semáforo 1.

Figura 9.39
Movimentos de veículos para a fase de semáforo 2.

A

B

C

D

B

C

Tráfego
sentido Leste

Área de
fila “B”

Tráfego sentido
Oeste

Área de
fila “C”

A

D

Tr
áf

eg
o

se
nt

id
o 

Su
l

Área de
�la “A”

Tr
áf

eg
o

se
nt

id
o 

N
or

te

Área de
�la “D”



321

Manual de BRT

Parte II – Projeto Operacional

fazendo a conversão. As Equações 9.5 e 9.6 
definem os cálculos para o espaço necessário e 
disponível de fila.
Equações 9.5 e 9.6 
Espaço necessário e disponível para área de fila

Capacidade da área estática disponível 
= Comprimento * Largura / Espaço 

unitário prático de veículo equivalente

Capacidade necessária = Volume de 
conversão * tempo de ciclo

Nas equações 9.5 e 9.6, as unidades calculadas 
são em unidades de veículos-equivalentes (veq). 
De forma que a configuração funcione, o espaço 
disponível deve ser maior ou igual ao espaço 
necessário.
O cenário seguinte oferece um exemplo de 
cálculo da capacidade de disponível e necessária 
para a formação de filas na rotatória proposta.
Movimento de conversão = 540 veq/hora = 
0,15 veq/seg
Tempo de ciclo = 90 seg
Capacidade necessária = 0,15 * 90 = 13,5 veq
Espaço unitário de veículo equivalente = 
3 m * 15 m = 15 m2

Comprimento = 30 metros
Largura = 12 metros
Capacidade disponível = 
(30 m * 12 m)/(15m2/veq) = 24 veq
Nesse caso, a capacidade disponível é maior 
que a capacidade necessária (24 veq ≥ 13,5 veq), 
assim a conversão proposta na rotatória poderia 
funcionar.
Quando o número de veículos de tráfego misto 
e de veículos de BRT sobe até o ponto em que as 
áreas “A”, “B”, “C” e “D” sejam muito pequenas 
para acomodar o número de veículos virando, 
as conversões devem ser restritas para o tráfego 
misto, mas não para veículos de BRT. Com 
efeito, as áreas “A”, “B”, “C” e “D” seriam reser-
vadas para veículos de BRT.
Tempos de ciclo em uma rotatória semafori-
zada desse tipo não devem ser muito altos e 
nunca devem ser operadas manualmente, ou 
isso levaria ao colapso pela inevitável tendência 
universal dos operadores manuais de empregar 
ciclos longos.

9.3.5  Furando Filas

“Um inglês, mesmo só, forma uma organizada 
fila de um.”

—George Mikes, escritor, 1912–1987

O sistema de semáforo pode ser utilizado para 
dar aos veículos de BRT uma vantagem de saída 
em movimentos de conversão antes dos movi-
mentos de conversão dos veículos particulares. 
Nesse caso, um semáforo duplo é utilizado para 
cada sentido de viagem: 1. um semáforo é locali-
zado na interseção; 2. Outro semáforo é locali-
zado aproximadamente 30 a 50 metros antes da 
interseção. No semáforo antes da interseção, os 
veículos de BRT receberiam o sinal verde aproxi-
madamente 10 segundos antes do sinal verde para 
o tráfego misto (Figura 9.40). Durante essa saída 
adiantada, o veículo de BRT seria capaz de deixar 
a via de ônibus e passar para o outro lado da rua.

9.4  Locação da estação em relação à 
interseção

“O primeiro problema de um engenheiro em 
qualquer situação de projeto é descobrir qual é 
o verdadeiro problema.”

—Anônimo

Um dos assuntos mais contenciosos entre os pla-
nejadores de BRT é a locação ótima da estação 
em relação à interseção. O projeto da interseção 
e da estação deve genericamente otimizar a 
minimização do tempo de viagem da maioria 
dos usuários. A locação da estação em relação 
à interseção afetará o fluxo e a velocidade do 
tráfego misto, a velocidade e o fluxo do sistema 
de BRT, tempos de viagem de pedestres e a área 
de passagem necessária para o sistema de BRT. 
Quanto maior for a quantidade de informa-
ção que a equipe de planejamento tiver sobre 
os movimentos e a demanda, mais fácil será 
otimizar essa decisão para todos os modos de 
transporte.

As seguintes locações de estação são possíveis:
Na interseção, antes ou depois do semáforo;��
Na interseção, mas antes do semáforo em ��
um sentido e depois dele no outro sentido 
(utilizando-se uma configuração de estação 
dividida);
Próxima à interseção, mas não na interseção;��
No meio da quadra;��
Sob (ou sobre) a interseção.��
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9.4.1  Estações em cada lado da interseção

A justificativa normal para colocar a parada de 
ônibus na interseção é que isso reduz os tempos 
de caminhada para passageiros em transferência 
e passageiros com destinações nas ruas trans-
versais. A importância dessa opção varia com 
os volumes de transferência de pedestres e a 
distribuição dos destinos dos pedestres. Como 
observado em todos os outros tópicos, se há 
transferência em plataforma, então as transfe-
rências de usuários entre estações próximas serão 
eliminadas. Em geral, projetar transferências em 
plataforma é bem melhor do que forçar usuários 
a caminhar através de uma interseção para outra 
estação. A prática de transferências por inter-
seções é típica de sistemas de bondes europeus 
em que uma estrutura de itinerários lineares 
frequentemente provoca transferências pesadas 
nas grandes interseções.

Para sistemas de BRT com embarque do lado da 
calçada, uma estação de plataforma separada é 
necessária para cada sentido. De forma a manter 
uma faixa de passagem mais constante, a prática 
comum é colocar as estações para cada sentido 
de um lado da interseção. Projetistas de sistema, 

portanto, devem colocar as estações antes das 
interseções nos dois sentidos, ou depois da inter-
seção nos dois sentidos. Entretanto, essa prática 
tem desvantagens substanciais para passageiros 
desejando mudar de sentido. Esses usuários 
têm de fazer uma caminhada difícil através da 
interseção.

Há um consenso emergente de que, na maio-
ria dos casos, a localização das estações antes 
da interseção, como em Taipei (Figura 9.41), 
aumenta as chances de que os tempos de 
embarque e desembarque possam sobrepor-se 
com a fase vermelha do semáforo, mas o bene-
fício pode variar com as circunstâncias locais. 
Entretanto, nessa configuração, o simples 
atraso de um embarque ou desembarque pode 
impedir que outros veículos atrás do primeiro 
veículo não consigam chegar à estação e sejam 
forçados a esperar mais um ciclo antes que o 
acesso seja liberado.

Alternativamente, o posicionamento da estação 
depois da interseção apresenta um conjunto 
diferente de problemas. Essa configuração per-
mite que a plataforma da estação seja utilizada 
como uma barreira física para ajudar a assegurar 

Figura 9.40
Enquanto veículos do 

tráfego geral são detidos 
por mais 10 segundos 
na primeira linha de 
retenção, veículos de 

BRT ganham uma 
vantagem inicial 
para furar a fila.

Imagem adaptada do Relatório 
Número 90 do TCRP 

(Levinson et al., 2003b, p. 4-13) 
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que o tráfego misto não entre na via de ônibus. 
A localização das estações depois da interseção 
também envia uma mensagem visual mais clara 
para passageiros embarcando sobre qual direção 
o veículo deve seguir.
Entretanto, se o sistema opera como um sistema 
“aberto” e há uma tendência de congestiona-
mento na via de ônibus, uma estação depois 
da interseção corre o risco de que os veículos 
podem se acumular para trás até a interseção e 
bloquear o tráfego concorrente. Essa configu-
ração também pode implicar que veículos de 
BRT serão forçados a esperar do lado oposto da 
interseção e perder uma fase verde inteira. Essa 
situação ocorre nas vias de ônibus relativamente 
congestionadas de Kunming (Figura 9.42). Por 
essa razão, há uma tendência de alguns proje-
tistas preferirem desenhar as estações antes das 
interseções.
Se a estação é antes do semáforo, há uma chance 
de que o veículo de BRT chegue à estação no 
instante ótimo, quando o sinal está ficando 
vermelho. Se o veículo de BRT chega quando o 
sinal fica vermelho, todo o embarque e desem-
barque ocorre durante o tempo de vermelho. Se 
esse sincronismo especial acontecesse sempre, 
então há economias óbvias de tempo desde que 
os tempos de parada coincidam com o tempo do 
estágio de vermelho do semáforo.
Entretanto, há uma boa chance de que o ônibus 
pare na estação quanto o sinal esteja se tor-
nando verde. Nesse caso, todo embarque e todo 
desembarque ocorrem durante a fase verde do 
semáforo. Já que as chegadas dos ônibus são 
aleatórias, haverá ocasiões em que isso ocorrerá.

9.4.2  Estação central única próxima à 
interseção

Em sistemas de BRT “completos” de alta qua-
lidade, uma única estação no canteiro central 
é a solução ótima. Essa configuração permite 
que os usuários se transfiram confortavelmente 
sem deixar a plataforma e também simplifica 
bastante as opções de itinerário. Além disso, 
a construção de uma única estação central é, 
geralmente, menos custosa que a construção de 
duas estações de alinhamento lateral, uma para 
cada sentido.
Se a estação central é posicionada próxima a 
interseção, então a questão sobre se antes ou 

depois da interseção é irrelevante. Por definição, 
a(s) plataforma(s) de um sentido está (estão) 
antes da interseção, e a plataforma(s) no sen-
tido contrário está (estão) depois da interseção. 
Se o congestionamento do sistema de BRT ou 
do tráfego misto não é preocupante, então a 
localização da estação de BRT na interseção não 
é problemática.

Figura 9.41
Em Taipei, a locação 

das estações antes 
da interseção evita o 
problema de veículos 

de BRT bloqueando a 
interseção. Entretanto 

essa configuração 
pode implicar que 

alguns veículos 
percam a fase verde.

Foto por cortesia de Jason Chang

Figura 9.42
Em Kunming, a via 
de ônibus opera com 
altos volumes e as 
estações localizadas 
depois das interseções. 
Essas condições podem 
causar um destes 
impactos negativos: 
1.) ônibus podem 
acabar bloqueando 
a interseção se a área 
estiver ocupada; ou 
2.) ônibus podem não 
ser capazes de cruzar 
a interseção durante a 
fase verde do semáforo.
Foto por cortesia da Municipalidade 
de Kunming
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9.4.3  Locando a estação longe da 
interseção

Em situações em que os volumes de ônibus ou 
do tráfego misto estão chegando à saturação, é 
geralmente recomendado separar a estação de 
BRT da interseção. Se, para a conveniência dos 
pedestres, a equipe de projeto está, de qual-
quer forma, considerando o posicionamento da 
estação perto da interseção, o grau de saturação 
deve ser testado em cada interseção, uma a uma. 
No caso do uso da configuração preferida de 
uma única estação no canteiro central, não há 
provavelmente nenhuma vantagem relevante 
para pedestres para uma localização na interse-
ção. Nas áreas centrais de uma cidade, destinos 
de meio de quadra podem bem ser tão impor-
tantes quanto destinos nas interseções.

Separar a localização da estação da interseção 
minimiza os riscos de que os veículos de BRT 
se acumulem atrás da estação, o que inibe o 
funcionamento da interseção e o funciona-
mento da estação. Se esses dois potenciais gar-
galos são co-localizados, o risco de interferência 
mútua entre a estação e a interseção aumenta 
(Figuras 9.43 e 9.44).
Se um sistema de BRT definiu fisicamente as 
baias de parada como TransMilenio ou Curi-
tiba, há um risco de que ônibus enfileirando-se 
para passar a interseção também obstruirão a 
estação, e passageiros serão impossibilitados de 
embarcar ou desembarcar até que os ônibus da 
frente passem pela interseção. Esse problema 
não é tão sério quanto em sistemas “abertos” 
sem baias de parada claramente designadas, 
mas tais sistemas podem forçar os usuários a 
achar seus ônibus, em vez de forçar os ônibus a 
acharem seus usuários. Nesses sistemas, usuá-
rios terão de correr para cima e para baixo da 
plataforma para localizar e embarcar no ônibus 
esperado. Esse processo caótico de embarque 
não apenas cria desgaste para o usuário, mas 
também aumenta os tempos de embarque.

9.4.3.1  Níveis de interferência da estação na 
interseção

Estimando o nível de interferência da estação 
no semáforo

Para um exame apurado do conflito potencial 
entre a interseção e uma estação próxima, o 
ideal é fazer uma modelagem para micro-
simulação. Entretanto, uma modelagem de 
micro-simulação adequada requer dados gerados 
por um modelo de demanda de tráfego comple-
tamente calibrado, o que, muitas vezes, não se 
encontra prontamente disponível. Assim, vale 
a pena fazer alguns cálculos básicos de forma 
a aproximar a possibilidade de gargalos entre 
estações e a interseções.
É geralmente aconselhável a investigação da 
extensão com que a localização da interseção 
aumenta o tempo que os veículos de BRT 
bloqueiam a estação, ou o nível de saturação da 
estação.
Como observado na equação 9.7, o tanto de 
interferência entre a estação e a interseção 
depende em primeiro lugar do relacionamento 
(KV) entre o tempo de vermelho do semáforo 

Figura 9.43
Para o sentido do sistema de BRT que para na estação antes da interseção, 
há um risco de que veículos sejam atrasados em razão da fase do semáforo.

Ônibus 1Ônibus 2Ônibus 3

EstaçãoSemáforo

Interseçao

Ônibus 4

ônibus 1 ônibus 2 ônibus 3 ônibus 4

EstaçãoSemáforo

Interseção

Figura 9.44
Para o sentido do sistema de BRT que para depois da interseção, há um 
risco de que os veículos se acumulem para trás até a interseção e bloqueiem 
o tráfego.
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(Tverm) e do tempo médio de parada por ônibus 
na estação (Tbus).
Equação 9.7: Proporção de tempo de vermelho 
sobre o tempo de parada

KR=Tverm / Tbus

Onde:
KV = Proporção do tempo média de parada dos 
ônibus na estação e o tempo da fase de vermelho
Tverm = tempo da fase vermelha do semáforo
Tbus = tempo médio de parada na estação
Como regra geral, quanto maior o valor de KR, ou 
quanto mais o tempo de vermelho excede o tempo 
médio de embarque por ônibus, maior o risco de 
que a interferência do sinal sature a estação.
Grosseiramente, a combinação da saturação 
normal da estação e a saturação adicional 
causada pela interferência do semáforo infor-
marão o grau de saturação da via de ônibus. 
Como uma regra geral, é melhor projetar a via 
de ônibus com um nível de saturação abaixo de 
0,4 na estação, implicando que a estação só é 
utilizada 40% do tempo. A equação 9.8 mostra 
como o nível de saturação varia com diferentes 
taxas de tempo de parada sobre o tempo de 
vermelho.
Equação 9.8: Saturação da via de ônibus

Xsb0 = x * Tciclo / (Tciclo – Tbus * KV))

Onde:
Xsb0 = Saturação na estação resultante tanto da 
saturação normal da via de ônibus e da interfe-
rência do semáforo quando a distância entre a 
estação e a parada é “0”.
x = Saturação normal da estação sem interferên-
cia do sinal.
O fator “x” envolve um cálculo complexo, a 
derivação dele foi ilustrada anteriormente neste 
capítulo. Para esta seção, será sempre que a satu-
ração normal da via de ônibus foi otimizada, 
e a saturação da estação sem interferência de 
sinal foi mantida constante a 0,35, e raramente 
congestionará.
Tciclo = Tempo total do ciclo
Tbus = tempo médio de parada na estação
Na equação 9.8 as variáveis de “Tciclo/(Tciclo-Tbus)” 
mostram a taxa da fase total do semáforo para o 

tempo médio de parada do ônibus. Por exem-
plo, se a fase do sinal é 60 segundos e o tempo 
médio de parada é 30 segundos, então 60/(60-
30) é 2. Nesse caso, a fase total do semáforo é 
duas vezes mais longa que o tempo médio de 
parada por ônibus na estação.
O tempo médio de parada dos ônibus Tbus é 
derivado como indicado na equação 9.9
Equação 9.9: Tempo médio de parada dos 
ônibus

Tbus= X / F * 3.600

Em que:
Fbus = frequência em ônibus por hora;
3.600 = segundos em uma hora
Já que X foi assumido como uma constante de 
0,35, esse exemplo gera o seguinte resultado:
Tbus = 0,35 / F * 3.600
Finalmente o fator “KV” mostra que a saturação 
total da via de ônibus depende não somente do 
relacionamento entre da fase total do semáforo e 
o tempo de parada do ônibus, mas também do 
relacionamento entre o tempo da fase vermelha 
do semáforo (Tverm) e o tempo médio de parada 
na estação por ônibus (Tbus). O relacionamento 
preciso entre o tempo de parada dos ônibus, a 
fase total do semáforo e o tempo total de verme-
lho varia em função do tempo médio de parada 
do ônibus (Tbus) ser mais curto ou mais longo 
do que a fase vermelha do semáforo (Tverm), o 
que se reflete no fator “KV” acima.

