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11. Infra-estrutura

“Uma pessoa devia projetar a forma de ganhar 
a vida em torno de como ela deseja que sua 
vida seja.”

—Charlie Byrd, músico de jazz, 1925–1999

O projeto físico do sistema de BRT começa a 
dar ao projeto uma substância palpável que per-
mite a todos os agentes participantes visualizar 
melhor o produto final. Esse processo também 
permite que a equipe de planejamento melhore a 
estimativa real de investimentos esperados para 
o projeto.
A infra-estrutura consiste não apenas dos tra-
balhos viários que compõem o corredor, mas de 
uma série de outros componentes. Os compo-
nentes de infra-estrutura incluem:

Infra-estrutura viária do corredor;��
Infra-estrutura alimentadora;��
Estações;��
Estações intermediárias de transferência;��
Terminais;��
Garagens;��
Centro de controle;��
Sinais de controle de tráfego;��
Espaço comercial;��
Serviços públicos (eletricidade, gás, água, ��
esgoto, telefone, etc.);
Paisagismo.��

O projeto e a engenharia desses componentes 
depende de vários fatores estratégicos que orde-
narão a eventual forma da infra-estrutura. Esses 
fatores incluem: custo, atributos funcionais e 
desenho estético. Como muitos outros tópicos 
em BRT, não existe uma solução correta para o 

projeto de infra-estrutura. Muito depende das 
circunstâncias locais, como condições climáticas 
e topológicas, estruturas de custo e preferências 
culturais. Por exemplo, o que é esteticamente 
agradável em uma cultura pode não ser conside-
rado da mesma forma em outra.
O projeto físico e a engenharia do sistema 
decorrem diretamente das características ope-
racionais de serviço ao usuário escolhidas nos 
Capítulos 7, 8 e 9. O corredor selecionado, as 
capacidades esperadas e as opções de serviço, 
todos influenciam o projeto físico. Entretanto, 
o projeto físico também deve exercer influência 
nas características operacionais. Dadas as muitas 
ramificações de custos entre diferentes projetos 
físicos, muitas iterações entre o projeto opera-
cional e o projeto físico de infra-estrutura serão 
necessárias. Assim, limitações físicas ou finan-
ceiras que são colocadas sobre o projeto de infra-
estrutura podem exigir uma revisão do trabalho 
prévio sobre características operacionais.
O estágio inicial no projeto de infra-estrutura 
é desenvolver uma estrutura de projeto con-
ceitual para o sistema. Baseados nas infor-
mações dos estudos anteriores de modelagem 
de demanda e operações, a localização física 
e os projetos iniciais devem ser executados 
para os diversos elementos de infra-estrutura. 
Uma análise inicial de custos pode então ser 
feita para determinar a viabilidade do projeto 
proposto. Finalmente, uma vez que o projeto 
conceitual tenha sido completamente analisado 
e aprovado, projetos de engenharia detalhados 
podem vir a seguir.
Os tópicos apresentados neste capítulo são:

11.1 Projeto conceitual e projetos de engenharia detalhados

11.2 Vias

11.3 Estações

11.4 Estações de transferência, terminais e garagens

11.5 Centro de controle

11.6 Infra-estrutura alimentadora

11.7 Custos de infra-estrutura
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11.1  Projeto conceitual e projetos de 
engenharia detalhados

“O projetista tem uma obrigação de apresentar 
um modelo conceitual adequado da maneira 
que o dispositivo funciona. Não precisa ser 
totalmente preciso, mas tem de ter precisão 
suficiente para ajudar tanto no aprendizado 
da operação quanto no tratamento de situações 
desconhecidas.”

—Don Norman, cientista e psicólogo

O projeto da infra-estrutura é feito em duas 
fases básicas, mesmo que, na prática, seja 
mais um processo evolutivo. Na primeira fase, 
desenhos conceituais serão desenvolvidos com 
base no plano operacional em conformação. A 
segunda fase, o projeto de engenharia detalhado, 
vem a seguir uma vez que o estudo conceitual e 
a estimativa inicial de custo aprovam o com-
prometimento de um design em especial. Assim, 
para cada componente de infra-estrutura discu-
tido nesta seção (e.g., vias de ônibus, estações, 
terminais), a equipe de planejamento completa 
primeiro um estudo conceitual antes de prosse-
guir com planos mais detalhados de engenharia 
e especificações. A maioria dos pontos sobre 
o projeto conceitual é tratada nos capítulos 

de operações. Este capítulo oferece detalhes 
adicionais sobre o processo de projeto físico 
necessário para completar o projeto conceitual. 
A engenharia detalhada seguirá a prática geral 
da engenharia.

11.1.1  Projeto conceitual

O projeto conceitual de infra-estrutura deve ofe-
recer um nível razoável de detalhe para que os 
tomadores de decisão possam avaliar adequada-
mente o custo, a funcionalidade e a estética do 
sistema proposto. Assim, o projeto conceitual já 
incluirá as dimensões globais dos componentes 
de infra-estrutura, desenhos básicos e descri-
ção suficiente para desenvolver uma estimativa 
inicial de custo.
Mesmo para um projeto conceitual básico, um 
conhecimento considerável dos corredores será 
necessário. A auditoria e a inspeção de cada seg-
mento de cada corredor permitirão que a equipe 
de projeto entenda as nuanças dos corredores 
bem como identifique as áreas mais problemá-
ticas. Atenção especial deve ser dada às inter-
seções e às localizações das estações propostas. 
É nesses pontos que as interações com veículos 
particulares e pedestres acontecerão. Fotografias 

Figura 11.1
Renderização 

prévia do sistema 
de BRT proposto 
em Guangzhou.

Imagem por cortesia do ITDP
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e vídeos dos diversos segmentos podem ser uma 
ferramenta indispensável para profissionais de 
projeto e engenharia. Registrar todos os segmen-
tos em formas visuais ajuda a reunião das dife-
rentes opções no escritório. Da mesma forma, 
vistas aéreas de cada segmento podem oferecer 
uma perspectiva única que auxiliará o processo.
Na fase conceitual, uma gama completa de 
opções deve ser considerada, mesmo que algu-
mas opções não pareçam viáveis em termos 
técnicos ou financeiros. A fase conceitual é o 
momento do exercício da criatividade e de idéias 
inovadoras. Assim, opções como separação de 
nível em interseções problemáticas devem, ao 
menos, receber considerações iniciais.
A fase conceitual tende a ser de natureza tanto 
evolucionária quanto iterativa. À medida que 
cada segmento do corredor é analisado em mais 
detalhe, o projeto físico comumente evolui de 
uma forma para outra. Depois, à medida que 
decisões tomadas em um segmento do corredor 
afetem outros segmentos e à medida que estima-
tivas de custos influenciem as opções técnicas, o 
projeto provavelmente avança e retrocede com 
várias iterações.
Uma vez que essa fase esteja completa, será pos-
sível desenvolver impressões artísticas e desenhos 
bastante apurados da infra-estrutura do sistema. 
Essas visualizações iniciais ajudarão tomadores de 
decisão e partes interessadas a começar a entender 
o sistema. A Figura 11.1 mostra uma impressão 
artística do sistema de BRT de Guangzhou.
Da mesma forma, renderizações também podem 
compor um importante dado para vídeos de 
simulação que darão uma idéia bem realista 
do sistema proposto aos tomadores de decisão. 
Renderizações para o sistema Rea Vaya proposto 
em Johanesburgo ajudaram a assegurar o apoio 
político necessário.
Da mesma forma, renderizações prévias em 
Bogotá ajudaram a comunicar o projeto 
para muitos agentes participantes, incluindo 
o público geral. A Figura 11.3 mostra uma 
imagem anterior, que se aproxima bastante 
da forma final que o sistema TransMilenio de 
Bogotá mais tarde assumiu.
A contratação de consultores de projeto pode 
assumir diversas formas. Em alguns casos, o 
projeto é levado por uma empresa, ainda que 