Nível de interferência quando o tempo de 
parada do ônibus é menor do que a fase 
vermelha do semáforo

A preocupação sobre a interferência é mais séria 
quando o tempo de parada do ônibus (Tbus) é 
curto, e a fase vermelha (Tverm) é mais longa, ou 
de magnitude similar. A interferência é apenas 
menos preocupante se a fase vermelha é muito 
curta.
Visto de outra forma, a saturação da estação, 
quando a estação e a interseção são locadas 
juntas, aumentará em relação ao tempo médio 
que o processo de embarque e desembarque 
(Tbus) sobrepõe-se à fase de sinal verde (Tverde).
Se o tempo de parada do ônibus é menor que 
o tempo do sinal vermelho, então no caso mais 
extremo, a estação pode, na sua maior parte, 
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funcionar durante a fase verde do semáforo. 
Por exemplo, em um sistema com embarque de 
plataforma em nível pré-pago e paradas desig-
nadas pelas portas do ônibus e uma interseção 
com muitos poucos passageiros embarcando e 
desembarcando, é bastante possível que o tempo 
médio de parada por ônibus seja bastante baixo, 
tão baixo quanto 10 segundos. Nesse caso, o 
risco de interferência entre a parada de ônibus e 
a interseção é extremamente alto.
Durante a fase vermelha, o ônibus encosta 
e depois de alguns segundos o embarque e 
o desembarque estão terminados. Depois de 
alguns segundos, o próximo veículo encosta 
atrás do primeiro ônibus, mas ele não pode 
encostar na estação para embarque e desembar-
que porque a posição ainda está ocupada pelo 
primeiro ônibus esperando o semáforo abrir. 
Um terceiro e um quarto ônibus podem se apro-
ximar, durante um período que nenhum deles 
pode permitir o embarque e o desembarque 
porque o primeiro ônibus ainda está parado no 
sinal vermelho. Nesse caso, o nível de interferên-
cia entre o sinal e a parada chega a seu ápice.
Portanto, se
Tbus<Tverm
Então:
Xsb0 = x * Tciclo / (Tciclo – Tverm + Tjunto)
Em que:
Xsb0 = Saturação na estação resultante tanto da 
saturação normal da via de ônibus e da interfe-
rência do semáforo quando a distância entre a 
estação e a parada é “0”.
x = Saturação normal da estação sem interferên-
cia do sinal.
Tciclo = tempo total do ciclo
Tbus = tempo médio de parada na estação
Tjunto = o tempo médio de que o processo de 

embarque e desembarque se coincide 
(se sobrepõe) com a fase vermelha do 
semáforo

x = 0,35
Se o tempo de parada do ônibus é menor que o 
tempo de vermelho no semáforo, o impacto do 
conflito entre o semáforo e a estação na satura-
ção do sistema pode ser estimado assumindo-se 
que metade do tempo de embarque se passará 

durante o tempo de vermelho e metade se pas-
sará durante o tempo de verde. Esse pressuposto 
não é exato, mas fornece uma boa indicação do 
risco de saturação.
Matematicamente, portanto,
Tjunto = 0,5 * Tbus

Em que:
0,5 = a probabilidade que o embarque e desem-
barque aconteça durante a fase vermelha
Tbus = x / Fbus * 3.600
Nesse caso, calculando a saturação da estação 
quando confrontada com a interferência do 
semáforo, a seguinte fórmula pode ser usada:
Xsb = x * Tciclo / (Tciclo – Tverm + (0,5 * Tbus))
Já que a equação varia dependendo da taxa de 
tempo de vermelho sobre o tempo de parada 
(KV), a equação abaixo mostra como KV entra 
na equação:
Já que KV = Tverm / Tbus, então Tverm = Tbus * 
KV, assim a fórmula acima pode ser escrita da 
seguinte forma:
Xsb = x * Tciclo / (Tciclo – (Tbus * KV) + (0,5 * 
Tbus))
Portanto, para as condições nas quais o embar-
que e o desembarque ocorrem metade durante 
a fase vermelha do semáforo e metade durante a 
fase verde do semáforo, a Equação 9.8 se torna:
Xsb = x * Tciclo / (Tciclo – (Tbus * KV – 0,5))
O Quadro 9.1 traz um exemplo de aplicação 
dessa equação para condições nas quais há um 
tempo curto de embarque e desembarque em 
relação a fase vermelha do semáforo.
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Níveis de interferência com uma fase de 
vermelho curta

Se a fase do sinal vermelho é bem curta em 
relação ao tempo de embarque e desembarque, 
então mesmo com a mudança do semáforo para 
vermelho logo após o término do embarque e 
desembarque, levará muito pouco tempo até 
que a luz esteja verde de novo. Assim, há menos 
preocupação sobre a interferência entre a estação 
e a interseção.
Com base em observações empíricas, ainda 
que não sejam exatas, é razoável assumir que se 
o tempo de parada é maior ou igual à fase de 
vermelho do semáforo, a fórmula para calcular 

o nível total de saturação deve ser alterada para 
refletir a menor chance de interferência. Empi-
ricamente, a fórmula a seguir é geralmente uma 
razoável estimativa da interferência.

Se Tbus≥Tverm,

Então:

Xsb0 = x * Tciclo / (Tciclo – (Tbus * (KV2 / 2))

Já que KV = Tverm / Tbus,

Xsb0 = x * Tciclo / (Tciclo – Tverm
2 / 2 * Tbus)

O Quadro 9.2 traz um exemplo dos níveis de 
interferência relativos quando o tempo da fase 
de vermelho é curto.

Quadro 9.1: Cálculo da interferência da estação na interseção 
com um ciclo de fase vermelha longa
Este exemplo assume que o tempo de parada do veículo ocorre igualmente 
entre a fase verde e a vermelha do semáforo.

Xsb0 = x * Tciclo / (Tciclo – Tverm + (0,5 * Tbus))

x = 0,35

Tciclo = 700 segundos de tempo total de ciclo

Tverm = 500 segundos de tempo total de vermelho

Tbus = 10 segundos (tempo médio de parada do ônibus)

Xsb0 = 0,35 * 700 segundos / (700 segundos – 500 segundos + 0,5 * 10 
segundos)

 = 1.195

Nesse exemplo hipotético, a estação operaria apenas nos 200 segundos de 
verde, mas não nos 500 segundos de vermelho, porque apenas alguns segundos 
depois da fase vermelha começar, o ônibus terminará o embarque, mas obstruirá 
o acesso para a parada durante todos os 500 segundos de vermelho.

Assim, a um valor de 1.195, a elevada saturação levará a considerável conges-
tionamento da via de ônibus.

Quadro 9.2: Cálculo da interferência da estação na interseção 
com um ciclo de fase vermelha curta
Neste exemplo, o tempo da fase vermelha é relativamente pequeno quando 
comparado com o tempo de parada do veículo.

Tverm = 15 segundos de fase vermelha

Tbus = 40 segundos de tempo de parada do veículo

Tciclo = 30 segundos de fase completa do semáforo

x = 0,35

Xsb0 = 0,35 * 30 / (30 – 152 / 2 * 40)

 = 0, 386

Nesse caso, como a fase vermelha é bastante curta, há um risco mínimo de 
que o semáforo interrompa o funcionamento da parada de ônibus, assim a 
saturação aumenta apenas marginalmente, de 0,35 para 0,386.
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9.4.3.2  Maximizando a faixa de passagem 
com estações de meio de quadro

Outra principal vantagem de posicionar a 
parada de BRT a alguma distância de gran-
des interseções é que é geralmente uma forma 
mais otimizada de usar uma faixa de passagem 
limitada. Sistemas de BRT consomem a maior 
quantidade de espaço na área da estação. Isso 
não serve apenas para oferecer plataformas de 
estação tão largas quanto possíveis, algumas 
vezes também é necessário oferecer um faixa de 
ultrapassagem adicional.

Para um sistema de BRT, o principal ponto 
de congestionamento é tipicamente a área da 
estação. Para o tráfego misto, o principal ponto 
de congestionamento é tipicamente a interseção. 
Por essa razão, é geralmente aconselhável dar o 
máximo de espaço para o sistema de BRT na 
estação e o máximo espaço para o tráfego misto 
na interseção. Se essas duas funções são separa-
das, então uma quantidade constante de espaço 
de passagem pode ser utilizada. A mesma faixa 
de servidão usada para faixas de conversão do 
tráfego misto nas interseções pode ser utilizada 

Figura 9.45
Uma estação de meio 

de quadra em Seul 
permite maior largura 

na faixa de passagem 
na área da estação.

Foto por cortesia da Cidade de Seul

para faixas de ultrapassagem nas estações de 
BRT (Figura 9.45).

Por exemplo, na parada de ônibus, se as frequ-
ências são altas e uma faixa de ultrapassagem 
é necessária em cada estação, a largura a mais 
necessária será em torno de 12 metros. Se a esta-
ção é localizada na interseção, esses 12 metros 
são bem difíceis de se fornecer se ainda for 
preciso arranjar 6 metros para faixas de conver-
são para o tráfego misto. Separar essas funções 
permitirá que a mesma faixa de passagem seja 
utilizada para a estação de ônibus no meio da 
quadra e para semáforos de conversão à direita e 
à esquerda nas interseções. A Figura 9.46 mostra 
uma aplicação desse conceito com uma proposta 
para o sistema de BRT de Délhi.

9.4.3.3  Otimização da localização da estação 
quando tempo de caminhada é 
incluído

Quando os tempos de caminhada de pedestres 
também são considerados, o cálculo de otimi-
zação se torna algo mais complicado. A otimi-
zação da localização da estação em termos de 
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tempos de caminhada de pedestres é específico 
para cada local, pois depende da localização dos 
destinos populares de pedestres, dos volumes 
de embarque e desembarque de passageiros, dos 
volumes transferências de passageiros, da locali-
zação das travessias de pedestres permitidas e da 
estrutura de programação do semáforo.
O principal gargalo para os pedestres é a demora 
que eles encaram para cruzar a rua e a extensão 
do verdadeiro caminho entre a estação e o seu 
destino. O tempo de travessia será a função das 
fases de semáforo se os pedestres cruzarem no 
semáforo e dos intervalos entre veículos se eles 
atravessarem em locais não semaforizados. A 
extensão do verdadeiro caminho será afetada 
tanto pela localização inerente da estação com 
relação aos destinos populares quanto pelos 
locais onde o pedestre tem permissão e capaci-
dade para cruzar a rua com segurança.
Além disso, movimentos relevantes de pedestres 
não são apenas confinados às áreas das estações. 
Em vez disso, a consideração de um caminho 
todo de pedestres deve ser feita, o que pode 
englobar uma área de 1.000 metros ou mais a 
partir da estação bem como travessias de diver-
sas ruas.
Para otimizar a localização da estação para 
pedestres com alta precisão seria preciso fazer 

um trabalho intensivo de análise local específica 
de padrões de embarque e desembarque das 
origens e destinos dos passageiros. Esses padrões 
seriam então pesados contra os impactos que 
essa decisão causam no sistema de BRT e no trá-
fego misto. Se uma análise altamente complexa 
para o caso específico não é possível, algumas 
regras gerais podem ser aplicadas para obter 
uma estimativa sólida da localização preferida 
para a estação:

Se conversões no tráfego geral são permiti-��
das, e os volumes de conversão são altos, e 
os números de embarques e desembarques 
e transferências de passageiros são baixos, a 
estação de BRT deve ser situada longe o bas-
tante da interseção para evitar interferência 
e para oferecer suficiente capacidade para a 
faixa de conversão.
Se uma destinação de alto volume de pedes-��
tres existe ao longo do corredor, tal como um 
centro comercial, escola ou grande centro de 
escritórios, a proximidade a este local pode 
ser mais importante do que a proximidade da 
interseção.
 Se o sistema opera com o desenho menos ��
favorável de estações de alinhamento lateral, 
então as estações podem precisar ser locadas 
próximas às interseções de forma a facilitar 
transferências para as vias transversais; essa 

Figura 9.46
Neste plano viário 
proposto para Délhi, 
as estações de BRT 
de meio de quadra 
ganham uma faixa de 
servidão adicional. 
Entretanto, nas 
interseções, a faixa 
de servidão para os 
veículos do tráfego 
misto é maximizada.
Imagem por cortesia do ITDP
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situação não é relevante para a opção prefe-
rida de estações no canteiro central, uma vez 
que as transferências são acomodadas na pla-
taforma através dos movimentos de conversão 
dos veículos de BRT.
Se tanto os volumes de veículos de BRT ��
quanto de veículos são altos e um des-
tino estratégico é localizado na interseção, 
então um estudo mais detalhado deve ser 
conduzido.

Se o sistema de BRT não exige uma faixa de 
ultrapassagem para evitar congestionamen-
tos, não há restrições de faixa de servidão e 
não há altos volumes de conversão de veículos 
de tráfego misto, então localizar a estação na 
interseção pode ser uma opção a ser conside-
rada. Se o sistema de BRT tem uma estrutura de 
linhas “aberta”, onde ônibus passam do sistema 
de BRT para ruas de tráfego misto, como uma 
regra geral, os volumes de transferência de pas-
sageiros tenderão a ser baixos. A proximidade à 
interseção é, portanto, menos importante.
Planos iniciais para o sistema de BRT de Délhi 
incluem quatro faixas inteiras de ônibus (duas 
em cada sentido) e duas plataformas de embar-
que completas na interseção, consumindo um 
total de seis faixas (Figura 9.47). Essa confi-
guração também inclui duas faixas de tráfego 
misto em cada sentido. Como a faixa de servi-
dão existente é extremamente larga e algumas 

conversões são restringidas, é possível usar esse 
desenho. Análises mostraram que, da perspec-
tiva dos tempos de caminhada de pedestres, 
posicionar as estações na interseção seria ótimo. 
Como esse projeto não foi ainda construído, ele 
ainda não foi testado empiricamente. Os proje-
tistas em Délhi argumentaram que a localização 
das travessias de pedestres na interseção também 
seria mais provável de ser mais seguras e mais 
fáceis do que se os pedestres tivessem de cruzar 
no meio de quadra, ainda que outros argumen-
tem que a complexidade de movimentos veicu-
lares na interseção pudesse tornar a travessia de 
pedestres mais seguras. A relativa escassez de 
pesquisas nessa área torna o assunto um candi-
dato para estudos mais aprofundados.

Análises detalhadas exigem uma análise sepa-
rada dos diferentes impactos nos tempos de 
viagem de diferentes locações em cada um dos 
diferentes tipos de viagem: pedestres, BRT e 
tráfego misto. Até hoje, modelos amplamente 
disponíveis de micro-simulação para a análise de 
interseções não desenvolveram capacidade para 
que possam manejar a complexidade de movi-
mentos de pedestres e BRT que precisariam ser 
analisados. Assim, até o momento, análises de 
simples planilhas devem ser uma ferramenta de 
avaliação adequada.

Se a situação é otimizada incluindo tempos de 
caminhada, é bastante provável que, ao longo 
do corredor, algumas estações sejam localizadas 
no meio de quadras, e outras, nas interseções, 
outras ainda ficaram adjacentes a grandes des-
tinos de viagens. Mais ainda, algum equilíbrio 
entre os tempos de viagem de pedestres e os 
tempos de viagem de veículos pode geralmente 
ser conseguido. Estações não precisam estar 
no meio da quadra para evitar interferência na 
interseção, elas só precisam estar distantes o 
bastante para evitar o conflito.

9.4.3.4  Cálculo da distância mínima para 
evitar o conflito estação – interseção

Para evitar o conflito entre áreas de estações 
e interseções, uma estação de meio de quadra 
não é a única opção. É claro que uma locação 
no meio de quadra poderia ser ótima, depen-
dendo das destinações locais e dos padrões dos 
pedestres.

Figura 9.47
Dado a grande 
largura da faixa de 
servidão nesta seção 
do sistema de BRT de 
Délhi, estações nas 
seções de interseções 
foram propostas de 
forma a maximizar 
a conveniência 
para pedestres.
Imagem por cortesia do ITDP

Espaço para o
sistema de BRT
(estações e vias)

Espaço para o
tráfego misto (vias)
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Em qualquer caso, é útil calcular a distância 
mínima que evitará qualquer conflito entre os 
movimentos de veículos de BRT nas estações 
e os movimentos dos veículos do tráfego misto 
nas interseções. A distância mínima pode ser 
simplesmente determinada pela quantidade 
de espaço necessária para o enfileiramento dos 
veículos de BRT. No caso de sistemas de BRT 
de menores volumes, veículos se enfileirando 
podem não ser um problema de forma alguma. 
No caso de sistemas de maiores volumes, a 
consideração das possíveis filas de veículos nas 
interseções deve, portanto, ser levada em conta 
(Equação 9.10).
Equação 9.10: Cálculo da distância mínima 
entre estações e interseções

Dest > Nfbus * Cbus

Em que:
Dest = Distância da estação de BRT à linha de 
retenção do semáforo mais próximo;
Nfbus = Número provável de veículos de BRT a 
formar fila durante a fase vermelha do semáforo;
Cbus = Comprimento médio de via consumido 
por veículos de BRT na fila

O fator Cbus consiste de dois fatores: 1. compri-
mento do veículo de BRT (C); e 2. distância de 
separação entre dois veículos de BRT quando 
parados (normalmente assumida como 1 metro).

A Equação 9.11 é então usada para determinar 
o número de veículos de BRT que formarão fila 
no semáforo.

Equação 9.11: Número de veículos de BRT em 
fila no semáforo

Nfbus = Tverm * Fbus / (1 - Fbus/Sbus) / 3.600

Em que:

Tverm = Tempo de vermelho imposto aos veículos 
de BRT na interseção
Fbus = Frequência de veículos de BRT por hora 
na interseção
Sbus = Capacidade da faixa de ônibus (geral-
mente 720 ônibus articulados por hora ou 950 
ônibus padrão por hora)
3.600 = segundos por hora
O Quadro 9.3 mostra um exemplo de cálculo 
da distância mínima recomendada entre a esta-
ção de BRT e a interseção.

Quadro 9.3: Cálculo da distância mínima recomendada entre 
a estação de BRT e a interseção
Este exemplo utiliza dados típicos de uma cidade média na Índia.

Nfbus = Tverm * Fbus / (1 – Fbus/Sbus) / 3.600

Tverm = 50 segundos de tempo de vermelho na interseção;

Fbus = 200 ônibus por hora passando por uma interseção específica;

Sbus = 720 ônibus articulados por hora poderiam passar pela interseção, se 
o sinal ficasse verde o tempo todo.

Nfbus = 50 * 200 / (1 – 200/700) / 3.600

 = 3,8 ônibus

Como não se pode de fato operar com 3,8 ônibus, “Nfbus” deve ser arredondado 
para o inteiro mais próximo, assim “Nfbus” é igual a 4.

Cbus = Comprimento do veículo de BRT + Distância de separação entre dois 
veículos de BRT quando parados

 = 18,5 metros + 1 metro

 = 19,5 metros

 Dest > Nfbus * Cbus

  > 4 * 19,5

  > 78 metros

Assim, com base nos valores apresentados nesse exemplo, a distância mínima 
recomendada entre a estação de BRT e a interseção seria de 78 metros.
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9.4.3.5  Otimizando a localização da estação 
quando as interseções são muito 
próximas

Algumas vezes, as estações estão muito próxi-
mas, de forma a otimizar a distância da estação 
em relação à interseção. Nesses casos, um 
exame deve ser feito em termos de quão impor-
tante a localização da estação é para passagei-
ros embarcando e desembarcando. Se for um 
local importante, os benefícios de economia de 
tempo para pedestres resultante da localização 
devem ser pesados contra os prejuízos dentro 
do sistema graças à interferência entre a estação 
e a interseção. Se não há destinos importan-
tes naquele local, é melhor não posicionar a 
estação ali.
Veículos no tráfego misto serão, provavelmente, 
capazes de passar, na maioria das vezes, pelas 
duas interseções usando um sistema de semafo-
rização sincronizado. Entretanto, o mesmo pode 
não ser verdade para veículos de BRT. Em vez 
disso, o veículo de BRT passa na fase de verde 
pela primeira interseção e, depois, para na esta-
ção para o embarque e desembarque de passa-
geiros. No momento em que o veículo retomar 
o movimento em direção a segunda interseção, 
a fase do semáforo já pode ter passado para a 
fase vermelha (Figura 9.48). Assim, essa confi-
guração pode levar a consideráveis atrasos para 
passageiros de transporte público.

Mesmo para o tráfego misto regular, a existência 
de duas interseções muito próximas algumas 
vezes leva a problemas, veículos em fila em 
uma interseção podem se acumular para traz 
até o ponto em que os veículos são incapazes 
de liberar a interseção anterior durante uma 
fase de verde. A Equação 9.12 define o cálculo 
da distância em que esse tipo de conflito pode 
acontecer.
Equação 9.12: Cálculo da distância em que os 
conflitos de interseções ocorrem

D12 < 3 * Máximo (Tverde1, Tverde2)

Em que:
D12 =  Distância entre a interseção 1 e a 

interseção 2
Tverde1 = Tempo da fase de verde na interseção 1
Tverde2 = Tempo da fase de verde na interseção 2
Uma faixa de tráfego misto geralmente maneja 
1.800 veículos por hora. Essa quantidade se 
traduz em um veículo a cada dois segundos 
(3.600 segundos em uma hora). Quando veícu-
los são detidos em um semáforo, a quantidade 
média de espaço que consomem é 6 metros; 
esse espaço inclui o comprimento do veículo e 
algum espaço entre os veículos. Essa distância 
média implica que para cada segundo de tempo 
transcorrido, o equivalente a 3 metros de veículo 
passa por uma interseção.
O Quadro 9.4 traz uma mostra de cálculo do 
espaço necessário entre duas interseções.

9.4.4  Estações com separação de nível

Como já se observou anteriormente, a sepa-
ração de superfícies nos locais das interseções 
traz consigo muitos benefícios da perspectiva 
da economia de tempo de viagem. Um túnel 
ou viaduto de BRT melhora dramaticamente a 
capacidade da interseção tanto para veículos de 
BRT quanto para veículos do tráfego misto. Um 
túnel de BRT libera espaço na superfície que 
pode ser usado para as faixas de conversão do 
tráfego misto.
Entretanto, a separação de nível traz consigo 
duas complicações. Primeiro, a infra-estrutura 
pode ser custosa, dependendo das circunstâncias 
locais. Em muitos casos, a economia de tempo 
para passageiros de BRT e veículos particulares 
justificará completamente o custo adicional de 

Figura 9.48
Enquanto veículos no 
tráfego misto podem se 
beneficiar de fases de 
verde sincronizadas 
entre duas interseções, 
passageiros de BRT 
podem encontrar 
a fase vermelha na 
segunda interseção.
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Quadro 9.4: Cálculo das filas de veículos entre interseções
O cenário seguinte é delineado de forma a determinar se duas interseções 
resultam em operações de fluxo livre ou em congestionamento:

D12 = Distância entre a interseção 1 e a interseção 2

 = 100 metros

Tverde1 = Tempo da fase de verde na interseção 1

 = 40 segundos por ciclo

Tverde2 = Tempo da fase de verde na interseção 2

 = 30 segundos por ciclo

Para determinar se a distância entre essas interseções é suficiente, a equação 
9.12 pode ser aplicada

D12 < 3 * Máximo (Tverde1, Tverde2)

100 metros < 3 * 40 = 120 metros

Visto que 100 metros é menor do que os 120 metros requeridos, não há espaço 
suficiente entre as interseções. É, portanto, possível que veículos formando 
fila no segundo semáforo se acumulem para trás até a primeira interseção. 
Uma vez que a interseção 1 tem uma fase de verde de 40 segundos, uns 20 
veículos liberarão a interseção. Como cada veículo em média consome 6 
metros de espaço longitudinal, 120 metros de veículos formarão uma fila na 
segunda interseção. Se a interseção está a apenas 100 metros, então a fila se 
derramaria sobre a primeira interseção e interromperia o funcionamento do 
primeiro semáforo.

infra-estrutura, mas recursos de investimentos 
limitados, de forma típica, restringem as despe-
sas de infra-estrutura.
Segundo, a separação de superfície pode limitar 
a localização das estações. Em muitos casos, a 
separação de superfície implica posicionar as 
estações no meio da quadra, longe do túnel ou 
viaduto. Se um destino chave é localizado na 
interseção, essa restrição de situação adiciona 
tempos de caminhada para os usuários via-
jando entre a estação e o destino chave. A linha 
Central Norte de Quito usa a separação de nível 
por túneis com bastante eficiência, lançando os 
veículos de BRT por interseções congestionadas. 
Entretanto, os túneis também implicam que nas 
destinações importantes, como a Plaza de las 
Américas, a estação mais próxima esteja a uma 
distância considerável (Figura 9.49). Assim, da 
perspectiva do usuário, a economia de tempo da 
separação de superfície pode ser essencialmente 
perdida em razão da maior caminhada no acesso 
do destino desejado.
Como uma alternativa para esse conflito entre 
eficiência da interseção e conveniência da 
localização da estação, é possível posicionar 

a estação em baixo da interseção. Nesse caso, 
tanto a economia de tempo da separação de 
nível é obtida bem como uma localização con-
veniente de estação para destinos estratégicos. 
Muitas estações de metrô enterrado têm sua 
situação similar a essa. A estação Metro Center 
do metrô de Washington sai diretamente nos 
andares do subsolo de lojas comerciais. Nesses 
casos, no entanto, o acesso de lojas no nível do 
chão e escritórios exige uma transferência com 
mudança de superfície, implicando escadas, 
escadas rolantes e/ou elevadores. Da mesma 
forma, tanto o sistema de BRT Brisbane quanto 
o de Otawa situam estações no nível do túnel. 
Em Brisbane, a estação é exatamente antes do 
túnel e assim oferece aos usuários bons acessos 
para os destinos locais (Figura 9.50). Em Otawa, 
a estação conecta diretamente a um shopping 
center comercial (Figura 9.51). Além disso, no 
caso de Ottawa, a estação no túnel protege agra-
davelmente os usuários das duras temperaturas 
de inverno.
Outra vez, ainda que a separação de superfícies 
em interseções aumente os custos iniciais de 
construção, a economia de tempo pode justificar 
o investimento.
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9.5  Rotatórias
“Tantas estradas. Tantos desvios. Tantas esco-
lhas. Tantos enganos.”

—Sarah Jéssica Parker, atriz, 1965–

Interseções em rotatórias podem criar considerá-
veis incertezas para o sistema de vias de ônibus. 
Se o veículo de BRT precisar cruzar várias faixas 
de tráfego misto em uma rotatória com conges-
tionamento pesado, o veículo de BRT pode ser 
impedido de prosseguir. Por sua vez, essa impre-
visibilidade de atraso em congestionamento 
pode criar muita confusão para controladores 
de sistema que tentam manter serviços frequen-
tes e um espaçamento regular entre veículos de 
transporte público.
Entretanto, há algumas soluções para as dificul-
dades impostas por rotatórias. Há pelo menos 

cinco possibilidades distintas para se acomo-
dar sistemas de BRT na passagem por uma 
rotatória:

1. Operação no tráfego misto;
2. Operação no tráfego misto com áreas de 

espera sinalizadas;
3. Faixa exclusiva do lado interno da 

rotatória;
4. Via de ônibus exclusiva passando pelo meio 

da rotatória;
5. Separação de nível.

Se os volumes de tráfego misto e do sistema de 
BRT não são particularmente pesados, então 
permitir simplesmente que os veículos de BRT 
entrem no tráfego misto pode ser uma solu-
ção simples e eficiente. Nesses casos, o veículo 
de BRT deixará a via de ônibus dedicada na 

Figura 9.49
No caso da linha 
Central Norte de 
Quito, a presença 
de uma passagem 

subterrânea de BRT 
implicou que a estação 

mais próxima de 
um destino chave, o 
centro comercial da 

Plaza de las Américas 
esteja a centenas de 

metros de distância.
Foto por Lloyd Wright

Figuras 9.50 e 9.51
Posicionar estações 

justamente antes de 
um túnel de BRT (foto 
esquerda, Brisbane) ou 
mesmo dentro do túnel 

(foto direita, Otawa) 
ajuda os usuários no 

acesso a destinos locais.
Foto esquerda por cortesia de 

Queensland Transport;

Foto direita por Lloyd Wright

Passagem de BRT Destino principal
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entrada da rotatória, o que pode ser controlado 
por um semáforo ou deixado para a operação na 
base da negociação da preferência de passagem.

A seção 9.3.4 acima já discutiu a possibilidade 
de conversão de uma interseção normal em 
uma rotatória com controle semafórico e áreas 
de espera para o BRT. Essa opção pode ser 
apropriada quando uma interseção normal já 
tenha alcançado o seu ponto de saturação e uma 
variedade de opções de conversão para veículos 
particulares precise ser acomodada.

Em casos em que volumes de BRT e do tráfego 
misto indicam que certa prioridade deva ser 
mantida para os veículos de BRT, então tornar 
as faixas internas da rotatória em faixas excluv-
sivas para o BRT pode ser uma opção eficiente. 
Nesse caso, os veículos de BRT podem acessar 
as faixas exclusivas da rotatória negociando 
o cruzamento das faixas de tráfego misto ou 
recebendo semaforização prioritária. Da mesma 
forma, para sair da rotatória e re-entrar na via 
de ônibus o veículo de BRT deve voltar a cruzar 
as faixas de tráfego misto. Como na entrada da 
rotatória, o veículo de BRT pode ou manobrar 
através do tráfego misto para sair da rotatória, 
ou utilizar outro conjunto semafórico para 
facilitar a saída.

Dependendo do conteúdo físico da rotatória, 
uma faixa dedicada poderá ser construída 
através do centro da rotatória. Nesse caso a 
via de ônibus é construída passando reto pela 

rotatória enquanto o tráfego misto continua a 
circulá-la. A linha Ecovía de Quito oferece um 
exemplo dessa técnica (Figura 9.52). Da mesma 
forma, o sistema de Cali (Colômbia) faz uso 
dessa aproximação (Figura 9.53). A possibilidade 
de construir uma faixa dedicada pelo centro da 
rotatória só será viável quando a área do centro 
da rotatória não abrigar uma fonte, escultura, 
ou outra peça permanente da infra-estrutura 
urbana. A construção do sistema de BRT não 
deve envolver a perda de qualquer item de 
identidade cultural. Nesse projeto, um semáforo 
controla as entradas e saídas da rotatória.
Finalmente, a solução mais elaborada é a cons-
trução de uma passagem subterrânea de via de 

Figura 9.52
A linha Ecovía 
de Quito corta 
diretamente através 
de uma rotatória.
Foto por Lloyd Wright

Figura 9.53
Em Cali (Colômbia), a 
via de ônibus também 

passa pela área 
central da rotatória.

Foto por cortesia de Metrocali
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ônibus que passe sob a rotatória e, assim, evite 
todos os conflitos com o tráfego misto. Quito 
obteve grande sucesso com sua estação “Villa 
Flor” que fica embaixo da rotatória de tráfego 
pesado da Avenida Maldonado. Da mesma 
forma, uma série de passagens subterrâneas 
próximas da Plaza de las Américas em Quito 
evita muitos potenciais congestionamentos para 
a linha Central Norte (Figura 9.54). Como já 
observado, ainda que a separação de superfície 
seja potencialmente a solução mais eficiente em 
termos de eficiência das interseções, sua aplica-
bilidade depende de fatores de custo e de loca-
lização. Em algumas circunstâncias, passagens 
subterrâneas podem ser bastante dispendiosas 
para construir, apesar de que as economias de 
tempo esperadas tanto para veículos de BRT 
e do tráfego misto possam justificar os custos. 

Também, uma passagem subterrânea pode com-
plicar a localização da estação, especialmente se 
há destinos estratégicos próximos à interseção. 
É claro, como no caso da rotatória Villa Flor 
de Quito, que é possível situar a estação dentro 
da própria passagem subterrânea, o que dá aos 
usuários bons acessos para os destinos próximos 
à rotatória.

9.6  Prioridade semafórica
“Um engano comum que as pessoas fazem 
quanto tentam projetar algo completamente à 
prova de idiotas é subestimar a ingenuidade de 
completos idiotas.”

—Douglas Adams, romancista, 1952–2001

A prioridade semafórica para veículos de BRT 
pode assumir uma destas duas formas:

1. Prioridade semafórica passiva;
2. Prioridade semafórica ativa.

Prioridade semafórica passiva é o ajuste de sinais 
de tráfego normais para dar prioridade para 
um corredor com um sistema de BRT sobre 
um corredor sem um sistema de BRT, e para 
dar prioridade para o BRT ao longo daquele 
corredor. Prioridade semafórica ativa tende a ser 
ativada por equipamentos eletrônicos que detec-
tam a chegada de um veículo de BRT em uma 
interseção e ajusta o sinal de tráfego de acordo 
com isso.

9.6.1  Prioridade semafórica passiva

A prioridade de semafórica passiva deve ser 
sempre um primeiro passo básico em dar a 
um sistema de BRT a prioridade semafórica 
em um dado corredor. Prioridade semafórica é 
bastante complementar à simplificação de fases 
semafóricas já discutida, e assim duas técnicas 
podem ser consideradas conjuntamente para 
implementação.
Um dos tipos de medida básica na prioridade 
semafórica passiva é dar preferência aos corre-
dores de BRT sobre as ruas transversais que não 
tenham serviços de transporte público. Essa 
priorização pode ser conseguida com a extensão 
dos tempos de verde para o corredor de BRT 
sobre as ruas transversais. Essa ação melhora as 
velocidades de viagem para todo o tráfego no 
corredor de BRT (tanto ônibus quanto tráfego 
misto) ao custo dos tempos de viagem para todo 
o tráfego no corredor sem BRT.

Figura 9.54
A linha Central Norte 
de Quito, utiliza uma 
série de passagens 
subterrâneas para 
evitar uma rotatória 
perto da Plaza de 
las Américas.
Foto por Lloyd Wright
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O próximo passo é verificar se os ciclos semafó-
ricos no corredor de BRT podem ser encurta-
dos. Como veículos de BRT são menos frequen-
tes que veículos no tráfego misto, eles sofrem 
impactos adversos mais fortes que o tráfego 
misto dos ciclos semafóricos longos. O real ciclo 
ótimo depende tanto do fluxo de veículos de 
BRT e do fluxo de tráfego misto.
Não é incomum para o tempo total de ciclo em 
um corredor de BRT ser tão baixo quanto 60 ou 
90 segundos, subindo a 120 segundos ou mais 
em interseções maiores ou durante horários de 
pico e principalmente para alongar os tempos de 
verde para o corredor de BRT. Em um corredor 
de BRT, o tempo de vermelho enfrentado pelo 
sistema de BRT deve ser tão próximo quanto 
possível de 50% do ciclo semafórico total. É 
típico para o tempo verde para o BRT seja igual 
a 30 segundos em um ciclo de 60 segundos, ou 
40 a 60 segundos em um ciclo de 120 segundos.
Em sistemas como Kunming, onde a estação é 
adjacente à interseção e o ciclo do semáforo é 
de 180 segundos, problemas de formação de fila 
são típicos mesmo com capacidades bem baixas. 
Da mesma forma, atrasos ocorrem em Kunming 
por que os pedestres cruzam a rua desobede-
cendo ao semáforo, o que acarreta sérios proble-
mas de segurança.
A sincronização de fases verdes de semáforos 
entre interseções não é comum em sistemas de 
BRT. Já que tempos de embarque e desembar-
que de BRT podem ser um tanto irregulares, 
a determinação dos tempos de semáforo entre 
as interseções pode ser bastante difícil. Se as 
velocidades dos veículos de BRT são razoavel-
mente previsíveis e interseções estão a menos 
de 1,6 quilômetros, pode ser possível coordenar 
semáforos em um corredor de BRT. Essa prática 
é usada em Otawa (Levinson et al., 2003b).

9.6.2  Prioridade semafórica ativa

Técnicas de prioridade ativa ou em tempo real 
alteram as fases do semáforo quando se observa 
a aproximação de um veículo de BRT à interse-
ção (Figura 9.55). Em um nível ainda mais ele-
vado de sofisticação, a priorização das fases pode 
ser baseada na observação tanto dos veículos de 
BRT quanto do tráfego geral. A importância da 
prioridade semafórica sobre as velocidades dos 
veículos de BRT tende a ser maior em sistemas 

com volumes de ônibus bem baixos, particular-
mente com headways de ônibus maiores do que 
cinco minutos. Quando headways de veículos 
de BRT são menores do que 2,5 minutos é, 
geralmente, complicado implementar prioridade 
semafórica ativa. Se a programação semafórica 
fosse tentada nessas circunstâncias de altas fre-
quências, a direção de tráfego sem BRT estaria 
essencialmente em uma fase vermelha perma-
nente, ainda que a aplicação de prioridade sema-
fórica para fases alternadas ainda fosse possível.
Em países em desenvolvimento, em que volumes 
sobre corredores de BRT tendem a ser altos, as 
interseções são poucas e espaçadas, e os siste-
mas de semáforos, fracos e mal mantidos; as 
medidas de prioridade semafórica para sistemas 
de BRT são menos utilizadas do que em países 
desenvolvidos com interseções frequentes e 
headways mais longos. Entretanto, mesmo com 
altas frequências de veículos, medidas como a 
extensão da fase verde e o encurtamento da fase 
de vermelho podem ser usadas, particularmente 
em ruas transversais menos importantes, para 
recolher benefícios de redução da demora em 
semáforos da ordem de 4% a 10%. Ainda que 
essas economias não sejam tão relevantes quanto 
outras medidas de prioridade, elas podem ser 
um fator de contribuição importante para 
ganhos de eficiência.