a construção final seja feita por outra empresa. 
Essa opção evita quaisquer problemas de con-
flito de interesse entre o trabalho de projeto e de 
construção. Por exemplo, se a empresa de pro-
jeto e de construção são a mesma, então pode 
haver uma inclinação a escolher projetos que 
minimizem os custos de construção. Entretanto, 
tal projeto pode não ser ótimo de uma perspec-
tiva operacional.
A combinação de trabalhos de projeto e cons-
trução em um único contrato, contudo, traz 
algumas vantagens. Com apenas uma empresa 
assumindo ambas as tarefas, a um maior grau 
de continuidade entre projeto e construção. 
O contrato único também assegura um maior 
grau de responsabilidade em entregar o projeto. 
Com dois contratos, a firma de construção pode 

Figura 11.2
Renderização 

para o sistema Rea 
Vaya proposto em 

Johanesburgo.
Imagem por cortesia da Cidade de 

Johanesburgo

Figura 11.3
Esta renderização 

anterior do sistema de 
Bogotá se aproxima 

bastante da forma 
final do sistema real.

Imagem por cortesia de 
TranMilenio S.A.
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culpar a que fez o projeto e vice-versa, se acon-
tecerem problemas. Nesse sentido, um único 
contrato pode ser mais simples de fiscalizar de 
uma perspectiva legal. A Fase I do TransMilenio 
de Bogotá se sujeitou a disputas legais sobre um 
material de pavimentação falho. A separação do 
projeto inicial do projeto detalhado de enge-
nharia e da construção resultou em várias partes 
acusando outras da falha.

11.1.2  Projeto de engenharia detalhado

Uma vez que um projeto conceitual esteja com-
pleto, e as estimativas iniciais de custo estejam 
dentro de um intervalo aceitável, então um 
trabalho mais detalhado de engenharia pode ser 
iniciado. O projeto e especificações detalhados 
de engenharia também permitem que firmas 
de construção façam estimativas de custo mais 
apuradas dentro do processo de concorrência 
para construção.

Figura 11.4
Um desenho em 
Autocad de uma 

estação proposta para 
o sistema de BRT 
de Barranquilla.

Imagem por cortesia do Município de 
Barranquilla

Figura 11.5
Um desenho em Autocad do Terminal 
Norte do sistema de Barranquilla.
Imagem por cortesia do Município de Barranquilla

Dadas as mudanças topográficas ao longo de 
qualquer corredor, cada seção da via terá seu 
único projeto. Desenhos detalhados gerados em 
softwares como o AutoCAD serão necessários 
para cada segmento. Outros desenhos come-
çarão a oferecer alguns dos detalhes dimensio-
nais e estruturais mais precisos que mais tarde 
se transformarão em desenhos de engenharia 
detalhados. As Figuras 11.4 e 11.5 são exemplos 
desses desenhos.

11.2  Vias
“Você saberá mais sobre uma estrada ao tê-la 
percorrido do que saberá por meio de todas as 
conjecturas e descrições do mundo.”

—William Hazlitt, crítico literário, 1778–1830

A construção da via de ônibus representa 
tipicamente aproximadamente 50% dos custos 
totais de infra-estrutura. Assim, economias 

com projetos eficientes e escolha de materiais 
podem gerar dividendos relevantes. Economias 
de custo, no entanto, devem ser vistas tanto 
da perspectiva de custos iniciais de constru-
ção quanto de custos de manutenção de longo 
prazo. Materiais de pavimentação de menor 
qualidade podem reduzir os custos de inves-
timento, mas aumentam dramaticamente os 
custos de manutenção, se as vias necessitarem 
de repavimentação ou reconstrução depois de 
apenas uns poucos anos.
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11.2.1  Materiais de pavimentação

O principal determinante na escolha dos mate-
riais das vias é o peso por eixo dos veículos de 
BRT selecionados para operação e o número 
projetado de veículos de BRT para usar a infra-
estrutura ao longo da vida útil projetada para o 
pavimento. As vias devem ser construídas em 
um padrão capaz de suportar o uso previsto 
por veículos com o peso por eixo especificado. 
A escolha adequada de métodos e de materiais 
específicos de pavimentação que sejam tanto 
custeáveis quanto capazes de suportar o peso 
por eixo do veículo de BRT especificado podem 
variar de país para país. Também, o tratamento 
de pavimento que funcione bem em climas tem-
perados pode ceder em climas tropicais. Enge-
nheiros de pavimentos locais devem, assim, fazer 
parte da equipe de tomada de decisão.
Se os veículos são os veículos articulados nor-
mais de 18,5 metros, esses veículos são muito 
pesados e, exceto se os volumes de veículos 
forem muito baixos, podem exigir a reconstru-
ção de todo o leito com materiais capazes de 
suportar essas cargas mais pesadas por eixo. O 
peso total do veículo articulado utilizado pelo 
sistema TransMilenio de Bogotá é aproxima-
damente 30.000 kg e a carga máxima por eixo 
é aproximadamente 12.500 kg. Os volumes 
de veículos também eram extremamente altos, 
então as vias de ônibus deviam ser construídas 
para suportar essa carga por eixo em uma base 
frequente.
O peso do veículo é mais fortemente sentido 
nas áreas das estações em que a aceleração e a 
frenagem dos veículos fazem com a força sobre 
o leito aumente. O afundamento do leito viário 
com o peso e a força dos veículos também é um 
problema mais sério nas paradas das estações. 
Esses afundamentos podem efetivamente tornar 
a área de embarque da estação inoperante. À 
medida que o nível do leito diminui, a interface 
da estação com o veículo não será mais alinhada 
corretamente e um degrau se formará entre o 
piso do veículo e a plataforma.
Em termos de longevidade, o concreto é tipi-
camente uma escolha melhor do que o asfalto. 
O concreto de qualidade constante e razoável 
é mais resistente às forças de veículos pesados 
passando frequentemente pela via (Figura 11.6). 
Ainda que concreto seja geralmente mais caro 