Figura 9.55
A prioridade 
semafórica ativa para 
o BRT e a restrição 
de movimentos de 
conversão para veículos 
de tráfego misto podem 
contribuir muito 
para melhorar os 
tempos de viagem do 
transporte público.
Foto por Lloyd Wright 
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Nos EUA e na Europa, em que interseções são 
frequentes e tempos entre veículos são muitas 
vezes cinco minutos ou mais longos, medidas de 
prioridade semafórica podem ser uma medida 
mais importante para aumentar velocidades de 
ônibus ou bondes. Nesses casos, a prioridade 
semafórica pode reduzir a espera no semáforo 
entre 10% e 20%. Nesse contexto, é muitas 
vezes mais fácil dar aos ônibus prioridade sema-
fórica nas interseções sem maiores interrupções 
dos fluxos de tráfego misto.
Como a maioria dos sistemas de BRT até hoje 
foram desenvolvidos em países em desenvol-
vimento com altas frequências de ônibus e 
relativamente poucas interseções, a maioria dos 
sistemas de BRT famosos confiou primaria-
mente em restrições de conversões para aumen-
tar a eficiência das interseções e não confiou 
muito em sistemas semafóricos sofisticados em 
tempo real. Com uma faixa de ônibus exclusiva 
e um projeto de estação otimizado, os benefícios 
adicionais para veículos de BRT resultantes do 
uso de sistemas de semaforização de alta tecno-
logia podem ser relativamente pequenos em rela-
ção ao custo do equipamento de semaforização. 
Entretanto, como a detecção de veículos, equi-
pamentos semafóricos e software de priorização 
tem se tornado cada vez mais comuns, os custos 
estão se tornando cada vez mais acessíveis.
Para sistemas de tráfego em que os fluxos são 
bastante irregulares, sistemas de controle em 
tempo real que ponderam tempos de semáforos 
com os níveis de tráfego observados podem 
gerar benefícios.
Em tais sistemas de tempo real, a mudança 
de fase é normalmente baseada em uma troca 
entre os benefícios e os custos encarados pelas 
aproximações do lado verde e do lado vermelho. 
Um peso especial pode ser dado aos veículos de 
BRT ou ao corredor de BRT. Para o princípio 
geral de encurtamento de tempos de vermelho, 
um sistema completamente atuado com base 
nos movimentos totais dos veículos que também 
inclua veículos BRT é, provavelmente, mais 
importante do que a detecção específica de 
veículos de BRT.
O mecanismo normal de identificação de veícu-
los é ter um transponder detectando os veículos 
de BRT antes de sua chegada na linha de reten-
ção. Se o veículo de BRT é detectado durante 

a fase verde, e a fase verde está se aproximando 
da fase amarela, a fase verde é alongada. Se a 
detecção ocorre durante o intervalo de vermelho 
ou amarelo, a fase verde é retomada antes do 
tempo normal. Algumas orientações gerais para 
a aplicação do alongamento ou encurtamento de 
fases são:

O tempo mínimo de verde para as ruas ��
laterais é determinado com base no tempo 
necessário para pedestres cruzarem a rua;
O tamanho da extensão ou adiantamento ��
da fase verde deve ser até um valor máximo 
definido;
O verde para o corredor não é geralmente ��
adiantado e alongado no mesmo ciclo;
Os tempos de verde são prováveis de ser mais ��
facilmente alongados em interseções com 
tráfego transversal leve.

Um possível uso importante para sinais atuados 
por veículos é para movimentos especiais de 
conversão entrando ou saindo do corredor. Se 
uma interseção tem um pequeno número de 
linhas de BRT que precisam virar à esquerda (ou 
à direita em configuração de mão inglesa), uma 
fase especial de conversão à esquerda pode ser 
adicionada ao ciclo, uma vez que houve a detec-
ção do veículo de BRT. Quando o movimento 
de conversão não possui uma faixa especial, um 
TAG, GPS ou técnica similar de identificação 
específica de ônibus pode ser necessária. Os 
benefícios desses tipos de sistemas atuados para 
movimentos de conversão especial podem eco-
nomizar até 30% do atraso no sinal, não apenas 
para o sistema de BRT, mas também para o 
tráfego geral.
A ativação em tempo real de sinais também 
pode ser usada em gargalos críticos específicos 
ao longo de um corredor de BRT. Por exemplo, 
algumas vezes um sistema de BRT deve passar 
por um segmento estreito de via que é impos-
sível de ser alargado. Tais áreas podem incluir 
pontes, túneis, portões da cidade ou viadutos. 
Normalmente, o congestionamento mais crítico 
não ocorre no segmento crítico, mas exatamente 
antes dele, formando uma longa fila só para 
passar pelo gargalo.
Quando a benfeitoria em si não é congestio-
nada, mas só encontramos congestionamento 
na aproximação à benfeitoria, um semáforo 
geralmente não é necessário, e pode ser melhor 
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terminar a via de ônibus exclusiva apenas a 
uma curta distância antes do gargalo. A dis-
tância deve ser apenas suficiente para permitir 
uma distância conveniente para confluência. 
Essa aproximação da via de ônibus permite que 
ônibus de BRT passem pela maior parte do con-
gestionamento sem provocar qualquer redução 
da capacidade do tráfego misto na seção crítica 
(Figura 9.56).

Se o segmento crítico é uma aproximação à uma 
interseção semaforizada, a faixa do BRT deve 
acabar a uma certa distância. A Equação 9.13 
oferece o cálculo para determinar a distância 
ótima para o término da exclusividade da via de 
ônibus.

Equação 9.13: Cálculo da distância ótima para 
encerrar a via de ônibus

L(metros) = ~ 3 * Tverde (segundos)

Onde:

Tverde = Tempo da fase de verde para a aproxima-
ção do BRT.

Esse cálculo, no entanto, não funcionará mais se 
a própria benfeitoria também se tornar conges-
tionada. Se há um risco de que a benfeitoria 
que é o gargalo se torne congestionada, um 
semáforo especial deve ser usado. Esse sinal, em 
geral, piscaria em amarelo até o ponto em que os 
detectores de tráfego acusassem que o segmento 
crítico se tornou congestionado. Nesse ponto, 
o semáforo seria ativado, e um sinal vermelho 
seria dado ao tráfego geral até que o gargalo 
ficasse liberado (Figura 9.57). O uso seletivo 
desse semáforo ajudaria a evitar o congestiona-
mento dentro da via de ônibus. Em vez disso, o 
atraso é transferido apenas para o tráfego misto 
no segmento anterior, resultando em melhores 
velocidades para os veículos de BRT no seg-
mento crítico. Para túneis, essa abordagem tem 
a vantagem extra de evitar veículos parados em 
sob condições de poluição pesada.
O exemplo dado na Figura 9.57 essencialmente 
funciona como um mecanismo “fura-fila” no 
qual os veículos de BRT recebem uma vantagem 
através de um ponto de gargalo.

Figura 9.56
No caso de um ponto 
sério de gargalo, pode 
ser melhor terminar 
a exclusividade da 
via de ônibus antes de 
chegar ao gargalo.

Figura 9.57
Se a própria área 
do gargalo está 
congestionada, então 
o controle semafórico, 
com prioridade ativa 
para veículos de 
BRT, deve ser uma 
solução adequada.

Via de ônibus segregada

Vias de tráfego misto

Fim da via de ônibus segragada
(BRT e tráfego misto se juntam)

Gargalo
(2 faixas de tráfego misto)

Via de ônibus segregada

Vias de tráfego misto

Semáforo com prioridade
ativa para veículos de BRT

Gargalo
(2 faixas de tráfego misto)
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10. Serviço ao usuário

“Consumidores são estatísticas. Clientes são 
pessoas.”

—Stanley Marcus, 1905–2002

Ao contrário de muitos serviços de ônibus exis-
tentes em cidades em desenvolvimento, o BRT 
põe as necessidades do usuário no centro do 
projeto e dos critérios de implementação do sis-
tema. A qualidade do serviço ao usuário é dire-
tamente relacionada à satisfação do usuário, que, 
no final das contas, determinará a utilização e a 
sustentabilidade financeira de longo prazo.
Infelizmente, mapas e programações confusos, 
veículos sujos e mal mantidos e viagens descon-
fortáveis são muitas vezes a norma observada 
por aqueles que utilizam transportes públicos 
em cidades em desenvolvimento. Operadores 
de transporte público e transportes alternativos, 
algumas vezes, não prestam nenhuma atenção 
ao serviço prestado ao usuário, assumindo, em 
vez disso, que o seu mercado está completo de 
usuários cativos que não tem nenhuma outra 
opção que não seja usar os seus serviços. Tal 
predileção pode, no entanto, levar a uma espiral 
descendente, na qual péssimos serviços pressio-
nem mais passageiros para alternativas motori-
zadas de duas, três e quatro rodas. Por sua vez, a 
utilização limitada de transporte coletivo limita 
o faturamento e diminui ainda mais a qualidade 
do serviço, que por sua vez leva a uma erosão 
ainda maior da base de passageiros. Os impac-
tos de serviços aos usuários ruins pode não ser 
imediatamente evidente quando a maioria dos 
usuários é “cativa” e de fato tem poucas outras 
opções de transporte. Entretanto, no médio e 
no longo prazo, à medida que as rendas aumen-
tam, esses usuários cativos se tornaram usuários 

discricionários. Os usuários discricionários são 
bastante prováveis de mudar para o transporte 
motorizado individual assim que se torne finan-
ceiramente viável fazer isso.
O serviço ao usuário é fundamental em cada 
nível de operação. Os motoristas são corteses, 
profissionais e de boa apresentação? As estações 
e os veículos são limpos, protegidos e seguros? 
A viagem matinal é uma experiência relaxante e 
agradável ou é um trauma infeliz e arriscado que 
se deve suportar? Existem oportunidades para 
as pessoas se queixarem, receberem informação 
e serem ouvidas? Individualmente, fatores como 
o comportamento de motoristas, sinalização, 
assentos confortáveis podem parecer medidas 
triviais, mas o efeito combinado pode ser um 
fator determinante da viabilidade de longo 
prazo de um serviço de transporte público.
Mesmo que essas características de serviço e de 
projeto possam produzir melhorias dramáti-
cas na eficiência do sistema e na satisfação do 
usuário, cada uma delas é de custo relativamente 
baixo e de natureza pouco tecnológica. Assim, 
outra lição do BRT é que as soluções simples e 
engenhosas e que exijam pouca tecnologia são 
muitas vezes de valor muito maior do que as 
alternativas mais caras e complexas. Usuários 
provavelmente não se importam com o tipo 
de tecnologia de propulsão do motor, mas se 
importam bastante com características simples 
de serviço que afetam diretamente o conforto, 
conveniência e segurança de sua jornada. Apesar 
de essa observação ser bastante óbvia, muitos 
desenvolvedores de transporte público devotam 
toda sua atenção para os veículos e aspectos de 
engenharia do projeto do sistema e se esquecem 
dos aspectos do serviço ao usuário.
Os conteúdos deste capítulo incluem:

10.1 Informação ao usuário

10.2 Profissionalismo do sistema

10.3 Segurança

10.4 Instalações de conforto

10.5 Divisão de serviços
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10.1  Informação ao usuário
“Bem feito é melhor do que bem dito.”

—Benjamin Franklin, autor, político e cientista, 
1706–1790

10.1.1  Mapas do sistema

Historicamente, a natureza imediatista dos siste-
mas de transporte alternativos em grande parte 
do mundo em desenvolvimento seguiu itinerá-
rios informais e sem regulamentação que, para 
completa compreensão e utilização do sistema, 
exigem um passageiro experiente. Muitos desses 
sistemas são relativamente incompreensíveis para 
o usuário. A falta de clareza do sistema é uma 
barreira formidável, especialmente para poten-
ciais novos usuários (e.g., visitantes) e àqueles 
residentes com necessidades de transporte 
apenas ocasionais.
Na África do Sul, usuários devem se familiari-
zar com uma quantidade de sinais de mão que 
indicam ao motorista a destinação do usuário. 
Se os sinais de mão coincidem com o itinerário 
que o motorista tenciona seguir, então o veículo 
deverá parar e apanhar o usuário. Diferenças 
sutis de sinais de mão podem significar um 
destino muito diferente. Além disso, os sinais de 
mão variam para cada cidade, assim uma pessoa 
deve aprender um novo conjunto de sinais para 
cada diferente cidade e/ou setor da cidade. Cla-
ramente, esse tipo de sistema cria uma tremenda 
barreira ao uso. De forma a ajudar os usuários, a 
Cidade de Johanesburgo criou de fato uma lista 
de sinais de mão (Figura 10.1). Entretanto, se 
exige um usuário bem dedicado para aprender 
todos os sinais.
Na realidade, melhorar mapas e sinalizações não 
é uma tarefa terrivelmente complexa. Com um 
pouco de esforço e imaginação, cidades podem 
criar sinais visuais que são muito práticos para 
o usuário. Por exemplo, o sistema Metrovía em 
Guayaquil emula os melhores sistemas de metrô 
do mundo ao oferecer mapas de sistema claros e 
coloridos (Figura 10.2).
Um bom teste da amigabilidade de um sistema é 
se um visitante que não fale a língua local pode 

entender o sistema após dois minutos obser-
vando um mapa e um painel de informações. É 
possível conseguir esse nível de simplicidade na 
divulgação das operações do sistema, mas, infe-
lizmente, a maioria dos sistemas de transporte 
público hoje nem tenta fazer isso. Em contraste, 
sistemas como o sistema de BRT de Beijing, ofe-
recem informações sobre o sistema em múltiplas 
línguas.
Diferente dos mapas bem desenhados com codi-
ficações coloridas que se encontram em muitos 
sistemas ferroviários, mapas de sistemas conven-
cionais de ônibus são geralmente bastante con-
fusos. Enquanto metrôs tendem a usar mapas de 

Figura 10.1
Uma parte da lista 

de Johanesburgo 
que instrui como 

os usuários podem 
sinalizar suas 

destinações para 
motoristas de táxis 

microônibus.
Imagem por cortesia da 

Cidade de Johanesburgo

Figura 10.2
Mapa de sistema para 
o sistema Metrovía 
em Guayaquil.
Foto por Lloyd Wright
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“aranhas” bem coloridos para designar as linhas, 
a maioria dos sistemas de ônibus convencionais 
usa uma teia complexa de linhas monocro-
máticas e números (Figura 10.3). Entretanto, 
sistemas de ônibus de alta qualidade estão cada 
vez mais fazendo uso de mapas de aranhas para 
levar a informação aos usuários (Figura 10.4). 
A idéia por traz de um mapa de aranha é dar a 
cada linha sua própria identidade de cor. A linha 
inteira fica evidente, bem como todas as grandes 
estações. O mapa de aranha de Bradford (Reino 
Unido) é parte da estratégia de marketing de 
re-criação da marca da rede de ônibus como um 
sistema “Overground”. A palavra “Overground” 
(“sobre-solo”) é uma referência que pega empres-
tado o nome do sistema de metrô de Londres, 
conhecido como “Underground’ (“subsolo”). 
Assim o mapa de aranha em Bradford ajuda 

a divulgar a ideia que a rede de ônibus é um 
sistema de transporte de massa de qualidade.
A diferenciação de itinerários pode ser comuni-
cada através de uma variedade de mecanismos, 
incluindo cores, números e nomes de destinos. 
Esquemas de codificação de cores são eficien-
tes para permitir que os usuários diferenciem 
prontamente múltiplas linhas. Também, a 
codificação por cores pode ser refletida tanto 
nos mapas de linha do sistema como no próprio 
veículo. Por exemplo, um cartaz colorido na 
frente do veículo designa a direção da linha. 
O cartaz é facilmente removível de forma a 
permitir máxima flexibilidade no uso do mesmo 
veículo em múltiplos corredores, dependendo 
das mudanças nos padrões de demanda dos 
usuários. Geralmente, usuários conseguem 
discernir cores mais rápido do que eles conse-
guem identificar números de linha ou destinos 
escritos. Entretanto, na prática, números de 
linhas, codificações de cores e nomes de desti-
nos podem realmente ser usados em conjunto 
para maximizar o reconhecimento pelo usuário. 
É claro que cuidado deve ser tomado para que 
o resultado não seja de grande complexidade 
visual. O melhor desenho é aquele que cla-
ramente comunica as linhas e destinos sem com-
plexidade desnecessária.
A linha Trolé de Quito opera um sistema de 
linhas um tanto complexo no qual cinco linhas 
complementares diferentes são utilizadas ao 
longo de um único corredor. Com esse sistema, 
Quito é capaz de oferecer os serviços mais 
frequentes para os destinos centrais que tem 
maior demanda de usuários. O oferecimento 
destas linhas complementares contribui muito 
para melhorar a eficiência técnica do sistema. 
Entretanto, usuários estão amplamente por si 
sós quando se trata de distinguir a linha asso-
ciada ao veículo que se aproxima da estação. 
Uma vez que todos os veículos param na única 
posição de parada da plataforma, os usuários 
devem identificar as linhas adequadas com base 
em um cartão numerado na frente do veículo. 
Não há anúncios na plataforma e não há painéis 
visuais para indicar que a linha complementar 
é associada ao veículo em aproximação. Infe-
lizmente, a infra-estrutura da estação proíbe 
uma visão clara do cartão numérico na frente 
do veículo (Figura 10.5). Assim, clientes têm 

Figura 10.3
Este mapa 
convencional de linhas 
de ônibus na área 
central de Londres 
é bem complicado 
de ler e entender.
Imagem por cortesia de 
Transport for London (TfL).

Figura 10.4
Este “mapa de 
aranha”, como o 
usado em Bradford 
(Reino Unido) oferece 
uma visualização 
fácil que permite 
usuários entender 
rapidamente como o 
sistema funciona.
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apenas uma visão indistinta durante uma fração 
de segundo do número da linha complementar. 
Além disso, uma vez que o sistema de anúncios 
de áudio dentro do veículo muitas vezes não 
funciona ou o som é de qualidade tão ruim que 
é ininteligível, os clientes a bordo podem não 
ter nenhuma ideia de qual linha complementar 
eles estão usando. Esse tipo de má comunica-
ção, no final das contas, afeta a eficiência do 
sistema em consideração e as transferências de 
usuários, levando a aglomerações nas estações de 
transferência. Por sua vez, a satisfação do usu-
ário com o sistema é posta em risco com essas 
dificuldades.
Mapas de linhas com base de tempo são uma 
característica de serviço simples e ainda assim 
muito úteis para o usuário. Com um mapa de 
linhas com base no tempo, o tempo de viagem 
médio necessário para viajar entre pontos é 
incorporado no mapa (Figura 10.6). Usuário 
podem assim medir rapidamente seus tempos 
esperados de viagem.
A completude de um mapa particular também 
pode afetar a usabilidade do sistema. Em alguns 
sistemas, como o de Curitiba, apenas o mapa 
para um corredor é exibido nas estações e dentro 
dos veículos. Essa limitação implica que as pes-
soas só têm um bom conhecimento do corredor 
que utilizam com mais frequência. Portanto, 

pessoas podem não ter capacidade de utilizar o 
sistema com a mesma desenvoltura para via-
gens ocasionais. Mais que isso, a falta de um 
mapa geral significa que usuários não podem 
traçar facilmente o itinerário mais eficiente para 
viagens ligadas com múltiplos destinos (e.g., do 
trabalho a escola, às compras, ao médico). A 
falta de um mapa completo do sistema também 
é bastante desvantajosa para visitantes e usuários 
ocasionais do sistema de transporte público. 
Assim, é recomendado que um mapa completo 
do sistema seja colocado nas estações e dentro 
dos veículos. É claro que há questões de custos 
associadas com o fornecimento de mapas de 
qualidade, mas, em comparação com outros 
aspectos do desenvolvimento do sistema (veí-
culos, vias, estações, etc.), esse custo é relativa-
mente pequeno.
A disposição eficiente de mapas em veículos e 
estações também é um fator determinante na 
amigabilidade do sistema. Em Bogotá, mapas 
atualizados do sistema estão disponíveis apenas 
dentro das estações e dos veículos. Entretanto, 
alguns usuários gostariam de visualizar o 
sistema e a linha antes de pagar e entrar no sis-
tema. Assim, seria melhor também ter um mapa 
do sistema fora do ponto de entrada na estação. 
A ideia é tornar o sistema tão simples e convida-
tivo quanto possível para o cliente. Um grande 
impeditivo para o uso do transporte público é o 
fato de que muitos usuários em potencial sim-
plesmente não sabem como o sistema funciona. 
Um mapa de linhas do lado de fora da estação 
também pode ser uma oportunidade de engajar 
visualmente as pessoas que, em geral, não usam 
o sistema. Assim, um mapa visualmente estimu-
lante pode realmente ser parte de uma estratégia 
de marketing para informar não usuários, como 
motoristas de passagem, da potencial relevância 
para os seus padrões diários de viagem.
O oferecimento de mapas da vizinhança da área 
local pode ser bastante útil aos usuários. Em 
muitos casos, uma pessoa pode estar seguindo 

Figura 10.5
Sem anúncios ou painéis eletrônicos, 
usuários do Trolé de Quito têm apenas um 
breve momento entre as linhas de visão 
bloqueadas para enxergar o número da linha 
do veículo se aproximando da estação.
Foto por Lloyd Wright

Figura 10.6
Este mapa com tempos 
de viagem, em Nagoya 

(Japão), permite que 
usuários meçam o 

tempo necessário para 
viajar até seu destino.