Figura 11.6
O concreto reforçado, 

como neste exemplo da 
construção da linha 

Central Norte de 
Quito, tem longevidade 

maior que o asfalto.
Foto por Lloyd Wright

que asfalto, a vida mais longa da superfície 
provavelmente justifica o custo inicial mais alto. 
A pavimentação de concreto, se feita adequa-
damente, pode durar 10 ou, até mesmo um 
período mais longo, com apenas manutenções 
menores. Em contraste, o asfalto geralmente 
exige repavimentação a cada dois anos em 
climas tropicais, se o uso for pesado. Por causa 
da força adicional nas estações, uma opção de 
corte de custos é considerar o concreto apenas 
nas estações. Nesses casos, as vias entre as 
estações são construídas com asfalto de menor 
custo.
Outros materiais de construção também podem 
ser usados, apesar de tenderem a ser mais caros. 
Particularmente, no centro da cidade, parale-
lepípedos e outras pedras de pavimentação são 
frequentemente escolhidos por razões estéticas 
(Figura 11.7). Esses materiais de pavimentação 
também enviam um sinal visual aos motoristas 
de ônibus útil para deixar claro que eles estão no 
espaço público e devem operar em velocidades 
seguras. Esses materiais são frequentemente bas-
tante capazes de suportar cargas por eixo bem 
grandes, se a manutenção for feita regularmente.
O TransMilenio de Bogotá repavimentou todo 
o corredor com concreto e usou paralelepípedos 
no centro da cidade. TransJakarta inicialmente 
usou apenas asfalto e sofreu com problemas 
graves de afundamento da via e deterioração nas 
estações, até que o leito nas estações foi substi-
tuído por concreto (Figura 11.8). Para os seus 
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dois primeiros corredores, Quito utilizou asfalto 
na via, mas concreto nas áreas das estações. 
O mais recente corredor a ser construído em 
Quito, o corredor Central Norte foi construído 
com concreto por toda a extensão do sistema. 
Entretanto, o maior investimento em material 
de pavimentação para a linha Central Norte 
pode ser uma das razões para que a infra-estru-
tura das estações seja de qualidade um tanto 
pior que nos outros dois corredores em Quito 
(Figura 11.9). Assim, deve-se sempre pesar o 
uso alternativo do investimento quando se faz 
decisões sobre qualquer item singular, como 
material de pavimentação.
O material da superfície só dura enquanto os 
materiais da base estiverem intactos. Se a dre-
nagem de água é insuficiente ou se a estrutura 

de base é inerentemente fraca, então o material 
da superfície cede rapidamente. Uma base 
mal projetada em Bogotá levou à falha pre-
matura da superfície de concreto no corredor 
do sistema na Avenida Caracas. Bogotá con-
fiou amplamente na técnica conhecida como 
“cobertura branca” para suas vias de ônibus 
de concreto. O método de cobertura branca 
utiliza a faixa de asfalto como o material de 
base para o material de concreto da superfície. 
A cobertura branca é assim uma opção bem 

Figura 11.7
Por razões estéticas, 

Bogotá utiliza 
paralelepípedos e 
tijolos na área do 
centro da cidade.

Foto por Carlos Pardo

Figura 11.8
Devido ao peso dos 

novos veículos de BRT, 
o asfalto da via de 

Jacarta se deteriorou 
rapidamente.

Foto por cortesia do ITDP

Figura 11.9
A aplicação de alta qualidade de Quito no 
uso de concreto nas vias da linha Central 
Norte contrasta com a relativamente menor 
qualidade da infra-estrutura das estações.
Foto por Lloyd Wright
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econômica, uma vez que não carece de recons-
trução da base da via de ônibus. Entretanto, a 
aplicação bem-sucedida do cobrimento branco 
depende da força do subestrato, da integridade 
da camada de asfalto e do nível de coesão entre 
as camadas de concreto e asfalto.

11.2.2  Separação de faixas

Ainda que algumas vias de ônibus não sejam 
fisicamente separadas do tráfego misto, a 
maioria é separada por uma barreira física. Essa 
barreira pode variar de um canteiro completa-
mente ajardinado até simples blocos, separado-
res, guias, cones fixos, muros, grades metálicas 
ou outros tipos de dispositivos de barreira. O 
projeto do separador deve ser suficiente para 
proibir fisicamente os veículos no tráfego misto 
de entrar na via de ônibus.
Um muro ou um grande canteiro central ajar-
dinado oferece a proteção mais completa para 
a via de ônibus, mas torna complicado para 
veículos escaparem da via de ônibus em caso de 
obstrução (Figura 11.10). Da mesma forma, as 
grades de metal, como utilizadas em Beijing, 
tornam impossível para os veículos de BRT 
abandonarem o corredor em caso de emergência 
(Figura 11.11). Entretanto, o gradeamento em 
Beijing tem uma vantagem à medida que é uma 
barreira móvel. Se os desenvolvedores de sistema 
mais tarde alargarem a via de ônibus de Beijing, 
então as grandes são relativamente fáceis de ser 
transferidas de local.
Pode ser útil projetar o separador de forma a 
permitir que os veículos deixem o corredor 
em caso de obstrução. Por exemplo, se um 
ônibus quebra na via, pode ser útil permitir 
que outros ônibus saiam da faixa para evitar 
serem bloqueados. Assim, uma guia separadora 
que seja alta o suficiente para dissuadir veículos 

Figura 11.10
Em partes do sistema de BRT de 

Guangzhou, o separador é um canteiro 
completamente ajardinado.

Foto por Karl Fjellstrom

Figura 11.11
Em Beijing, grades de 
metal são utilizadas 
como separadores.
Foto por Karl Fjellstrom

Figura 11.12
Em Bogotá, os blocos separadores são altos 
o bastante para desencorajar intrusões por 

veículos particulares, mas baixos o bastante 
para permitir que os veículos de BRT deixem 
a via de ônibus em caso de uma emergência.

Foto por Carlos Pardo
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A segurança de pedestres e a estética são outras 
considerações. Há várias vantagens em usar um 
canteiro de largura mensurável para separar a 
via de ônibus do tráfego misto, se a faixa de 
servidão assim permitir. O canteiro central de 
um metro de largura permite que o canteiro 
também sirva como refúgio para pedestres 
cruzando a via. Um canteiro mais largo também 
tende a oferecer uma demarcação da via de 
ônibus mais completa e esteticamente agradá-
vel. O sistema de BRT de Curitiba é separado 

particulares de entrar, mas baixa o bastante 
para permitir que ônibus saiam seguramente 
pode ser adequada (Figura 11.12). Uma opção 
é empregar um material de guia que seja 
arredondado do lado da via de ônibus, mas 
forme um canto definido pelo lado dos veículos 
particulares.
Se é provável que eventualmente os ônibus 
precisem cruzar o separador, o divisor deve ser 
sólido o bastante para não quebrar sob as rodas 
do ônibus, e também baixo o bastante para 
não danificar a parte de baixo do ônibus. Em 
Quito, por exemplo, os paralelepípedos usados 
como separadores são frequentemente danifica-
dos e deslocados, criando obstáculos perigosos 
na via e minimizando a função da barreira 
(Figura 11.13). A quebra da barreira pode, então, 
levar subsequentemente a veículos particula-
res invadindo a via de ônibus, criando riscos 
de segurança tanto para os veículos privados 
quanto para os usuários de BRT (Figura 11.14).

Figura 11.13
Em Quito, os blocos 

separadores são 
suscetíveis a danos 

e deterioração.
Foto por Lloyd Wright

Figura 11.14
À medida que mais blocos separadores são ero-
didos, um número crescente de veículos invade a 
via de ônibus, o que pode levar a acidentes sérios.
Foto por Lloyd Wright

Figura 11.15
Os canteiros centrais 
baixos de Curitiba 
com desenhos de 
estilo português 
melhoraram o 
ambiente urbano local.
Foto por cortesia do ITDP 

Figura 11.16
Antes de sua remoção, a barreira de muros no 
corredor Nove de Julho em São Paulo minava 
as qualidades urbanísticas do corredor.
Foto por cortesia do ITDP
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por uma calçada baixa decorada com pedras 
portuguesas para compor um refúgio para os 
pedestres esteticamente agradável (Figura 11.15). 
Ele foi desenhado para facilitar o cruzamento da 
via em qualquer ponto do corredor. Em alguns 
lugares, o estacionamento de veículos motores 
em Curitiba também é adjacente a esse canteiro, 
em vez de adjacente à calçada, assim a faixa de 
estacionamento se torna parte da barreira prote-
gendo a integridade da via de ônibus.
Muros foram originalmente utilizados no 
corredor Santo Amaro/Nove de Julho em São 
Paulo. Os muros ofereciam completa proteção 
de acesso. Eles tencionavam tornar impossível 
para pedestres cruzar a via de ônibus, exceto em 
lugares designados. Entretanto, os muros eram 
esteticamente desagradáveis e era impossível 
escapar de um veículo quebrado (Figura 11.16). 
Eles também criaram problemas de visibilidade 
para o cruzamento de pedestres. Os muros 
foram finalmente completamente eliminados. 
Isso melhorou de forma relevante a estética do 
corredor, mas a via de ônibus agora sofre inva-
sões de veículos motores.
Em áreas de pedestres, o uso do separador cen-
tral depende do volume de veículos e de pedes-
tres. Em alguns casos, áreas pedestrianizadas de 
sucesso foram criadas sem separação distinguível 
entre a via de ônibus e a via de pedestres. Em vez 

disso, as velocidades dos veículos são reduzidas 
para permitir que motoristas reajam a qualquer 
pedestre adentrando a via de ônibus. Entre-
tanto, em operações de altos volumes, separação 
parcial ou mesmo total pode ser apropriada. Ao 
longo da linha da Alameda Jimenez em Bogotá 
(também conhecido como o “Eixo Ambiental”), 
postes bem desenhados agem para separar a via 
de ônibus da zona de pedestres (Figura 11.17).

11.2.3  Seções transversais típicas de 
corredores BRT

“A excelência de uma estrada consiste central-
mente em ser protegida dos ventos dominantes, 
e do levantamento do mar; em ter uma boa 
ancoragem no piso e em estar a uma boa dis-
tância da praia.”

—William Falconer, poeta, 1723–1769

11.2.3.1  Configuração padrão da via do 
corredor

As larguras normais de vias de BRT já foram 
discutidas no Capítulo 5 (Seleção de Corredo-
res). Esta seção resume algumas das configura-
ções de via mais comuns utilizadas em sistemas 
até hoje. A Tabela 11.1 oferece recomendações 
gerais para as larguras de faixa mínimas.
A configuração exata de qualquer corredor em 
particular depende do nível de tráfego misto, 
do nível de tráfego de pedestres e bicicletas e da 

Figura 11.17
Ao longo da Alameda 
Jimenez em Bogotá, 
postes são utilizados 
para separar a via 
de ônibus da zona 
de pedestres.
Foto por Diego Velazquez
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frequência de ônibus dentro e fora do sistema 
de BRT. A metodologia para a determinação de 
quantas faixas são necessárias para cada modo é 
explicada no Capítulo 8 (Capacidade e veloci-
dade do sistema). Abaixo são mostradas algumas 
configurações teóricas mínimas da faixa de ser-
vidão, bem como a configuração real de alguns 
sistemas diferentes.
Em condições ideais, a largura da faixa de passa-
gem será suficiente para uma faixa de ônibus, 
duas de tráfego misto, calçadas adequadas e 
possivelmente até ciclovias (Figura 11.18). Entre-
tanto, como já se observou, sistemas de BRT em 
cidades como Rouen e Guayaquil foram imple-
mentados com sucesso deixando apenas uma 
faixa de tráfego misto.
Normalmente, ao menos a faixa próxima a 
calçada é deixada com 3,5 metros de largura de 
forma a acomodar caminhões e algum ônibus 
operando fora do sistema de BRT. As próprias 
faixas da via de ônibus normalmente têm 3,5 
metros de largura. Nas estações, a faixa da via 
de ônibus pode ser estreitada para 3 metros 
porque o veículo de BRT estará operando a uma 
velocidade mais baixa e deve encostar próximo 
à plataforma de embarque. Se uma faixa de 
ultrapassagem é feita, no entanto, a largura total 
das faixas juntas deve ser de 7 metros.

Calçadas para pedestres com menos de 3 metros 
de largura são muito desconfortáveis para 
pedestres, especialmente se for adjacente a uma 
rua movimentada de tráfego misto. Ainda que 
haja lugares no sistema de BRT de Quito onde 
as calçadas tenham largura de até 1 metro, elas 
não são um espaço confortável de caminhar. 
As larguras de faixas de bicicletas dependem 

Tabela 11.1: 
Largura mínima recomendada por sentido

Tipo de faixa
Largura mínima 

recomendada por 
sentido

Calçada para pedestres 3,0

Ciclovia 2,5

Corredor de ônibus na 
estação

3,0

Corredor de ônibus fora 
da estação

3,5

Canteiro separador do 
corredor

0,5

Tráfego misto, ao lado 
da calçada

3,5

Tráfego misto, outras 
posições

3,0

Largura da estação1) 3,0
1) A largura da estação depende bastante da capacidade; a mínima apre-

sentada aqui é um valor retirado da realidade do sistema de BRT de Quito.

Figura 11.18
Em condições ideais 
com largas faixas de 

passagem, tal como em 
Bogotá, o projeto viário 
pode acomodar vias de 

ônibus, plataformas 
de estações largas e 

ao menos duas faixas 
para o tráfego misto. 

Esta figura mostra um 
desenho conceitual 

para um segmento do 
sistema TransMilenio.

Imagem por cortesia de Steer Davies 
Gleave



379

Manual de BRT

Parte III – Projeto Físico

do volume do tráfego de bicicletas, mas via de 
regra, ciclovias não devem ser mais estreitas que 
2,5 metros por sentido (Figura 11.19). Se a ciclo-
via é mais estreita que isso, ciclistas, em geral, 
preferem operar nas faixas de tráfego misto.

11.2.3.2  Áreas de estações e interseções
O espaço, em geral, é especialmente valorizado 
em interseções e áreas de estações. O espaço, em 
especial, é valorizado nas interseções por causa 
dos movimentos de conversão e a potencial neces-
sidade de faixas de conversão dedicadas. Por essa 
razão, como observado no capítulo (Interseções 
e Controles Semafóricos), é bem típico separar a 
localização da estação da localização da estação.
Restrições de espaço nas áreas das estações são 
em razão da presença das plataformas da estação 
além das faixas do corredor. Em alguns sistemas 
com faixas de ultrapassagem, como na Rua 80 

(Calle 80) em Bogotá, duas faixas inteiras de 
BRT são mantidas por todo o sistema. As gran-
des larguras de via encontradas ao longo desse 
corredor permitem o desenvolvimento de duas 
faixas de BRT completas. Essa configuração 
evita a necessidade de alargar e estreitar a faixa 
de passagem na localidade das estações. Nesse 
caso, duas faixas de 3,5 metros de largura são 
oferecidas em cada sentido por todo o corredor.