Foto Lloyd Wright
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Figura 10.7
Um mapa da área local 
nesta estação do sistema 

MRTA de Bangkok 
ajuda os usuários a 

achar seus itinerários 
até o destino final.

Foto por Lloyd Wright

para um endereço próximo da estação em ques-
tão. Um mapa de área local pode, desse modo, 
direcionar a pessoa para seu destino, a partir da 
estação (Figura 10.7).
À medida que o sistema cresce, a atualização de 
mapas pode se tornar um exercício dispendioso. 
Assim, consideração cuidadosa sobre como os 
mapas serão atualizados com adições futuras 
deve ser feita no começo. Esse exercício de 

Figuras 10.8 e 10.9
Sinalização nas 

estações em Quito 
(foto superior) e 

Otawa (foto inferior) 
oferece orientação 

clara aos usuários.
Foto por Lloyd Wright

planejamento pode incluir uma comparação de 
custo entre imprimir e distribuir novos mapas a 
cada novo corredor ou simplesmente adicionar 
uma nova camada ao mapa existente.

10.1.2  Sinalização

Em adição aos mapas de sistema, a sinalização 
diversa dentro e em volta das estações, bem 
como dentro dos veículos, são essenciais para 
ajudar os usuários a entender prontamente o 
sistema. Exemplos desses tipos de sinalização 
são prováveis de precisar incluir:

Instruções para usar as máquinas de cobrança ��
de tarifas ou venda de bilhetes;
Identificação de pontos de entrada e saída da ��
estação (Figura 10.8);
Identificação de plataformas e das linhas que ��
param nessas plataformas (se houver múlti-
plas posições de embarque);
Direções a seguir para transferências ��
em terminais e estações de transferência 
intermediária;
Ações necessárias em situações de emergên-��
cia (instruções para telefones de emergên-
cia, equipamentos contra incêndios, etc.) 
(Figura 10.9);
Identificação de locais dentro do veículo para ��
pessoas com necessidades especiais (deficien-
tes físicos, idosos, pais com crianças, passagei-
ros com bicicletas, etc.);
Locais e direções para instalações de apoio ao ��
usuário (e.g., estacionamentos de bicicletas, 
banheiros).

O processo de cobrança de tarifa é outra área de 
potencial confusão do usuário que pode deter a 
utilização do sistema. Enquanto usuários regula-
res e usuários cativos farão esforços para com-
preender as opções de compra e preços, outros 
grupos de usuários podem ver o sistema de tarifa 
como outra complicação, inibindo o uso. Instru-
ções claras e simples são essenciais. Idealmente, 
o projeto deve ser claro o bastante para que uma 
pessoa que não fale a língua local possa entender 
os preços e os métodos de pagamento.

Pontos de transferência e locais de parada dos 
veículos também são potencialmente confusos 
para o usuário. A confusão pode ser particu-
larmente mais séria durante horários de pico, 
quando multidões, barulho e distrações são 
intensos. Essa sinalização deve ser de tamanho 
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suficiente para atrair a atenção, de forma a guiar 
efetivamente os usuários para o lugar correto. 
Projetistas de sistema devem seguir os prováveis 
passos de um usuário prospectivo de forma a 
posicionar a sinalização nos pontos corretos. 
Por exemplo, a sinalização orientando usuários 
para os pontos de transferência será melhor, se 
posicionada diretamente oposta aos pontos de 
saída de usuários desembarcando.
Certas áreas de veículos são tipicamente desig-
nadas para usuários com necessidades especiais, 
como aqueles com deficiências físicas, idosos, 
mulheres grávidas e crianças pequenas. Essas 
áreas podem ser prontamente identificadas com o 
uso de sinalização adequada, bem como códigos 
de cores. O código de cores pode incluir o uso de 
assentos distintamente coloridos nessas áreas.

10.1.3  Anúncios comerciais

A sinalização e os painéis podem estar presentes 
não apenas para informar os usuários sobre o 
sistema de transporte público. Anúncios podem 
ser parte de uma estratégia para assegurar renda 
necessária para o sistema.
Entretanto, ainda que anúncios em muitos casos 
desempenhem um importante papel sobre o 
faturamento, pode haver casos em que se torne 
um detrimento para a efetiva transmissão das 
demais informações. Uma super abundância 
de painéis visuais pode embotar a comuni-
cação efetiva. Se sinalização e/ou anúncios 

demais estão presentes, a linha de diminuição 
do retorno pode ser cruzada. Muita sinalização 
pode ser visualmente incômoda e pode impedir 
os usuários de absorver as informações vitais. 
A confusão visual é particularmente proble-
mática quando sistemas posicionam anúncios 
em todo lugar. Em alguns casos, como se faz 
nos sistemas de metrô japoneses, os anúncios se 
projetam para o espaço do usuário e diminuem 
o conforto geral, bem como cria um ambiente 
claustrofóbico (Figura 10.11).
Anúncios nas laterais dos veículos podem ser 
uma oportunidade de chamar a atenção para as 
empresas (Figuras 10.12 e 10.13). Entretanto, a 
pintura dos veículos pode restringir a visibili-
dade para aqueles dentro do veículo, o que pode 
criar desgaste do usuário para aqueles tentando 
identificar o nome da estação. Adicionalmente, 
a substituição de um nome e cores reconhecíveis 
do sistema com uma mensagem de anúncio 
comercial pode reduzir o potencial de criação 
de marca associada ao veículo rapidamente 
identificável.
Algumas cidades reconheceram que o espaço do 
lado de fora do veículo pode representar uma 
propriedade valiosa para anúncios comerciais. 
Tanto o tamanho das laterais do veículo quanto 
a natureza chamativa de uma grande mensagem 
se movendo pelo centro da cidade tornam esses 
anúncios uma fonte de renda potencialmente 
lucrativa. Entretanto, a decisão de substituir a 
marca e a logomarca do sistema com uma men-
sagem comercial não é para ser assumida despre-
ocupadamente. Ao ceder esse espaço para usos 
comerciais, uma oportunidade de se criar uma 
identidade de mercado amplamente reconhecida 

Figura 10.10
Como esse exemplo de Bangkok mostra, ins-
truções no piso da plataforma podem ser úteis, 
facilitando movimentos eficientes de usuários.
Foto por Lloyd Wright

Figura 10.11
A confusão visual 
dos anúncios 
pendurados nos 
sistemas ferroviários 
japoneses pode 
embotar a capacidade 
do usuário para ver 
outras informações, 
como mapas de 
sistema, bem como 
reduzir a visibilidade 
interna e externa.
Foto por Lloyd Wright
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para o sistema pode ser perdida. Mesmo se a 
logomarca do sistema aparece em conjunto com 
a mensagem comercial, seu impacto é substan-
cialmente reduzido graças ao compartilhamento 
do espaço visual.
Além disso, a imagem pintada pode diminuir a 
visibilidade para passageiros dentro do veículo. 
Geralmente, a mensagem comercial é pintada 
no veículo de uma maneira pontilhada na qual 
a imagem global é formada de muitas pequenas 
marquinhas de tinta. A natureza translúcida 
das tintas e a natureza pontilhada da imagem 
permitem que os passageiros vejam o exterior. 
Entretanto, a qualidade da vista é reduzida. A 
capacidade de reconhecer referências externas 
pode ser importante para passageiros buscando 
a identificação da parada correta para descer do 
veículo. Adicionalmente, a visão da paisagem 
externa é um dos fatores que afetam o prazer da 
viagem do passageiro.
Anúncios, portanto, devem ser usados discreta-
mente, de forma a não se tornarem tão invasivos 
a ponto de impedir a visualização das demais 
informações. É bastante comum que a redução 
da quantidade de anúncios aumente o fatura-
mento. Esse resultado ocorre graças à relativa 

Figuras 10.12 e 10.13
Anúncios comerciais 
pintados do lado 
externo do veículo 
pode ser uma fonte 
de renda importante. 
Entretanto, os anúncios 
tenderão a reduzir 
as possibilidades de 
desenvolver a marca e 
a logomarca do próprio 
sistema, bem como 
diminuir a visibilidade 
para passageiros 
dentro do veículo.
Foto esquerda (Bangkok Skytrain) por 
Lloyd Wright;

Foto direita por Eric Strauss do 
Orlando LYNX

escassez de oferta. À medida que o espaço dispo-
nível para anúncios se torna restrito, o preço dos 
lances pelo espaço se tornam maiores.

10.1.4  Mensagens de serviços públicos

Além de mensagens comerciais, um sistema 
de transporte público também pode desejar 
permitir “anúncios de serviços públicos” (ASPs) 
dentro do sistema. Ainda que ASPs não tragam 
quaisquer rendas de anúncios comerciais, sua 
presença atende um serviço público importante. 
ASPs oferecem informações sobre uma varie-
dade de causas, incluindo:

Acesso a serviços públicos (saúde, educação, ��
empregos, etc.);
Campanhas de conscientização em tópicos ��
chave como HIV/AIDS, serviços infan-
tis (Figura 10.14), segurança e proteção, o 
ambiente (Figura 10.5), eleições, etc.
Mudanças de comportamento em relação ao ��
ato de fumar, à forma de dispor do lixo, ao 
abuso, etc.

Assim, um sistema de transporte público pode 
ser visto como uma ferramenta para alcançar 
uma variedade de objetivos de campanhas 
públicas e agregar ainda maior valor para a vida 

Figuras 10.14 e 10.15
Anúncios de serviços 

públicos como 
informação da 

qualidade do ar, no 
metrô de Montreal, e 
uma mensagem sobre 

adoção, no Reino 
Unido, contribuem 
muito para atender 

à conscientização 
pública.

Foto esquerda por Lloyd Wright;

Foto direita por cortesia de Adbus
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de seus usuários. Um sistema de transporte 
público pode ser um dos poucos lugares que 
uma pessoa pode ser exposta a essas mensagens. 
ASPs demonstram que um sistema reconhece 
seu papel e responsabilidades em atender as 
maiores necessidades da comunidade. Um 
sistema de transporte público deve ser visto não 
apenas como um serviço de transporte levando 
as pessoas de um ponto ao outro, mas também 
como um membro confiável da comunidade.

10.1.5  Sistemas de informação visual 
e de voz

A sinalização tradicional é apenas uma forma 
de levar informação aos usuários. Painéis visuais 
com informação em tempo real são cada vez 
mais utilizados para levar uma variedade de 
mensagens. Esses dispositivos podem mostrar os 
seguintes tipos de informação:

Próxima parada (painel dentro do ônibus);��
Tempo estimado para a chegada do próximo ��
veículo (painel na plataforma);
Avisos especiais, como atrasos, trabalhos de ��
construção, novos corredores, etc.
Anúncios do serviço ao usuário como infor-��
mações sobre descontos em tarifas.

Painéis de mensagem variável que informam 
os passageiros quando o próximo ônibus deve 
chegar podem ser particularmente eficientes 
para redução da “ansiedade de espera” que, 
muitas vezes, afeta passageiros que não estão 
certo sobre quando, ou se, um veículo de 
transporte público está vindo (Figuras 10.16 e 
10.17). Essa característica permite que usuários 
façam outras atividades, agregando valor ao 
uso do tempo, em vez de esperar nervosamente 
com atenção fixa no horizonte. Esses painéis 
podem reduzir a percepção do tempo de espera 
substancialmente.
Comunicações de voz também podem ser um 
mecanismo útil para transmitir informações 
essenciais. Por exemplo, anunciar a próxima 
estação permite que usuários se concentrem 
em outras atividades (como a leitura, conversa 
com amigos, etc.). De outra forma, clientes 
igualmente tendem a olhar para os painéis ou 
para os nomes das estações muito frequente-
mente. Forçar o usuário a se familiarizar com 
o ambiente local pode adicionar desgaste à 
viagem, especialmente para visitantes e usuários 
de transporte público ocasionais. Além disso, 

Figura 10.16
Um painel de 
informação no 
interior de um veículo 
de TransMilenio 
em Bogotá.
Foto por Dario Hidalgo

Figura 10.17
Painéis de mensagem 
variável ao longo de 
uma plataforma no 

sistema de vias de 
ônibus de Brisbane.

Foto por cortesia de 
Queensland Transport

durante as condições lotadas do horário de 
pico, conseguir uma visão limpa da sinalização 
externa pode ser difícil.

Mensagens de voz podem ser transmitidas por 
meio do motorista do veículo ou pelo uso de 
gravações. Tipicamente, gravações são reco-
mendadas, já que podem ser mais claras e mais 
consistentes. Também, mensagens gravadas 
podem empregar tecnologia digital, em vez de 
tecnologia analógica. Mensagens de voz digitais 
são mais prontamente entendidas que mensa-
gens analógicas locais. Além disso, cada moto-
rista terá seu próprio acento e ele pode não ser 
compreendido por todos. O emprego de mensa-
gens digitais pré-gravadas com ativação auto-
mática em certas posições na viagem assegurará 
uma fonte de informação confiável e uniforme. 
Adicionalmente, mensagens digitais permitirão 
que o motorista se concentre melhor em outros 
aspectos do serviço ao usuário. Em algumas 
circunstâncias, pode ser prático produzir breves 
mensagens de destinos em mais de um língua.
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Mesmo com uma gravação digital que ofereça 
a localização do veículo, haverá casos em que 
uma mensagem do motorista será apropriada. 
Se houver um incidente ou atraso de sistema, o 
motorista pode repassar a informação aos passa-
geiros. É sempre melhor deixar os usuários total-
mente informados de qualquer situação até onde 
for possível. Entender a razão de um atraso (e.g., 
acidente de tráfego, condições climáticas) tende 
a acalmar a ansiedade do passageiro. Mensagens 
do motorista são obviamente bastante importan-
tes durante qualquer situação de emergência.

10.1.6  Interação com o usuário

Relações eficientes com o usuário não devem ser 
um fluxo de informação de um sentido. A melhor 
fonte de avaliação e retro-alimentação provavel-
mente é aquela que parte dos próprios usuários. 
Em muitos casos, usuários identificam problemas 
e as soluções potenciais bem antes de gerentes e 
projetistas do sistema. Infelizmente, essa fonte de 
conhecimento é muitas vezes ignorada.
O encorajamento da informação do usuário não 
é um processo fácil. A natureza dispersa e des-
centralizada dos usuários pode tornar compli-
cada a existência de um diálogo relevante. Ainda 
que, praticamente, todos os usuários tenham 
uma opinião definida sobre o serviço de trans-
porte público, poucos farão esforço de oferecer 
retornos, especialmente quanto os gerentes do 
sistema não oferecem uma oportunidade fácil 
para fazê-lo.
Alguns dos mecanismos mais comuns de obter 
informações dos clientes incluem:

Centro de atendimento telefônico;��
Contatos por correio eletrônico e �� site de 
informação;
Correio direto;��
Caixa de sugestões física;��
Balcão de serviço ao usuário;��
Pesquisas de opinião;��
Ombudsman��  e/ou representante dos usuários 
no quadro de diretores.

A interação eficiente com o usuário deve 
envolver mecanismos tanto “passivos” quanto 
“ativos”. A confiança apenas em medidas pas-
sivas, como um centro de atendimento e um 
endereço de correspondência eletrônica, implica 
que apenas usuários com um problema sério 
fornecerão informações. Tais informações auto-

selecionadas podem não ser completamente 
representativas da opinião geral do usuário. Em 
contraste, uma pesquisa com usuários, ainda 
que mais dispendiosa, talvez seja o mecanismo 
mais abrangente para conseguir opiniões e 
sugestões dos usuários.

10.1.6.1  Centros de atendimento telefônico
Oferecer um serviço telefônico para perguntas 
de usuários é uma das formas mais básicas de 
interação com o usuário. Centros de atendi-
mento tratarão de uma variedade de solicitações, 
incluindo informações básicas do sistema, queixas 
e recomendações. Esses diferentes tipos de pedi-
dos podem ser manejados por um único número 
de telefone, ou através de números individuais 
para diferentes funções. Entretanto, à medida 
que o número de telefones aumenta, pode haver 
aumento de confusão entre os usuários. Um 
único número telefônico para diversas solicitações 
permite que seja mais fácil a divulgação desse 
número. Entretanto, uma única linha de atendi-
mento exige que os operadores tenham conhe-
cimento o bastante para tratar de uma grande 
variedade de pedidos. O número de operadores 
disponíveis deve ser cuidadosamente selecionado 
para evitar esperas de usuários. Idealmente, um 
operador deve atender imediatamente ou dentro 
de poucos minutos a chamada do usuário.
Os centros de atendimento podem ser operados 
diretamente pelos operadores de transporte 
público, ou os centros podem ser contratados 
de uma empresa especializada. No caso de uma 
empresa contratada, a supervisão do controle de 
qualidade será provavelmente necessária para 
assegurar que se oferece um serviço realmente 
útil para o usuário. Todas as informações coleta-
das pelo centro de atendimento devem ser docu-
mentadas e analisadas pela agência de transporte 
público. Um relatório regular sobre as perguntas 
dos usuários pode ser uma ferramenta de avalia-
ção útil para ser compartilhada com a equipe, 
membros do conselho e o público.
O crescimento rápido do uso de telefones 
celulares também oferece outra via de informa-
ção dos clientes através de mensagens de textos 
(SMS, Short Message Service). Um número 
deve assim também ser fornecido para permitir 
que comentários e sugestões sejam enviadas 
desse modo.
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10.1.6.2  Contatos por correio eletrônico e 
website de informações

Previsão para o recebimento de informações via 
website também deve ser feita. Um ícone “fale 
conosco” com detalhes básicos para contato 
(telefone e informação de contato por correio 
eletrônico) deve ser proeminente na página prin-
cipal do sistema na Internet.