Em algumas áreas em que o espaço de servidão 
é limitado, como a Avenida Caracas em Bogotá 
e ao longo da fase um do corredor de Dar es 
Salaam (Figura 11.20), uma faixa de ultrapas-
sagem é oferecida apenas nas áreas das estações. 
Fora das áreas das estações apenas uma única 
faixa de via de ônibus é oferecida para cada 
sentido de viagem. Essa configuração ajuda a 
minimizar o custo de possíveis aquisições de 
terreno ao longo do corredor. Se houver bastante 

Figura 11.19
Este projeto conceitual 
do sistema de Dar 
es Salaam (DART), 
mostra a inclusão de 
ciclovias de 2,5 metros 
de largura de cada 
lado da estrada.
Imagem por cortesia da Cidade de 
Dar es Salaam
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Figura 11.20
Em Dar es Salaam, a 

faixa de ultrapassagem 
é oferecida com o 

alargamento da via 
nas áreas das estações.

Imagem por cortesia do ITDP
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espaço de servidão, essa configuração permite 
faixas adicionais de conversão para o tráfego 
misto nas interseções. A configuração também 
permite um canteiro entre a via de ônibus e as 
faixas de tráfego misto que podem servir como 
um refúgio para pedestres e para calçadas e 
ciclovias mais largas nos locais fora da estação.

A largura necessária pode ser diminuída um 
pouco com o deslocamento das subparadas em 
cada sentido de viagem (Figura 11.21). Essa con-
figuração reduz a largura requerida de rua em 
uma faixa e ainda promove total capacidade de 
ultrapassagem na estação. É claro que essa con-
figuração alonga a estação e também introduz 

uma pequena curva na área da estação. Assim 
mesmo, em cidades com larguras viárias restri-
tas, esse desenho pode ser efetivo em permitir 
faixas de ultrapassagem nas estações.

11.2.4  Pintura do pavimento

A aparência estética das faixas terá um impacto 
na imagem pública do sistema. A cor da via é 
uma opção para criar um ambiente especial e 
atraente (Figuras 11.22 e 11.23). Uma via de 
ônibus pintada de forma simpática não apenas 
melhora a imagem do sistema, mas também 
cria um senso de permanência da existência 
do sistema. Faixas coloridas também criam 
uma vantagem psicológica sobre motoristas 

Tráfego misto

Tráfego misto

Direção: leste
Serviços expressos

Conexão de
pedestres

    Conexão de

  pedestres
Direção: oueste
Serviços locais

Direção: oueste
Serviços locais

Conexão de
pedestres

Direção: leste
Serviços expressos

Via exclusiva de ônibus

Via exclusiva de ônibus

Figura 11.21
Ao se escalonar as 

subparadas e alongar 
as plataformas, faixas 

de ultrapassagem 
podem ser encaixadas 

em larguras de 
via relativamente 

pequenas.
Desenho por Lloyd Wright

Figuras 11.22 e 11.23
A pintura dos 
corredores em 

cidades como Nagoya 
(foto esquerda) e 

Seul (foto direita) 
contribuem muito para 

melhorar a imagem 
e a permanência de 

um sistema BRT.
Foto esquerda por cortesia da Cidade 

de Nagoya

Foto direita por cortesia da 
Municipalidade de Seul
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que poderiam bloquear a via quando a faixa 
cruza com o tráfego misto. Motoristas são mais 
suscetíveis a reconhecer que estão cometendo 
uma infração de trânsito ao bloquear um via de 
ônibus altamente visível, especialmente quando 
comparado com o cruzamento de uma faixa 
que não se diferencia de uma faixa normal de 
tráfego misto.
A cor das faixas do corredor pode ser conse-
guida ao menos por duas técnicas. Na primeira, 
simplesmente uma pintura superficial é aplicada 
a via. A vantagem de simplesmente pintar a 
faixa é que a coloração pode ser obtida quando 
apenas se converte a infra-estrutura existente 
em via de ônibus. A desvantagem de técnicas 
de pintura é a duração da cor e os custos de 
manutenção de longo prazo. Uma segunda 
opção é utilizar uma emulsão colorida dentro do 
asfalto ou da mistura do concreto. Nesse caso, a 
coloração é uma parte permanente do material 
de pavimentação. À medida que a superfície se 
desgasta, a cor se mantém. Assim, a coloração é 
menos brilhante que a superfície pintada. Assim, 
o impacto estético e de marketing de uma 
superfície com emulsão tenderá a ser menor que 
aquele de uma superfície pintada.
Pigmentos que produzem um efeito lumi-
nescente podem ser usados. Uma via que seja 
luminescente ao anoitecer pode ser outra forma 
de atrair atenção positiva para o sistema. Em 
Jacarta, a aplicação de uma tinta vermelha 
luminescente à via de ônibus dá ao sistema uma 
aparência majestosa de carpete vermelho ao 
anoitecer.
A escolha de cor é altamente específica em 
função de preferências locais e condições locais. 
Valores estéticos locais desempenham um papel 
importante na escolha de uma cor que produzirá 
prontamente uma imagem inconfundível e posi-
tiva para o sistema BRT. Além disso, um sistema 
de cores por toda a cidade deve ser considerado 
como um mecanismo para diferenciar entre as 
funções da infra-estrutura. Por exemplo, pode 
ser útil usar uma cor para as vias de ônibus que 
seja diferente das cores utilizadas nas ciclo-
vias da cidade. Dessa forma, cada conjunto de 
infra-estrutura de transporte sustentável terá sua 
própria identidade visual única. Em geral, tons 
mais escuros devem ser selecionados, em vez das 
cores claras. Com o tempo, marcas de pneus 

tenderão a marcar a via usando cores claras, 
enquanto essas marcas serão menos pronuncia-
das em cores mais escuras.

11.2.5  Infra-estrutura para vias de ônibus 
guiadas

Uma via de ônibus guiada é um tipo especial de 
sistema de BRT no qual o movimento late-
ral dos ônibus é controlado por rodas laterais 
(Figura 11.24). Uns poucos sistemas foram 
desenvolvidos em cidades como Essen (Alema-
nha), Adelaide (Austrália), Leeds (Reino Unido), 
Bradford (Reino Unido) e Nagoya (Japão). O 
sistema de guia consiste de uma trilha física de 
ônibus que esterça o veículo por meio de uma 
roda lateral no veículo.

Figura 11.24
Sistemas 

mecanicamente 
guiados permitem 

maiores velocidades 
e menores larguras, 

mas esses sistemas 
tendem a aumentar os 
custos de construção e 

reduzir a flexibilidade 
geral do sistema.

Foto por cortesia da US Federal 
Transit Administration

Tabela 11.2: 
Vantagens e desvantagens de sistemas de vias de ônibus guiadas

Vantagens Desvantagens

Maiores velocidades (tempos de 
viagem reduzidos) alcançadas res-
peitando os padrões de segurança.

Aumenta consideravelmente os custos 
de construção da via de ônibus.

Permite a construção de faixas de 
vias de ônibus mais estreitas.

Aumenta custos de veículos.

Contribui para uma imagem mais 
permanente da via de ônibus.

Reduz a flexibilidade com relação ao 
tipo de veículo que pode ser utilizado 
na via de ônibus.

Permite a construção de faixas sem 
pavimentar a banda central.