Informações no website também podem ajudar 
a responder perguntas básicas dos usuários 
sobre os horários de operação do sistema, estru-
turas de linha, tarifas, métodos de pagamento e 
dados e fatos do sistema. Assim, o conteúdo do 
website pode fazer muito para responder às per-
guntas sem a necessidade do usuário contatar 
diretamente a agência de transporte público. 
Perguntas frequentes tratadas dessa maneira 
podem economizar recursos de equipe.

O website também pode ser utilizado para 
encorajar e estruturar o retorno. Um formulá-
rio on-line para tratar das queixas, sugestões e 
comentários pode facilitar o processo de retro-
alimentação. Entretanto, a natureza do formu-
lário não deve ser muito restritiva em termos 
de adquirir uma grande quantidade de infor-
mações do usuário. A Figura 10.18 mostra um 

exemplo de formulário de retorno utilizado pelo 
TransMilenio em Bogotá.
Mesmo com essa coleta de dados automatizada, 
a resposta da agência deve ser tão personalizada 
quanto possível. Cada entrada deve ser cui-
dadosamente lida e respondida em um tempo 
curto. Administradores do sistema podem 
até desejar dar presentes ou reconhecimento 
especial para os clientes que ofereçam sugestões 
úteis para a melhoria do sistema. Um passe de 
transporte público (por um dia ou por uma 
semana) ou artigo de marketing do sistema 
podem ser incentivos eficientes para recompen-
sar informações valiosas.
É aconselhável organizar todos os dados recebi-
dos, como acontece com as informações telefô-
nicas, de forma a ser possível de fornecer uma 
série histórica de comentários e preocupações. 
Dessa maneira, gerentes podem acompanhar 
tendências e identificar as principais preocu-
pações ao longo do tempo. É provável que o 
número de comunicações recebidas seja pequeno 
em comparação com o grande número de pas-
sageiros, mas o fato de que alguém empreende 
tempo em fazer uma chamada, escrever um 
e-mail ou preencher uma queixa implica que 
a mensagem é do interesse para os gerentes e 
desenvolvedores do sistema.

Figura 10.18
O formulário de 
retorno oferecido 

no website do 
TransMilenio S.A.
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10.1.6.3  Balcões de atendimento ao usuário
Serviços via Internet, e-mail, telefone e SMS são 
boas opções para alguns usuários. Entretanto, 
em muitas cidades de nações em desenvolvi-
mento, nem todos os usuários terão acesso a 
essas opções. Assim, opções mais diretas e con-
vencionais também devem existir para encorajar 
as interações com usuários.
A providência de um balcão ou guichê de aten-
dimento ao usuário é bastante importante em 
termos de dar a todos os usuários acesso a um 
representante do sistema (Figura 10.19). Além 
disso, tais centros podem ajudar a colocar uma 
face mais humana nas interações com os usu-
ários. Muitos usuários simplesmente preferem 
falar pessoalmente com uma pessoa de verdade 
para obter as respostas a suas questões mais 
importantes.
Centros de atendimento ao cliente são frequen-
temente localizados em terminais, especialmente 
em função da maior disponibilidade relativa de 
espaço sobre estações menores. A localização em 
terminais e grandes estações também oferecem 
muitas vezes um volume máximo de usuários 
de forma a assegurar que o balcão do cliente seja 
adequadamente utilizado. Entretanto, lugares 
fora do sistema também são uma possibilidade. 
Centros de atendimento ao cliente em centros 
comerciais, edifícios públicos e praças públicas 
também podem ser bastante apropriados.

Como nos centros de atendimento telefônico, o 
pessoal trabalhando nos centros de atendimento 
deve ser completamente treinado para tratar de 
uma ampla variedade de solicitações e infor-
mações. O pessoal deve tomar nota de todas as 
entrevistas feitas, de forma que esses comentá-
rios e tendências sejam adequadamente catego-
rizados e passados adiante para análise geren-
cial. Centros de atendimento também devem 
oferecer caixas de sugestões para os clientes que 
desejarem fazer comentários por escrito.

10.1.6.4  Formulários de pesquisa
Como observado, interações com os usuários 
não devem ser apenas de natureza passiva. Em 
vez disso, operadores de sistema devem ativa-
mente buscar as informações e as opiniões do 
usuário em uma base regular. Pesquisas com os 
usuários oferecem um mecanismo estruturado 
para avaliar regularmente a satisfação do usuário 
e as preocupações do usuário.
A estrutura da pesquisa deve ser projetada 
profissionalmente. Grande cuidado deve ser 
tomado para assegurar que induções não sejam 
inseridas nas perguntas da pesquisa. Considera-
ção deve ser dada para a aplicabilidade de longo 
termo das questões para que a mesma estrutura 
de pesquisa possa registrar uma série temporal 
de comparações de informações dadas pelos 
usuários. A duração de uma pesquisa deve ser 
cuidadosamente determinada. Usuários dentro 
do sistema, provavelmente, não estariam dispos-
tos a dedicar mais do que alguns minutos para 
um questionário.
Pesquisas para o transporte público são tipica-
mente administradas aos usuários dentro do 
sistema. Pesquisas podem ser aplicadas a clientes 
esperando na plataforma ou no veículo em 
movimento. Em muitos casos, entrevistas no 
veículo darão ao pesquisador mais tempo para 
obter as respostas. Pesquisas telefônicas também 
são possíveis, mas podem ser menos focadas 
em termos de seleção de usuários. Entretanto, 
pesquisas telefônicas podem ser uma forma 
bastante útil de entender as impressões das 
pessoas que não usam o sistema regularmente. 
A compreensão das preocupações daqueles que 
usam outros modos pode ser bastante útil em 
termos de ganhar novos passageiros.
Pesquisas são bastante úteis na aquisição de 
uma visão equilibrada do que é importante para 

Figura 10.19
Um centro de serviços 
de informação ao 
usuário para o sistema 
de BRT de Otawa. Este 
escritório é localizado 
dentro de um grande 
centro comercial 
próximo a uma estação 
no centro da cidade.
Foto por Lloyd Wright
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os usuários do sistema, com medidas padroni-
zadas das diferentes características de serviço. 
Pesquisas de usuários podem fazer parte dos 
mecanismos de retorno usado para presentear 
bônus para operadores do sistema, uma vez que 
qualidade de serviço é o objetivo final.

10.1.6.5  Representação pública
Em adição a todos os mecanismos usados para 
solicitar informação dos usuários, eleger formal-
mente representantes dos usuários para a agência 
de supervisão do sistema pode ser bastante útil. 
Essa representação pode ser na forma de um 
ombudsman público ou membros do quadro de 
diretores do sistema. Ao permitir essa represen-
tação oficial, o sistema está oferecendo maior 
transparência e abertura para os seus proces-
sos decisórios. Além disso, como observado 
anteriormente, as informações do público, em 
muitos casos, são mais relevantes do que as 
dos assim chamados experts. Ao permitir que 
cidadãos sintam maior participação no sistema 
de transporte público, há maior aceitação do 
sistema bem como maior utilização.
A escolha do representante adequado pode ser 
bastante desconfortável. Em muitos casos, a 
posição não deve valer o custo e o esforço de 
uma eleição democrática completa dentro da 
área metropolitana. Entretanto, para algumas 
cidades, a posição de ombudsman pode ser 
realmente eleita de forma democrática. Outra 
alternativa seria que as organizações cívicas e 
não governamentais pudessem ser abordadas de 
forma a indicar nomes. Da mesma forma, orga-
nizações como câmaras de comércio e associa-
ções de engenheiros, arquitetos, planejadores ou 
outras associações profissionais também podem 
ser apropriadas para consulta e inclusão.

10.2  Profissionalismo do sistema
“Um profissional é alguém que consegue reali-
zar o seu melhor trabalho mesmo quando não 
sente vontade de fazê-lo.”

—Alistair Cooke, jornalista e comentarista, 1908–

10.2.1  A equipe do transporte público

No transporte público, assim como na vida, 
algumas vezes um simples sorriso ou uma 
palavra gentil podem fazer toda a diferença. O 
papel da equipe de transporte público em fazer 

os usuários se sentirem respeitados e bem-vindos 
é uma das melhores ferramentas promocionais 
disponíveis (Figura 10.20). Ainda que o com-
portamento da equipe seja provavelmente uma 
das formas de mais baixo custo na prática de 
um bom atendimento ao cliente, é também, 
algumas vezes, uma das mais negligenciadas.
O treinamento da equipe de transporte público 
em interações sociais deve ser feito regular-
mente. O estabelecimento de um ambiente posi-
tivo entre a equipe e os usuários não é apenas 
saudável na atração de viagens, mas também 
pode melhorar a moral dos empregados. Para 
bilheteiros, cobradores, motoristas que tratam 
com milhares de passageiros por dia, cada usu-
ário pode apenas se tornar outra face na multi-
dão. Entretanto, uma breve interação do usuário 
com a equipe pode afetar de forma relevante sua 
opinião sobre o serviço. Assim, é importante que 
a equipe de transporte público veja cada intera-
ção com cuidado. Um programa de treinamento 
de atendimento ao cliente deve enfatizar esses 
pontos (Figura 10.21). Adicionalmente, avalia-
ções de desempenho da equipe de transporte 
público devem refletir a importância da excelên-
cia em interações com o usuário. Membros da 
equipe que sejam excelentes nas relações com os 
usuários podem ser recompensados com incenti-
vos salariais.
Em muitos casos, a equipe não será de funcioná-
rios públicos. A tendência crescente em direção 
ao uso de concessões ao setor privado implica 
que esses empregados estarão respondendo 
às demandas de seus empregadores privados. 

Figura 10.20
Equipe do 

TransMilenio de 
Bogotá aplaude 

visitantes 
internacionais 

conhecendo o sistema.
Foto por Lloyd Wright
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Entretanto, essa situação não implica que a 
agência pública não possa influenciar positiva-
mente as interações entre a equipe de transporte 
e os usuários. Incentivos financeiros em contra-
tos de concessão podem encorajar o comporta-
mento apropriado. O treinamento de equipe na 
interação com o usuário pode ser imposto com 
um requerimento obrigatório para a empresa 
concessionada. A maximização de lucros pode 
ser um forte incentivo para empresas particu-
lares encorajarem um ambiente positivo para o 
usuário e aumentar a base de clientes.
Interações estratégicas com o usuário podem 
ocorrer em vários pontos durante a experiência 
do transporte público:

Processo de cobrança e verificação de tarifas;��
Informação ao usuário;��
Interações com a equipe a bordo;��
Pessoal de segurança.��

A cobrança de tarifa é tipicamente o primeiro 
ponto em que a interação entre usuários e a 

equipe. Uma combinação de simpatia e profis-
sionalismo pode reforçar a primeira impressão 
que uma pessoa tem do sistema. Um “olá” de 
boas-vindas e um sorriso podem ser um toque 
pessoal eficiente que faz muito pouco para 
retardar o processo geral. Sempre que uma 
pessoa entra ou sai do sistema do Monotrilho de 
Osaka, uma pessoa da equipe acena em agra-
decimento pelo uso do sistema (Figura 10.22) 
Da mesma forma, no sistema ferroviário Keihan 
em Osaka, os usuários são recebidos por uma 
equipe amigável e atenciosa na entrada do sis-
tema (Figura 10.23). Obviamente, essa prática é, 
em parte, devida ao contexto cultural, mas atos 
similares de apreciação são prováveis de serem 
possíveis em uma variedade de situações.
Respostas às necessidades básicas dos usuários 
como opções de tarifas, questões de itinerários e 
a disponibilidade de troco devem ser bem prepa-
radas e ensaiadas. Serviços de cobrança de tari-
fas devem ter equipes grandes, a fim de evitar 
longas filas que podem realmente desencorajar 
as pessoas de se aproximar de uma estação.
Ter uma equipe disponível, dedicada exclusi-
vamente a informar os usuários, é um investi-
mento que vale a pena. A presença dessa equipe 
dentro e no entorno da estação pode atuar como 
um relevante reforço de relações públicas para 
um sistema (Figuras 10.24 e 10.25). Membros 
da equipe podem abordar usuários que pareçam 
confusos ou aparentem insegurança em relação 
ao funcionamento do sistema.

Figura 10.21
Treinamento de 
empregados em Bogotá.
Foto por Lloyd Wright

Figura 10.22
Cada pessoa que 
entra no sistema de 
monotrilho de Osaka é 
recebida com um polido 
meneio de cabeça 
de um empregado 
da companhia.
Foto por Hiroto Inoi

Figura 10.23
Usuários entrando no sistema ferroviário 
Keihan em Osaka são cumprimentados 
por uma equipe atenciosa.
Foto por cortesia da Ferrovia Keihan
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Em Bogotá, o programa “Missão Bogotá” é um 
exemplo de um programa de assistência ao usu-
ário que também funciona como uma iniciativa 
de muito sucesso de promoção social. Muitos 
dos participantes na Missão Bogotá eram pes-
soas que antes estavam marginalizadas. Aqueles 
que, antes, estavam desabrigados, sofriam por 
causa do abuso de substâncias, ou trabalhavam 
na rua de outras formas, tiveram oportunidade 
de contribuir para a sociedade através do serviço 
social. Com treinamento e construção de con-
fiança, os participantes foram despachados para 
as ruas com um uniforme azul e laranja respon-
dendo às necessidades públicas com um sorriso 
e de um maneira profissional (Figura 10.26). 
O programa provê os participantes com um 
salário e muitas novas capacidades. Como parte 
dos seus deveres, a equipe da Missão Bogotá 
presta serviço de informações nas estações de 
TransMilenio.
O pessoal da segurança também pode atender 
funções de relações públicas, além de manter 
a ordem publica. Entretanto, em alguns casos, 
a equipe de segurança de transportes públicos 
responde ao departamento de polícia local ou 
a outra entidade. Assim, é imperativo que a 
organização de transporte público trabalhe 
com esses outros departamentos para assegurar 
que a equipe de segurança seja adequadamente 
treinada. O treinamento deve incluir conheci-
mento do funcionamento do sistema e capacita-
ção de relações interpessoais para interagir com 
o público. É provável que um usuário de não 
seja capaz de fazer a distinção entre a equipe 
de transporte público e a equipe de segurança, 

formando, assim, uma opinião do sistema com 
base nas suas interações com todo o pessoal do 
sistema.
Uniformes simpáticos para todo o pessoal 
também ajuda a aumentar a percepção do 
público sobre a qualidade e o profissionalismo 
do sistema. Uniformes que sejam confortáveis e 
projetem uma imagem de estilo podem a mudar 
a forma como os usuários vêem o transporte 
público.

10.2.2  Limpeza

A limpeza e a higiene do sistema é outro assunto 
aparentemente trivial que causa um grande 
impacto na percepção e satisfação do usuário. 
Um sistema de transporte público coberto de 
lixo e pichações diz ao cliente que o serviço é de 
má qualidade. Esse cenário reforça a noção geral 
que os usuários de transporte público são, de 
alguma forma, inferiores aos donos de veículos 
particulares. De acordo com isso, um ambiente 

Figura 10.24
“Concierge” do sistema Keihan de Osaka 
faz os usuários se sentirem importantes.
Foto por cortesia da Ferrovia Keihan

Figura 10.25
Uma pessoa da equipe 
do TransMilenio 
oferece assistência 
a usuários.
Foto por cortesia de Libros al Viento

Figura 10.26
Equipe da Missão 

Bogotá oferece 
assistência de 
informação a 

usuários nas estações 
de TransMilenio.

Foto por Lloyd Wright
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atraente e limpo envia a mensagem que o 
sistema é da maior qualidade (Figura 10.27). 
Esse nível de excelência estética pode ajudar 
a convencer membros de todos os grupos de 
renda que o sistema de transporte público é uma 
forma aceitável de viajar. Idealmente, o sistema 
de transporte público será visto como um oásis 
de calma e tranqüilidade em um mundo caó-
tico. Alcançar esse estado de qualidade estética 
exige meramente bom planejamento e projeto.
Uma combinação de vigilância e manutenção 
é uma estratégia eficiente para evitar que as 
pessoas joguem lixo e façam pichações. Políticas 
estritas com penalidades financeiras por deso-
bediência devem ser empregadas com eficiência. 
Adicionalmente, qualquer incidência de arre-
messo de lixo ou pichação deve ser limpa assim 
que for identificada (Figura 10.28). Esse tipo 
de resposta imediata ajuda a superar a teoria de 

policiamento chamada de “janela quebrada”. A 
teoria da janela quebrada diz que se uma janela 
em um edifício está quebrada e permanece sem 
conserto, então em um breve intervalo de tempo 
todas as janelas serão quebradas. Entretanto, se a 
janela é imediatamente consertada, então novas 
incidências são bastante reduzidas. A ideia é que 
problemas de pequena escala podem se tornar 
grandes problemas, em grande escala, quando 
não se dá a devida atenção aos pequenos pro-
blemas. O desleixo com lixo deixado na estação 
envia uma mensagem psicológica para usuários 
que é aceitável deixar sujeira por aí.
A programação de limpezas estrita é uma 
maneira de baixo custo para manter um 
ambiente de transporte público positivo e a con-
fiança do usuário no sistema. Na linha “Ecovía” 
de Quito, veículos são limpos ao final de cada 
passagem no corredor. Uma vez que o veículo 
chega ao terminal final, uma equipe de limpeza 
percorre o veículo deixando o impecável em 
cerca de 4 minutos (Figura 10.29). Essa prá-
tica reduz o tempo que as equipes noturnas de 
limpeza gastam nos veículos. Manter operações 
impecáveis também envia uma mensagem para 

Figura 10.27
A limpeza deste 
terminal em São Paulo 
envia uma mensagem 
positiva aos usuários.
Foto por Dario Hidalgo

Figura 10.28
Depois de apenas 

algumas semanas de 
operação, toda estação 

ao longo da via de 
ônibus Parajitos em 

Santiago está coberta 
por pichações.
Foto por Lloyd Wright

Figura 10.29
Veículos de BRT em Quito são limpos após 
cada passagem ao longo do corredor.
Foto por Lloyd Wright
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o público geral que jogar lixo não é tolerado, o 
que tende a reduzir a geração de lixo. Da mesma 
forma, uma programação sistemática da limpeza 
das estações e terminais também serve para 
manter o sistema quase novo. Ainda que uma 
opção seja a atividade de limpeza apenas depois 
do horário de encerramento, em sistemas de alta 
frequência, é bastante provável que limpezas 
durante o dia também seja necessária. Assim, 
programar atividades de limpeza nas estações 
logo após os horários de pico pode ser uma 
forma de tratar o acumulo de lixo sem interferir 
com o fluxo livre dos passageiros.
A colocação de receptáculos de lixo é outra 
opção ao combate de lançamento de lixo no 
chão, mas, em alguns casos, preocupações com 
segurança limita sua viabilidade ou disponibili-
dade. Uma vez que o transporte público infe-
lizmente se tornou alvo de atos de terrorismo, 
compartimentos escondidos como latas de lixo 
são frequentemente muito perigosos em lugares 
com grandes números de pessoas. Alternativa-
mente, a colocação de latas de lixo bem na saída 
das estações é geralmente uma opção viável e 
segura. Se as latas são colocadas de uma forma 
consistente e em um espaço bem demarcado 
fora da estação, então os usuários terão uma 
opção para se desfazer de lixos.
Instalações de transporte público também 
oferecem a oportunidade para divulgar e 
implementar eficientemente amplos programas 
de reciclagem. Já que os sistemas de transporte 
público são prováveis de ser um dos lugares mais 
frequentados na cidade, sinergias com outras 
campanhas públicas, como de reciclagem, são 
um encaixe natural. O oferecimento de múlti-
plas latas que permitem a separação de vidro, 
papel, metal, plásticos, materiais orgânicos e 
outros itens podem ser prontamente conseguidos 
em conjunto com o sistema de limpeza pública. 
Por exemplo, o sistema de metrô de Singapura 
mantém esse tipo de programa de reciclagem 
próximo às entradas do sistema (Figura 10.30).