As vantagens de vias de ônibus guia-
das só são concretizadas quando as 
distâncias entre as estações são bas-
tante relevantes.
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Esses sistemas podem ter um efeito positivo 
sobre a velocidade e a segurança, já que a via 
guiada controla melhor os movimentos dos 
veículos. Vias de ônibus guiadas também per-
mitem que faixas mais estreitas sejam constru-
ídas e, assim, são úteis quando o espaço de via 
é limitado. Entretanto, sistemas guiados ainda 
são relativamente raros graças aos seus custos 
adicionais, complexidade e falta de flexibilidade 
no uso dos veículos. A Tabela 11.2 resume as 
vantagens e desvantagens envolvidas em siste-
mas guiados.
Adicionalmente, uma vez que vias de ônibus 
não necessitam de mudança de faixa de veícu-
los, alguns desenvolvedores de sistema escolhe-
ram não pavimentar o centro da faixa (Figuras 
11.25 e 11.26). As economias em custos de 
construção resultantes podem ser substanciais. 
Além disso, a existência de terra ou mato sob 
o ônibus pode ajudar a absorver o ruído do 
motor, reduções de ruído de até 40% foram 
relatadas quando se usa essa técnica. Não 
pavimentar o centro da faixa também é uma 

opção que outros desenvolvedores de corredo-
res de ônibus estão considerando, mesmo que 
rodas guias não estejam sendo utilizadas. As 
bandas de pavimentação para ônibus sem guia 
provavelmente serão maiores que as bandas 
para ônibus guiados uma vez que ônibus sem 
guia serão sujeitos a maior variação em movi-
mentos laterais. A viabilidade dessa abordagem 
e as economias de custos associadas com a não 
pavimentação da área central das faixas depen-
dem dos custos e práticas de construção locais. 
Em alguns casos, empreiteiros locais podem 
não ser versados na utilização dessa técnica de 
construção. Entretanto, dado que o custo de 
pavimentação devia representar o único grande 
item de custo isolado na infra-estrutura do sis-
tema, quaisquer economias de custo potencial 
devem ser consideradas.

Figuras 11.25 e 11.26
A não pavimentação 
do centro de via de 
ônibus pode gerar 
economias de custo 
de infra-estrutura 
assim como reduzir o 
ruído operacional.
Imagem esquerda (Eugene, EUA) por 
cortesia de Lane District Transit

Foto direita (Leeds, Reino Unido) por 
cortesia do US Transit Cooperative 
Research Program

Figura 11.28
Um dispositivo de parada no final da 
via guiada assegura que o motorista 
re-engate o volante manual.
Foto por Lloyd Wright

Figura 11.27
As guias permitem 

“dirigir sem as mãos” 
na linha Yutorito 

de Nagoya.
Foto por Lloyd Wright
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Na operação de um veículo ao longo de uma via 
de ônibus guiada, o motorista não tem real-
mente que esterçar o veículo. As guias impedem 
quaisquer movimentos de direção, e assim o 
veículo pode tecnicamente ser operado “sem 
as mãos” (Figura 11.27). Em alguns sistemas, 
como Nagoya, há preocupações de segurança 
no ponto em que o veículo de BRT deixa a guia. 
Se por alguma razão o motorista não re-engatar 
o volante manual, um incidente pode ocorrer. 
Assim, no caso de Nagoya uma parada forçada 
é feita na saída da guia de forma a lembrar o 
motorista a usar o volante manual outra vez 
(Figura 11.28).

11.2.6  Infra-estrutura para separação de 
nível

A separação de nível já foi discutida neste livro 
como uma opção de configurações de faixas de 
passagem estreitas bem como uma opção em 
interseções e rotatórias. A separação de nível 
também pode ser uma opção a ser considerada 
para superar terrenos complicados ou água 
(Figura 11.29). Outra aplicação comum poderia 
ser em linhas circulares que devem manobrar 
em centros de cidades densos (Figura 11.30).
Em todos os casos, o terreno físico e os materiais 
de base devem ser considerados por sua adequa-
bilidade de engenharia para túneis ou estruturas 
elevadas. Lençóis freáticos elevados ou leitos 
de rochas duras e matacães podem tornar as 
passagens subterrâneas ou túneis impraticáveis 
de um ponto de vista de custo e engenharia. Da 
mesma forma, solos moles podem aumentar de 
forma relevante os custos de fixação de pilares 
para estruturas elevadas. Assim, um estudo 
de viabilidade de engenharia e custos deve ser 
conduzido toda vez que separação de nível for 

Figura 11.29
Uma via de ônibus elevada em Bribane 
permite que o sistema manobre por 
uma delicada área verde.
Foto por cortesia de Queensland Transport

Figura 11.31
Um número relevante de veículos particulares 
entrando na via de ônibus de Nagoya.
Foto por Lloyd Wright

Figura 11.30
O Miami People 

Mover é um sistema 
elevado que cobre 

destinos no distrito 
central da cidade.

Foto por Lloyd Wright

Figura 11.32
Motocicleta entrando 

ilegalmente na 
via de ônibus em 

Pune (Índia).
Foto por Sujit Patwardhan e o Pune 

Traffic & Transportation Fórum (PTTF)
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considerada como uma opção ao longo de certos 
segmentos de corredores de BRT.

11.2.7  Restrição de acesso às vias

A infração da via de ônibus por veículos parti-
culares pode colaborar muito para prejudicar 
as velocidades e o desempenho global do BRT 
(Figuras 11.31 e 11.32). E, até mesmo, apenas 
alguns veículos podem causar atrasos aos veícu-
los de BRT. Assim, uma vez que alguns poucos 
veículos entrem no sistema, então uma ruptura 
na aparência de fiscalização pode levar a viola-
ções maciças do espaço exclusivo.
Diversos mecanismos podem ser utilizados para 
desencorajar o uso da via de ônibus por veículos 
particulares:

Sinalização clara, registrando uso exclusivo de ��
ônibus (Figuras 11.33 e 11.34);
Mensagem: “Só ônibus”, impressa sobre a via ��
(Figura 11.35);
Coloração distinta das faixas;��
Diferenciação com canteiro entre as faixas de ��
tráfego misto e a via de ônibus.

Se a via de ônibus é separada das faixas de 
tráfego misto por vegetação ou canteiro constru-
ído, então há uma clara distinção entre as duas 
áreas.
Sem essas medidas, pode haver casos de uso 
inadvertido da via de ônibus. Entretanto, essas 
medidas podem não ser suficientes para deter 
violações intencionais do uso da via de ônibus. 
Assim, cooperação com a polícia de trânsito na 
monitoração e fiscalização da exclusividade de 
via de ônibus também é essencial.

11.2.8  Paisagismo

“O menor quadrado de verde para quebrar 
a monotonia do asfalto e do concreto é tão 
importante para o valor imobiliário quanto 
ruas, esgotos e proximidade do comércio.”

—James Felt, Comissão de Planejamento 
da Cidade de Nova Iorque

Sistemas de BRT deveriam se somar à qualidade 
estética do espaço público da cidade, em vez de 
destruí-la. Todos os esforços devem ser feitos para 
reter os espaços verdes existentes. Se o canteiro 
central é utilizado como o local das estações, o 
paisagismo existente pode ser deixado pratica-
mente intacto (Figura 11.36). Apenas o contorno 
da estação deve exigir alteração de paisagismo. 

Figuras 11.33, 11.34 e 
11.35
Sinalização é um 
mecanismo básico 
para designar uma via 
de ônibus exclusiva, 
como visto nestes 
exemplos de Leon (foto 
superior) e Jacarta (foto 
central). Informações 
pintadas na superfície 
de via também são 
uma opção, como em 
Jacarta (foto inferior).
Fotos por Lloyd Wright
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Outras áreas podem ser melhoradas com a adição 
de plantas (Figura 11.37). Áreas verdes também 
devem ser uma opção como divisor entre o sis-
tema BRT e as outras faixas de trânsito.