10.2.3  Comidas e bebidas

O consumo de comidas e refrescos dentro de 
um sistema de transporte público parece ser 
um assunto relativamente inócuo. Entretanto, 
a decisão de permitir ou não esse consumo 
dentro do sistema é causa de grande debate entre 

os profissionais do transporte público. De um 
lado, a permissão de comidas e bebidas parece 
um simples ato de atendimento do usuário que 
essencialmente permite outra atividade de valor 
agregado durante a viagem. A conveniência de 
uma breve refeição entre destinos pode ser um 
uso eficiente do tempo do usuário e tornar o 
cliente mais satisfeito.
Apesar dessas vantagens, há um lado negativo 
substancial para comidas e bebidas dentro do 
sistema. O preço da permissão de comidas e 
bebidas a bordo pode ser, muitas vezes, a dete-
rioração na limpeza do sistema e na qualidade 
de longo prazo da infra-estrutura. Manchas 
resultantes de derramamentos podem se tornar 
uma adição permanente as superfícies dos 
veículos e das estações. Além disso, o BRT pode 
ser particularmente susceptível a derramamentos 
em razão das condições de movimento serem 
um pouco mais duras que as de sistemas ferro-
viários. Além dos danos aos veículos e a infra-
estrutura das estações, itens de comida também 
podem causar condições desagradáveis para 
outros passageiros por causa dos odores. Por 
essas razões, muitos sistemas baniram comidas e 
itens de bebidas. O Metro de Washington man-
teve o interior de alta qualidade de seus veículos 
desde a abertura do sistema em 1976. O sucesso 
de Washington nessa área se deve amplamente 
a sua política de tolerância zero em relação a 
bebidas e comidas. O pessoal de segurança ficou 
famoso por deter uma pessoa por descascar uma 
banana a bordo.

Figura 10.30
Sistemas de transporte 
público oferecem uma 
grande oportunidade 
para a coordenação 
com outros programas 
públicos, como 
iniciativas de 
reciclagem. A foto 
mostra latas de 
reciclagem fora de 
uma estação de metrô 
de Singapura.
Foto por Lloyd Wright
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A decisão de permitir comidas e/ou bebidas 
também pode ser algo que dependa do contexto 
cultural. Em partes do sul da Ásia, pode haver 
um costume relevante de permitir comida e 
bebida no transporte público. Em tais circuns-
tâncias, um operador de transporte público 
pode não ser capaz de realistamente negar a per-
missão desses itens. Tais sistemas, no entanto, 
devem fazer esforços especiais em termos de 
limpezas muito frequentes. Itens derramados 
que permaneçam sem atenção fazem muito mal 
a imagem do sistema.
Esta seção discutiu muitas atividades que um 
sistema de transporte público pode querer 
proibir, como comer, beber, fazer chamadas 
telefônicas, etc. (Figura 10.31). Claramente, há 
boas razões para impor essas restrições. Entre-
tanto, desenvolvedores de sistema devem manter 
um equilíbrio entre a preservação da qualidade 
do sistema e dar o máximo de liberdade para o 
usuário. Se a interface equipe-usuário é princi-
palmente uma lista de coisas que não podem ser 
feitas, então o sistema pode parecer algo autori-
tário para o público. Assim, é bastante impor-
tante focar as restrições mais importantes (como 
comer e beber) e fazê-lo de uma maneira clara e 
amigável.

10.3  Segurança
“Eu não me preocupo com os crimes nas ruas; 
fico fora é das calçadas.”

—Johnson Letellier, comediante

10.3.1  Segurança de trânsito

Das 1,2 milhões de mortes anuais que aconte-
cem por acidentes de veículo em todo mundo, 
a vasta maioria envolve veículos particulares. 
Ainda assim, um único acidente envolvendo 
um veículo de transporte público gera notícias 
consideráveis em comparação com a ocorrência 
diária de acidentes de carro. Um acidente envol-
vendo um transporte público evoca emoções 
sobre a responsabilidade governamental e a 
segurança pública. O estigma negativo advindo 
de um acidente pode diminuir bastante a con-
fiança pública e a percepção positiva do sistema 
de transporte público. Assim, manter altos 
padrões de segurança é fundamental.

Inspeções regulares de veículos, procedimentos 
de manutenção estritos e exigência de trei-
namento de motoristas são todos elementos 
básicos de um programa de segurança. O 
comportamento de motoristas também pode 
ser positivamente reforçado com incentivos 
financeiros, ou reprimido no caso de excesso 
de velocidade e outros problemas de condu-
ção. Deixar instruções de evacuação claras 
e disponibilizar equipamentos de proteção 
contra incêndio enviam um lembrete visível aos 
usuários sobre a preparação para segurança e 
profissionalismo.

10.3.2  Segurança pública

Como qualquer espaço público com grandes 
quantidades de pessoas, ônibus podem atrair os 
elementos errados. O confinamento fechado em 
condições lotadas oferece o ambiente ideal para 
bater carteiras e outros assaltos às pessoas e à 
propriedade. O medo de crimes e assaltos é um 
fator motivador bastante elevado na migração 
das pessoas para modos privados de transporte, 
especialmente para mulheres, idosos e outros 
grupos vulneráveis.
Entretanto, crime e insegurança podem ser 
superados com o uso estratégico de policia-
mento de tecnologia de informação. A presença 
de pessoal de segurança uniformizado nas esta-
ções e nos ônibus pode limitar dramaticamente 

Figura 10.31
Sinalização em uma 
estação da linha Trolé 
de Quito indicando 
a proibição de certas 
atividades, como 
comer e beber.
Foto por Lloyd Wright
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a atividade criminal e instigar a confiança do 
usuário. Além disso, câmeras de segurança e 
telefones de emergência (Figuras 10.32 e 10.33) 
podem tanto permitir respostas mais rápidas a 
ameaças potenciais quanto impedir a ocorrência 
de crimes.
Um assunto ainda mais preocupante é a ocor-
rência de ataques de larga escala a ônibus, como 
o seqüestro e assassinato que ocorreram na 
frente das câmeras no Rio de Janeiro, Brasil, em 
2000. Esse evento se transformou em um filme 
chamado Ônibus 174. Crimes e terrorismo em 
cidades como o Rio de Janeiro e Tel Aviv tem 
um efeito alarmante no número de viagens do 
sistema. Israel perdeu aproximadamente um 
terço do número de viagens em seu transporte 
público em um período de apenas dois anos 
(Garb, 2003). Ainda que nem todo ato de vio-
lência possa ser facilmente detido, as caracterís-
ticas de projeto que podem ser úteis em relação a 
esse aspecto. Além disso, uma presença bastante 
visível da equipe de segurança e a atenção dos 
passageiros podem reduzir a probabilidade de 
ataques (Figuras 10.34 e 10.35).

Figura 10.32
Os telefones de emergência nas estações do BRT 

de Otawa ajudam a assegurar aos passageiros 
da existência de arranjos de segurança.

Foto por Lloyd Wright

Figura 10.334
Câmeras de segurança, como a mostrada 

em Osaka (foto direita), podem fazer 
muito para prevenir crimes bem como 
para facilitar uma resposta rápida no 

caso de um incidente acontecer.
Foto por Lloyd Wright

Figuras 10.347 
e 10.353
A presença da equipe de 
segurança em cidades 
como Bogotá (foto 
esquerda) e Quito (foto 
direita) envia uma 
mensagem importante 
para os usuários sobre a 
segurança do ambiente 
de transporte público.
Fotos por Lloyd Wright

Adicionalmente, a presença do pessoal de 
segurança e das câmeras e iluminação de boa 
qualidade podem fazer muito para prevenir e 
desencorajar atividades criminais (Figura 10.36). 
Se áreas escondidas no entorno da estação 
são obscurecidas por sombras, então usuários 
podem ficar vulneráveis a ataques e/ou roubos. 
Estações bem iluminadas são particularmente 
vitais na atração de certos grupos de usuários 
para o sistema. Mulheres podem evitar usar 
o sistema a noite se a área causa sensação de 
insegurança. Luzes atraentes também podem 
ser outro elemento na criação de um sistema 
de transporte público que ajude a melhorar o 
espaço público.
Segurança também afeta os tipos de itens que os 
usuários trazem a bordo dos veículos. Sistemas 
podem escolher banir certos tipos de bagagens e 
sacolas graças a razões de segurança quanto aos 
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seus conteúdos. O metro de Délhi baniu o car-
regamento de itens grandes por razões de espaço 
e de segurança (Figura 10.38).

Entretanto, é claro que esse tipo de banimento 
limita a utilidade para usuários nas ocasiões 
em que têm de transportar grandes itens de 
bagagem. Em muitas culturas, a capacidade de 
embarcar com artigos pessoais e comerciais é 
fundamental para tornar o transporte público 
relevante para usuários de grupos de baixa renda 
(Figura 10.38). Em casos em que as práticas 
locais precisam da possibilidade de embarcar 
com artigos, mas ameaças de segurança estão 
presentes, inspeções de segurança antes do 

Figura 10.36
Iluminação de 

alta qualidade em 
Pereira (Colômbia) 

cria um ambiente 
seguro bem como 

age para melhorar 
o espaço público.

Foto por cortesia da 
Municipalidade de Pereira

Figura 10.37
O sistema de metro 

de Délhi baniu o 
transporte de itens de 

bagagem grandes, o que 
melhora a segurança 
do sistema, mas pode 

ser inconveniente para 
alguns usuários.

Foto por Lloyd Wright

Figura 10.396
O controle de 100% dos pertences dos 
passageiros antes da entrada no sistema MRT 
de Manila reduz ameaças de segurança, mas 
cria relevantes demoras para os passageiros.
Foto por Lloyd Wright

Figura 10.38
A possibilidade de 

trazer grandes artigos 
para o veículo pode 
ser importante para 

usuários de baixa 
renda que devem 

acessar empregos com 
o transporte público, 
como mostrado nesta 

imagem de Quito.
Foto por Lloyd Wright
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embarque é uma alternativa. Os sistemas LRT 
e MRT de Manila permitem que a equipe de 
segurança reviste todas as bolsas e sacolas dos 
usuários do sistema (Figura 10.39). Ainda que 
esse tipo de inspeção de 100% dos itens previna 
certas ameaças de segurança, pode ser custoso 
para os operadores de sistema e desgastante e 
demorado para os usuários. Inspeções aleatórias 
é outra opção na qual bolsas e sacolas são confe-
ridas, mas apenas para um número aleatório de 
usuários.

10.4  Instalações de conforto
“Um mercado nunca é saturado com um bom 
produto, mas é bem rapidamente saturado com 
um ruim.”
—Henry Ford, fundador da Companhia de Automó-

veis Ford, 1863–1947

Transporte não é apenas sobre transporte. O 
tempo disponível durante a viagem pode ser 
usado efetivamente pelo usuário. Uma grande 
vantagem do transporte público sobre os veículos 
particulares é que o tempo em trânsito pode ser 
utilizado para outras atividades de valor agregado 
como ler, conversar com amigos e relaxar. Ins-
talações de conforto podem ajudar a fazer o uso 
mais eficiente desse tempo de valor agregado.

10.4.1  Conforto e conveniência

Temas de conforto e conveniência podem afetar 
amplamente os níveis dos números de viagem, 
especialmente entre passageiros discricionários. 
Conforto é afetado pela qualidade do espaço de 
espera nas estações, pelo interior dos veículos e 
pelo ambiente geral do sistema. A conveniência 
se refere à proximidade das estações e à forma 
como os usuários podem chegar facilmente às 
estações a partir de seus pontos de origem. Con-
veniência se relaciona de perto com o conceito 
de transporte de “acessibilidade”.
Conforto, no ambiente geral do transporte 
público, depende muito do espaço pessoal 
disponível para cada usuário. Se serviços de 
horário de pico resultam em estações e veículos 
bem apertados, então o usuário é submetido 
a desconforto e segurança reduzida. Assim, o 
dimensionamento adequado das estações e veí-
culos e da provisão de serviços suficientemente 
frequentes são parte da aquisição de um sistema 
confortável.

Dentro do veículo, a quantidade de assentos 
disponíveis e o tipo de assentos desempenham 
um papel muito importante no conforto. A 
troca entre espaço sentado e espaço em pé 
dependem dos requerimentos de capacidade do 
sistema. Entretanto, mesmo se espaços de pé são 
predominantes devido às demandas de capaci-
dade, a qualidade do espaço de pé também pode 
ser melhorada. Alças de segurança adequadas 
e corredores suficientemente largos no interior 
do veículo podem melhorar as condições de pé. 
Materiais acolchoados nos assentos, como tecido 
ou espuma, podem adicionar custo aos veículos 
adquiridos, mas devem ser ao menos conside-
rados, especialmente se as distâncias de viagem 
são relativamente longas.
O oferecimento de assentos nas estações 
depende parcialmente da natureza do serviço. 
Em serviços de alta capacidade e alta frequência, 
é improvável que assentos sejam necessários nas 
estações e terminais, uma vez que os tempos 
de espera são relativamente curtos. Os desen-
volvedores do sistema de Bogotá optaram por 
abandonar os assentos nas estações de forma a 
encorajar a rotatividade de passageiros. Assen-
tos também podem consumir espaços valio-
sos nas estações. Em alguns casos, a presença 
de assentos pode obstruir os movimentos de 
embarque e desembarque e, assim, reduzir os 
fluxos da estação. Entretanto, em casos em que 
os tempos de espera são relativamente longos, 
alguma forma de assentos ou dispositivo de 
apoio deve ser providenciada para evitar “fadiga 
de ficar de pé”. Uma solução com economia de 
espaço é uma barra de apoio que permite que 
passageiros esperando se sentem parcialmente se 
apoiando contra uma barra deitada. Ainda que 
a barra de apoio não seja tão confortável quanto 
um assento formal, pode ser uma alternativa 
eficiente. Essas barras de apoio podem evitar 
problemas com indivíduos que optam por 
dormir em fileiras de assentos.
O tempo de espera também pode ser um fator 
no projeto das áreas de cobrança e verificação 
de tarifas. A melhor solução é providenciar 
capacidade adequada no sistema de cobrança de 
forma a evitar formação de filas significativas. 
Entretanto, em alguns casos, como fãs saindo 
de um evento esportivo, as filas de entrada 
podem ser inevitáveis. Orientadores de fila 
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podem ser mecanismos úteis para assegurar 
uma espera ordenada, justa e clara para todos os 
passageiros. Painéis de vídeo mostrando infor-
mações ou entretenimento podem ser outra 
opção para reduzir o desgaste de espera para 
passageiros em filas.
Em muitas cidades em desenvolvimento, as 
condições climáticas locais podem justificar 
equipamentos de controle climático nas esta-
ções e nos veículos. Ar-condicionado pode fazer 
uma diferença relevante em viagens em regiões 
tropicais. Da mesma forma, aquecimento pode 
ser importante para climas mais frios. De forma 
a competir por passageiros discricionários que 
podem ter dispositivos de controle de tempera-
tura em seus veículos particulares, esses equi-
pamentos nos sistemas de transporte público 
podem ter bastante influência. Entretanto, há 
tanto considerações de custos de investimento 
quanto operacionais. Por exemplo, ar-condi-
cionado soma marginalmente aos custos de 
construção da estação e dos veículos e pode 
reduzir a eficiência de combustível de 15 a 25% 
na operação. Além disso, adaptar estações para 
mecanismos de controle de temperatura implica 
em restrições de projeto. Estações devem ser 
fechadas e relativamente seladas e, assim, prova-
velmente exigem portas deslizantes na interface 
das zonas de embarque. Outra vez, essa carac-
terística cria custos adicionais e também exige 
manutenção adicional e problemas complexos 
dentro do sistema. Também há intervenções 
menos custosas de controle de clima, como 
projetos com passividade solar e nebulizadores 
que podem ser úteis. O Capítulo 11 (Infra-
estrutura) oferece uma discussão mais deta-
lhada sobre essas opções de projeto.

10.4.2  Horário de operação

O horário de abertura e de fechamento do 
sistema afeta tanto a utilidade para o cliente 
quanto a eficiência de custo. Os números de pas-
sageiros na operação das primeiras horas do dia 
e bem tarde podem ser algo limitados. Entre-
tanto, a falta de serviços durante essas horas 
cancela a diminui a utilização geral do sistema, 
o que afeta negativamente o número de passa-
geiros durante outros horários. A necessidade 
de uma utilidade abrangente não implica que o 
sistema deva operar 24 horas. De fato, muitos 
sistemas de transporte público com serviços 

24 horas experimentam problemas relevantes 
de segurança (e.g., roubos, assaltos, pichações) 
durante a madrugada.
As horas adequadas de operação são prováveis de 
ser baseadas em torno da programação dos horá-
rios de trabalho, escolas e atividades de lazer 
normais da cidadania local. Assim, as horas de 
operação dependem dos indicadores estratégicos 
locais, incluindo:

Horas de trabalho dos grandes empregados;��
Horas de abertura e fechamento de institui-��
ções de ensino (incluindo aulas noturnas);
Horários de fechamento de restaurantes, ��
bares, cinemas e teatros.