Árvores e plantas também podem oferecer 
proteção do clima para corredores de bicicletas 
e pedestres ligados com o sistema de BRT. Em 
climas tropicais, árvores e vegetação podem até 
ajudar a cobrir parcialmente a própria estrutura 
da estação de forma a reduzir as temperaturas 
interiores. Da mesma forma, a retenção das 

Figura 11.36
Na maioria dos casos, a área do canteiro 
central ao longo de um corredor de BRT 
pode permanecer como um espaço verde.
Foto (Kunming) por Lloyd Wright

Figura 11.37
Plantas ao longo da 
via de ônibus e nas 

estações podem fazer 
muito para melhorar 

a natureza estética da 
área, como mostrado 

aqui, em um exemplo 
de Vancouver.

Foto por cortesia do National Bus 
Rapid Transit Institute (NBRTI)

Figura 11.38
Áreas verdes da via de ônibus, como mostrado 
neste exemplo de Nagoya, podem ajudar a 
mitigar o efeito urbano de ilha de calor.
Foto por Lloyd Wright

Figura 11.39
A cobertura de uma 

nova passagem de 
BRT cria um novo 

espaço verde ao longo 
do corredor Central 

Norte em Quito.
Foto por Lloyd Wright

áreas verdes ao longo de um corredor de BRT 
afasta o efeito urbano global de ilhas de calor 
que faz com que as áreas urbanas apresentem 
temperaturas elevadas (Figura 11.38).

Alguns grupos ambientais em Jacarta expressa-
ram preocupação sobre o impacto do corredor 
de ônibus nas árvores plantadas no canteiro 
central. Entretanto, sob muitos aspectos, a faixa 
de ônibus serve como um espaço de proteção 
entre as faixas de tráfego misto e a área verde 
no canteiro. Antes do desenvolvimento da via 
de ônibus, a faixa mais próxima das árvores era 
usada para veículos de tráfego misto. Assim, 
antes as árvores eram sujeitas a um constante 
bombardeio de emissões intensas de um pesado 
congestionamento de tráfego. Agora, veículos de 
transporte mais limpos estão operando ao longo 
do corredor em frequências que variam de 3 a 
5 minutos. A via de ônibus, portanto, acalmou 
o ambiente em volta da área verde, o que deve 
melhorar a saúde das árvores.
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O desenvolvimento do sistema de BRT deve, 
na verdade, criar uma oportunidade para a 
expansão das áreas verdes na cidade. Ao mesmo 
tempo em que a via de ônibus é construída, um 
canteiro pode ser convertido de um separador de 
concreto vazio para uma área com dominância 
de verde. No caso de túneis de BRT, pode haver 
a oportunidade para criar novos espaços públi-
cos. Em alguns casos, a cobertura da passagem 
subterrânea apresenta a oportunidade para 
plantação e espaço verde (Figura 11.39).
Existe uma ciência na seleção das plantas e 
árvores corretas dentro do plano de paisagismo. 
A altura da árvore e de seus eventuais galhos terá 
que deixar espaço para a altura dos veículos de 
BRT. Também, a estrutura da raiz da árvore deve 
crescer verticalmente, em vez de horizontalmente. 
Estruturas de raízes que crescem horizontalmente 
abaixo da superfície provavelmente causam a 
deformação dos materiais da via de ônibus. Cada 
tipo de árvore tem características de crescimento 
inerentes e, assim, alguma pesquisa é necessária 
para determinar que tipos são mais apropriados 
para o ambiente da via de ônibus. A expectativa 
de vida da árvore também é um fator estratégico 
já que pode ser bastante inconveniente para o sis-
tema, exigir um novo conjunto de árvores depois 
de apenas algumas décadas.

As características climáticas locais também 
determinam se árvores de caducifólias ou coní-
feras são mais apropriadas. Uma árvore caduci-
fólia perde suas folhas durante as estações mais 
frias e, assim, mais calor e luz chegam até o solo 
durante esse período. Uma árvore caducifólia é, 
portanto, parte de uma estratégia solar passiva, 
mas efetiva, para cidades que têm estações 
quentes e frias. Entretanto, uma desvantagem 
de árvores caducifólias é a possível necessidade 
de limpar as folhas caídas da infra-estrutura 
do BRT. Em contraste, cidades sem estações 
frias podem preferir árvores que não perdem as 
folhas. Esse tipo de árvore fornece sombra, de 
forma consistente, ao longo de todo o ano em 
climas tropicais ou quentes.
Prioridade deve ser dada à seleção de árvores 
nativas sobre espécies que não são comuns na 
área. Espécies nativas criam menos problemas 
em relação às espécies invasivas e também, de 
forma típica, estão mais bem adaptadas ao solo 
local e às condições de chuvas.

11.2.9  Serviços públicos

O ambiente da rua é geralmente bem mais 
complicado do que a superfície deixa parecer. 
A rua é o principal condutor de muitos servi-
ços críticos da cidade, incluindo suprimento 

Figura 11.40
Sem drenagem 

adequada, uma 
tempestade forte 

em Quito coloca a 
operação da linha 

Trolé em risco.
Foto por cortesia de El Comercio
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de água, drenagem, esgotos e linhas elétricas. 
Uma vez que sistemas de BRT, de forma típica, 
operam nos principais corredores de uma 
cidade, é provável que haja uma concentração de 
infra-estrutura da cidade ao longo das laterais e 
embaixo da via de ônibus.
A consulta aos mapas de infra-estrutura da 
cidade pode determinar até que ponto o novo 
sistema de BRT deverá afetar esses outros 
serviços. O processo de construção deve tomar 
cuidado para não interromper ou prejudicar 
as linhas de água e drenagem. Se um novo 
material é aplicado na faixa do BRT, então, de 
forma explícita, a drenagem de água deve ser 
considerada no processo. Vias concretadas e vias 
pintadas podem ser menos permeáveis que os 
materiais superficiais anteriores. Os piores cená-
rios de chuvas devem ser testados em termos 
de tempos de concentração de água. Adicional-
mente, soluções para a melhoria da drenagem 
nas vias de ônibus devem ser tais que as condi-
ções não piorem nas faixas de tráfego misto.

11.3  Estações
“Toda arquitetura é cobertura, toda grande 
arquitetura é o desenho do espaço que contém, 
envolve, exalta ou estimula as pessoas naquele 
espaço.”

—Philip Johnson, arquiteto, 1906–2005

Estações de BRT são geralmente constituídas de 
três elementos principais: 1.) Subparadas ou pla-
taformas; 2.) áreas de transição; e 3.) infra-estru-
tura de integração, como passagens de pedestres, 
espaços para vendedores, estacionamento de 
bicicletas ou outras atividades comerciais.
A maioria dos aspectos de dimensionamento do 
projeto de estações e subparadas é determinada 
pelo projeto operacional. O projeto funcional 
e o dimensionamento da estação deve levar em 
consideração o número previsto de passageiros 
embarcando e desembarcando em qualquer 
estação específica e a frequência dos ônibus que 
precisam ser acomodados naquela estação. A 
maior parte das questões críticas do projeto de 
estações já foi assim determinada na Parte II 
deste Manual de BRT (Projeto Operacional). 
Alguns assuntos adicionais de dimensionamento 
são detalhados nesta seção.
Além do tamanho da área da estação, 
no entanto, há uma vastidão de assuntos 

Figura 11.41
Em muitas estações 
dentro do sistema 
TransMilenio de 
Bogotá, uma área de 
transição existe entre 
uma via de ônibus 
de uma única faixa 
e a configuração de 
duas faixas para 
ultrapassagem.
Foto por Lloyd Wright
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relacionados à utilidade da estação, conforto e 
atratividade. Assim, a forma estética e o desenho 
arquitetônico de uma área de estação desem-
penham um grande papel na determinação do 
sucesso do sistema.