As horas adequadas de operação dependem de 
práticas culturais e sociais locais. Em Bogotá, 
o sistema TransMilenio opera das 05:30 até às 
23:00, refletindo o começo relativamente cedo 
do dia de trabalho, algo costumeiro naquele 
país.
As horas de operação também podem ser deter-
minadas por leis trabalhistas e arranjos contra-
tuais com a equipe de transporte público. Se as 
leis trabalhistas locais são flexíveis com relação 
aos empregos de meio-período, então os ope-
radores de transporte público podem ter maior 
flexibilidade em ajustar a demanda à oferta de 
serviços.
A programação de serviços muito cedo ou 
muito tarde também pode necessitar de arran-
jos diferentes níveis de serviço fora de pico. Por 
exemplo, a frequências de serviços nas primeiras 
horas da noite fora de pico (e.g., 19:00 às 21:00) 
pode ser maior que as frequências de serviços 
fora de pico nas horas seguintes (e.g., 21:00 às 
24:00). A frequência de serviço também pode 
aumentar brevemente durante os períodos mais 
tarde, tais como o período imediatamente após 
o fechamento de bares e restaurantes. O obje-
tivo principal é maximizar a utilidade para os 
usuários enquanto simultaneamente se assegura 
a eficiência de custo do sistema.

10.4.3  Estética do sistema

Beleza é algo raramente associado com o 
transporte público, e, ainda assim, o trans-
porte público é, em muitos aspectos, uma parte 
relevante do espaço público. A utilização desse 
espaço de uma maneira esteticamente agradável 
pode fazer muito para melhorar a imagem de 
uma cidade e o bem estar de seus cidadãos.
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O desenho e a aparência dos componentes de 
infra-estrutura podem fazer muito para criar um 
ambiente agradável. Fatores de projeto, como o 
uso de luzes, materiais, arte e o projeto interior 
podem criar uma ambientação de calma, clareza 
e conforto (Figuras 10.40 e 10.41).

Exibições de arte dentro dos sistemas podem 
fazer muito para mudar como o público vê o 
sistema (Figuras 10.42, 10.43 e 10.44). Esses 
esforços podem ajudar a atrair diferentes tipos 
de usuários que podem não considerar nor-
malmente o transporte público como uma 

Figura 10.40
O uso de luzes na 
estação Villa Flor 
em Quito cria uma 
bela atmosfera 
para usuários de 
transporte público.
Foto por cortesia de El Comercio

Figura 10.41
A infra-estrutura do 
transporte público 
pode ser projetada 
para melhorar e não 
subtrair a qualidade 
do espaço público.
Foto por Lloyd Wright



362

Manual de BRT

Parte II – Projeto Operacional

Figuras 10.42, 10.43 e 
10.44

Obras de arte 
dentro do sistema de 

transporte público 
podem ser uma 

opção inspirada para 
melhorar a experiência 
de viagem do usuário.

Em sentido horário, 
acima à esquerda:
1. Galeria de arte 

dentro do sistema de 
monotrilho de Osaka

(Foto por Lloyd Wright);

2. Muro de arte no 
metrô de Tókio

(Foto por Lloyd Wright); e

3. Esculturas no 
metrô de Lisboa

(Foto por cortesia de UITP)

 Figura 10.45
Painéis de informação 

no sistema Üstra de 
Hanover oferecem 

informações, notícias 
e entretenimento.

Foto por cortesia de UITP

Figura 10.46
A “Transit TV” 

mantém os 
usuários do sistema 
atualizados com as 

últimas notícias.
Foto por cortesia de 

Doug Jamison, Orland LYNX

alternativa desejável. Obras de arte também 
podem ajudar a criar um ambiente calmo e insti-
gante para usuários. Exibições também oferecem 
inúmeras oportunidades para a interação entre o 
sistema de transporte público e as escolas locais.

10.4.4  Notícias a bordo e entretenimento

Foi observado que sistemas de entretenimento 
como vídeos podem ser eficientes em apaziguar 
a impaciência e a ansiedade durante os períodos 
de espera. Apresentações de vídeo em áreas de 
estações podem incluir notícias, clima, vídeos 
musicais e anúncios de informação ao usuário. 
Sistemas de áudio também são uma opção. 
Música pode ser tocada dentro de estações e 
ônibus.
Em 2005 o sistema de trens de Atlanta, 
MARTA, incluiu telas de vídeo em todos os 
seus vagões. O serviço oferece notícias e entre-
tenimento aos seus usuários. Em retorno, o 
MARTA está recebendo 20 milhões em um 
período de dez anos do faturamento associado a 
anúncios (McLaughlin, 2005).
Da mesma forma, o sistema Üstra em Hano-
ver (Alemanha) equipou os seus veículos com 
monitores. Nesse caso, duas telas são oferecidas 
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custos, tanto em termos de investimentos ini-
ciais quanto de manutenção a longo prazo.

10.4.5  Veículos e estações cabeados

O advento das tecnologias de comunicação, 
como Internet, correio eletrônico e telefones 
celulares revolucionou a maneira como as pes-
soas fazem negócios e como as pessoas intera-

gem com as outras à distância. O transporte 
público pode oferecer serviços que 

tiram vantagem dessas tecno-
logias de comunicação. 
Alguns sistemas de 
transportes públicos 
já estão começando 
a oferecer serviços 
gratuitos de Internet 

sem fio. A feição 
sem fios pode ser 

oferecida em veículos e estações via tec-
nologias de transmissão aérea. O Monotrilho de 
Osaka oferece acesso sem fio gratuito em algu-
mas de suas estações (Figura 10.48). Para clien-
tes sem seus próprios computadores portáteis, 
ou assistentes pessoais digitais (PDA) ou outros 
acessórios portáteis, o sistema de Osaka também 
oferece estações de trabalho com computadores 
para acesso pago a Internet (Figura 10.49).
Ainda que acesso à internet e correio eletrônico 
possa parecer uma extravagância desnecessária 
no sistema de transporte público de um uma 
cidade em desenvolvimento, cidades desejando 
atrair atuais usuários de veículos privados 
podem achar a tecnologia de grande valia. Além 
disso, à medida que as tecnologias de informa-
ção continuam a ter menores custos, o conceito 
não é algo que as cidades em desenvolvimento 
não possa oferecer.

Figura 10.47
Material de campanha 
do programa “Hush 
the Bus” (“Silêncio 
no ônibus”) em Hong 
Kong. Assegurar um 
ambiente tranquilo 
dentro do ônibus 
ajuda os usuários 
que querem uma 
experiência agradável 
no transporte público.
Imagem por cortesia do programa 
Hush the Bus, Hong Kong

Figura 10.48 e 10.49
O monotrilho de 
Osaka oferece tanto 
conexões de Internet 
sem fio gratuita 
quanto estações de 
computadores pagas.
Foto por Lloyd Wright

em cada veículo. Uma tela é dedicada a oferecer 
informações de serviço ao usuário, como infor-
mações sobre a próxima parada, possíveis opções 
de transferência e atualizações sobre qualquer 
incidente de viagem (Figura 10.45). A outra tela 
oferece programação de entretenimento e notí-
cias (UITP, 2005). Da mesma forma, o sistema 
Lymmo de Orlando montou uma empresa cha-
mada Transit TV para produzir 
notícias e informação para exi-
bição a bordo (Figura 10.46)
Ainda que alguns usuários 
achem o vídeo e áudio diver-
tidos e úteis, essa reação não 
é sempre compartilhada por 
todos. Para alguns, mensagens 
visuais e sonoras contribuem 
para aumentar o nível de 
confusão e caos 
na experiência do 
trans-

porte 
público. A sinfonia de uma 

pessoa é o ruído desnecessário da outra. Em 
Quito, música no BRT foi suspensa depois de 
estudantes reclamarem que era difícil estudar 
no ônibus com o barulho. Grupos de usuários 
em Hong Kong se organizaram para protes-
tar contra a execução de música nos veículos 
(Figura 10.47). Assim, cuidado deve ser aplicado 
na utilização de certas características de entrete-
nimento como áudio e vídeo. A decisão pode ser 
bastante dependente dos costumes e preferências 
locais. Ainda, como todos os equipamentos 
destes, sistemas de áudio e vídeo envolvem 
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O uso efetivo de tecnologia digital dentro de um 
veículo, no entanto, implica que as condições 
de movimento são suficientemente suaves para 
permitir condições aplicáveis de trabalho. Da 
mesma forma, um movimento suave é também 
um estado preferido para qualquer variedade de 
atividades a bordo, incluindo ler, estudar, escre-
ver e relaxar. Tanto a tecnologia veicular quanto 
as condições da via são os principais determi-
nantes na adequabilidade do ambiente para essas 
atividades. Assim, veículos bem suspensos em 
conjunto com vias niveladas e bem mantidas 
oferecem as melhores condições. Assim mesmo, 
em geral, tecnologias ferroviárias provêem 
melhores condições de deslocamento do que 
tecnologias de base em ônibus como o BRT.

10.4.6  Serviços de telefone

A disponibilidade de telefones dentro do sistema 
de transporte público também pode ser um 
serviço bem valorizado. Uma pessoa esperando 
dentro de uma estação o a bordo de um veículo 
pode tirar vantagem de um serviço de telefone 
para ligar para casa ou conduzir seus negócios. 
Sistemas como o Trolé de Quito oferecem 
um telefone público dentro de cada estação 
(Figura 10.50).

O uso de telefones celulares dentro do sistema 
de transporte público também pode ser de 
grande utilidade para os usuários. A tecnologia 
celular é outro modo fácil de ficar em contato 
com o escritório ou com os amigos enquanto 
se utiliza o transporte público. Em algumas 
circunstâncias, desenvolvedores de sistema 
podem desejar providenciar receptores especiais 
para permitir conexões de celulares em áreas 
que seriam, de outra forma, bloqueadas, como 
túneis.
Entretanto, o uso de telefone pode também 
levantar as mesmas preocupações sobre quietude 
que equipamentos de áudio e vídeo. O toque 
de telefones e seguintes conversações em voz 
alta podem ser um incômodo sério para aque-
les passageiros tentando estudar, trabalhar ou 
simplesmente relaxar. Assim, alguma discrição 
sobre o uso de tecnologia celular é aconselhada. 
Outra vez, quaisquer tipos de restrições seriam 
bastante dependentes das preferências e costu-
mes locais.

10.4.7  Materiais de leitura

Como já observado, sistemas de transporte 
público frequentemente desempenham servi-
ços além do transporte de pessoas entre dois 
pontos na cidade. Sistemas em cidades como 
Bogotá e São Paulo iniciaram projetos de leitura 
impressionantes através da provisão de materiais 
gratuitos de leitura. Ao fazer livros gratuita-
mente disponíveis para clientes, os sistemas estão 
promovendo a leitura como um passatempo 
e também permitindo que usuários executem 
outra atividade de valor agregado durante sua 
jornada.
O programa de Bogotá é conhecido como 
“Libro al Viento” (Livro ao Vento). Nesse caso, 
livros estão disponíveis aos usuários nas estações 
e terminais de TransMilenio (Figuras 10.51 e 
10.52). Usuários podem pegar os livros livre-
mente e até fazer uso em casa ou em qualquer 
outro local fora do sistema. Entretanto, usuários 
são encorajados a devolver os livros ao sistema 
depois que tenham sido lidos. Extraordina-
riamente, depois de dois anos de existência, 
o programa relatou que apenas um livro não 
foi devolvido. Esse fator de sucesso talvez fale 
bastante do respeito que os cidadãos têm com o 
sistema de BRT.

Figura 10.50
Telefone público 

em uma estação do 
Trolé de Quito.

Foto por Lloyd Wright
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O oferecimento de jornais gratuitos é cada vez 
mais um serviço popular oferecido em vários 
sistemas de transporte público por todo o 
mundo. O jornal “Metro” em Londres e outras 
cidades é um dos melhores exemplos conheci-
dos (Figura 10.53). Em alguns casos, o jornal é 
circulado como uma iniciativa do setor privado, 
com empresa privada recebendo faturamento 
dos anúncios. Em outros casos, a própria com-
panhia de transporte público inicia a publicação 
e a distribuição do jornal como um serviço para 
seus clientes (UITP, 2005).

10.4.8  Serviços públicos

Finalmente, há alguns serviços que os desenvol-
vedores de sistema podem se interessar em ofere-
cer aos usuários como cortesia. O oferecimento 
de banheiros, instalações para trocar bebês, 
achados e perdidos e ambulatórios são exemplos. 
Opiniões sobre o oferecimento de banheiros em 
um sistema podem variar. Se o sistema inclui 
várias centenas de quilômetros de corredores 
e possíveis longos tempos de viagem, então o 
oferecimento de banheiros deve ser considerado 
para os clientes. Áreas para trocar bebês também 
podem ser adequadas nessas circunstâncias. Os 
desenvolvedores de sistema escolheram abando-
nar os banheiros com base em uma filosofia de 

Figuras 10.51 e 10.52
O programa “Libro 

al Viento” em 
Bogotá oferece livros 
gratuitos e literatura 

para os usuários de 
TransMilenio.

Imagens por cortesia de 
“Libro al Viento”

Figura 10.53
O jornal “Metro 
Hoy” oferece notícias 
e informações aos 
clientes da linha 
Trolé de Quito.
Foto por Lloyd Wright
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querer manter os passageiros se movendo através 
do sistema sem parar.
Banheiros e outras instalações também envol-
vem investimentos e custos operacionais. 
Banheiros públicos são particularmente sus-
ceptíveis a vandalismo e deterioração física que 
mina a imagem do sistema geral, bem como 
das instalações de utilidades funcionais. Assim 
mesmo, uma instalação bem mantida em 
grandes terminais pode ser um custo baixo para 
oferecer um adequado serviço ao usuário, como 
os disponíveis nos novos terminais do Passa 
Rápido, em São Paulo, ou no terminal central 
de ônibus de Nagoya (Figura 10.54).
“Achados e perdidos” também é um importante 
serviço que as pessoas podem razoavelmente 
esperar que seja oferecido em grandes sistemas 
de transporte público. A localização do escritó-
rio de “achados e perdidos” deve ser bem regis-
trada na literatura do sistema e em certos pontos 
de sinalização.
O oferecimento de armários também pode ser 
um serviço conveniente para os usuários. Em 
vez de carregar seus itens por longos períodos 
durante o dia, um usuário pode preferir guardar 
o item para pegá-lo depois. Armários também 

representam uma potencial fonte de renda que 
podem, no final das contas, custear outros 
aspectos do sistema. Entretanto, armários apre-
sentam dificuldades que possam não justificar 
o seu uso. Dadas as preocupações de segurança 
em muitas das cidades de hoje, a natureza des-
conhecida dos conteúdos de um armário podem 
apresentar uma ameaça. Além disso, há custos 
associados com o gerenciamento do sistema de 
armários e a manutenção dos armários. Políticas 
e procedimentos devem ser desenvolvidos em 
relação aos itens deixados ao longo da noite ou 
por longos períodos. Assim, o valor de qual-
quer programa de serviço aos usuários deve ser 
ponderado contra os seus custos potenciais. 
Ainda assim, deve sempre existir uma inclinação 
inerente em direção a maximizar o serviço ao 
usuário.

10.5  Divisão de serviços
“Eu seguirei pela vida na primeira ou terceira 
classe, mas nunca na segunda.”
—Noel Coward, ator, compositor, escritor de peças, 

1899–1973

Dois clientes nunca são exatamente iguais. Cada 
pessoa tem seu próprio padrão de transportes 
e hábitos, assim como preferências pessoais de 

Figura 10.54
O oferecimento de 

banheiros de boa 
qualidade no terminal 

central de ônibus em 
Nagoya atende muito 

bem às necessidades 
dos usuários.

Foto por Lloyd Wright
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conforto, conveniência e preços. Em algumas 
cidades do mundo, serviços são segmentados 
para oferecer diferentes características de trans-
porte público que se aproximem mais das prefe-
rências específicas do usuário. Assim, em Hong 
Kong e em Bangkok, serviços de ônibus espe-
ciais com ar-condicionado são oferecidos para 
pessoas dispostas a pagar mais. No metrô de 
Kolkata e no sistema LRT1 de Manila, mulheres 
têm a opção de entrar em vagões que são apenas 
para mulheres (Figura 10.55). Em Buenos 
Aires, Rio de Janeiro e São Paulo, microônibus 
executivos oferecem serviços expressos do centro 
da cidade para comunidades mais ricas. Esses 
veículos executivos também tendem a oferecer 
ar-condicionado, maior espaço para as pernas e 
assentos mais confortáveis.
A oportunidade também existe para sistemas 
de BRT que oferecerem vários tipos de serviços 
a fim de atender grupos específicos de passa-
geiros. A vantagem dessa segmentação é que 
é possível atingir grupos que, de outra forma, 
não viajariam por transportes públicos. Entre-
tanto, também há desvantagens. Cada camada 
de segmentação aumenta a complexidade de 
gerenciamento do sistema. Assegurar o espaça-
mento correto entre os veículos se torna muito 
mais difícil quando não se está apenas diferen-
ciando os tipos de linha, mas também linhas 
especiais mais características, como as com 
ar-condicionado. Além disso, adquirir veículos 
com características diferentes pode aumentar os 
custos gerais em razão da perda das possibilida-
des de aquisição em lotes. Cada permutação de 
diferentes características (ar-condicionado, tipos 
de assentos, espaçamento interior, tamanho de 
veículos, etc.) reduz a padronização.
Talvez o mais importante, no entanto, seja que 
serviços especializados perpetuem algumas 

das próprias divisões sociais que os sistemas 
de transporte público bem projetados tentam 
eliminar. Como Enrique Peñalosa, o ex-prefeito 
de Bogotá, observou, “o sistema TranMilenio 
é uma das novas caras de Bogotá, em que os 
ricos e os pobres se encontram sobre uma base 
de igualdade”. Esse tipo de familiaridade social 
ajuda a conseguir um importante objetivo 
de coesão comunitária e de unidade em uma 
cidade. O transporte público é um lugar em 
que todos os cidadãos (o jovem, o idoso e o 
deficiente físico) podem experimentar a com-
pleta diversidade da cidade. Em vez de oferecer 
um serviço de alta qualidade para os ricos e um 
serviço diferente para os pobres, sistemas como 
o TransMilenio provaram que é possível ofere-
cer excelência a preços acessíveis no transporte 
público para todos.

Figura 10.55
Mulheres têm sua 
própria área de 
espera na plataforma 
e seus próprios 
vagões no sistema 
LRT1 de Manila.
Foto por Lloyd Wright