11.3.1  Área de transição antes das estações

Um corredor de vias de ônibus pode mudar de 
uma única faixa de via entre as estações para 
duas faixas na área da estação. A adição de uma 
segunda faixa permite veículos ultrapassarem 
uns aos outros e assim acessar diferentes subpa-
radas da estação. Como observado no Capí-
tulo 8 (Capacidade e velocidade do sistema), a 
capacidade de operar múltiplas subparadas causa 
um alto impacto positivo na capacidade de pas-
sageiros do sistema.
Nesse tipo de desenho, uma zona de transi-
ção deve existir onde a configuração de faixas 
muda de uma única faixa para duas faixas 
(Figura 11.41). Essa área de transição existe 
tanto antes quanto depois da área da estação. 
A extensão da área de transição deve ser tal que 
ofereça espaço suficiente para uma transição 
gradual evitando a necessidade de movimen-
tos bruscos que diminuirão as velocidades de 
viagem do BRT. O comprimento real variará 
dependendo das velocidades e condições locais. 
Entretanto, em geral, aproximadamente 70 
metros serão necessários para expandir uma via 
de ônibus de uma única faixa para duas faixas.

11.3.2  Dimensionamento de plataformas da 
estação

O tamanho da plataforma da estação terá um 
impacto na eficiência com que a estação e as 
subparadas individuais operam. O tamanho 
também afeta bastante o conforto dos passa-
geiros. O dimensionamento depende ampla-
mente do número de passageiros embarcando e 
desembarcando.
A altura da estação e a função da estética — 
ainda que extensões de proteção solar para 
melhorar a sombra devem obviamente ser acima 
da altura do teto do veículo. Do ponto de vista 
da lotação de passageiros esperando, o fator 
crítico é a largura da estação.
Para uma subparada individual, o comprimento 
não contribui muito para a capacidade da 
plataforma já que os passageiros embarcando 

se aglomeram em torno das portas esperando 
para embarcar e passageiros de saída dispersam 
rapidamente. Entretanto, o comprimento da 
estação pode ser bastante relevante se as subpa-
radas para cada sentido de viagem ficam lado a 
lado. Em casos em que a largura da plataforma é 
restrita pela largura disponível da via, escalonar 
as subparadas serve para estender a estação, mas, 
efetivamente, divide a pressão sobre a largura da 
estação ao meio (especialmente se dois veículos 
param simultaneamente).

A extensão mínima da área para passageiros 
(Cpax) deve ser maior ou igual à extensão do 
ônibus de BRT (Cbus). O comprimento total 
da plataforma também deve ser grande o sufi-
ciente para acomodar a venda de bilhetes, catra-
cas e outras instalações. Geralmente, adicionar 
comprimento à estação não é um problema, já 
que o comprimento não toma espaço da faixa 
de serviço.

O tema mais sensível é a largura da subparada. 
A plataforma deve ser larga o bastante para 
acomodar confortavelmente todos os passagei-
ros em espera previstos, para permitir a entrada 
e saída de passageiros e para a própria infra-
estrutura. A equação 11.1 resume o cálculo da 
largura necessária para a plataforma.

Equação 11.1: Cálculo de largura de 
plataforma

Lplat = 1 + Lesp + Lcirc + Lespop

Em que:

Lplat = Largura total da plataforma;

1 metro = Largura necessária para a infra-
estrutura;

Lesp = Largura necessária para passageiros 
esperando em uma direção;

Lcirc = Largura necessária para a circulação 
de passageiros;

Lespop = Largura necessária para passageiros 
esperando por veículos indo no 
sentido oposto.

Observe que no caso de subparadas escalo-
nadas ou deslocadas, o valor de Lespop será 
zero. Como indicado previamente, escalonar as 
subparadas, provavelmente, dobra a capacidade 
de uma plataforma de largura definida.
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Normalmente, cerca de 2.000 pedestres podem 
passar por uma seção de um metro de largura 
de calçada em uma hora e ainda assim oferecer 
um nível razoável de serviço. Com base nesse 
padrão a largura necessária para a circulação de 
passageiros é dada na equação 11.2
Equação 11.2: Largura necessária para a circu-
lação de passageiros

Lcirc = Pph / 2000

Quadro 11.1: Cálculo da largura necessária de plataforma
A equação geral para este cálculo é:

Lplat (largura da plataforma) = 1 + Lesp + Lcirc + Lespop

Nesse caso, as áreas de espera para as duas direções são deslocadas, assim “Lespop” é igual 
a zero. Também se assume que a infra-estrutura da estação mais a guia da calçada consomem 
0,5 metro de cada lado para dar o total de 1 metro. Supões-se também que o número médio de 
passageiros esperando durante o horário de pico é de 150 (Fmax=150).

Os veículos de BRT articulados têm tipicamente entre 17,8 e 18,5 metros de comprimento. Para 
simplificar, será assumindo que Cplat ≥ Cbus = 18,5 metros.

Para calcular primeiro a área total necessária, a equação 11.3 será utilizada:

Aminesp = Fmax/Cpax = 150 passageiros em espera / 3 passageiros por metro quadrado 
= 50 metros quadrados

Assim, 50 metros quadrados de plataforma são necessários para acomodar os passageiros es-
perando, se o veículo de BRT tem 18 metros de comprimento:

Lesp = 50 m2 / 18 m = 2,8 metros

O modelo também projetou que 6000 passageiros passam por essa estação popular a cada hora, 
portanto:

Pph = 6.000 passageiros por hora

Com base na equação 11.2, a largura da plataforma para a circulação de passageiros é:

Lcirc = 6.000 passageiros por hora / 2.000 passageiros por hora por metro de largura 
= 3 metros

Portanto a largura total necessária é:

Lplat = 1 + Lesp + Lcirc + Lespop = 1 m + 2,8 m + 3 m + 0 m = 6,8 metros

A Figura 11.42 traz uma ilustração dessa plataforma.

Figura 11.42: Resultado da análise de dimensionamento da plataforma

0,5 m 

0,5 m

2,8 m

3,0 m

Área de espera da sub-parada

Em que:
Pph = número de passageiros circulando 

esperados por hora
A área mínima requerida para passageiros em 
espera será função do número máximo de passa-
geiros previsto na formação de fila dividido pela 
capacidade de um metro quadrado para acumu-
lar passageiros. A equação 11.3 assim oferece o 
cálculo para a área mínima necessária.
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Equação 11.3: Área mínima necessária para 
passageiros esperando

Aminesp = Fmax / Cpax

Em que:
Aminesp = Área mínima necessária para 

passageiros esperando
Fmax = Número máximo de passageiros 

previstos na espera
Capax = Concentração máxima de passagei-

ros por área (e.g., quantos passagei-
ros cabem em um metro quadrado)

Normalmente, passageiros em espera não ficam 
confortáveis se ficarem restritos a menos de um 
terço de metro quadrado. Portanto a capacidade 
de passageiros em espera (Capax) é definida 
como três passageiros por metro quadrado, ou:

Capax = 3 passageiros / m2

Alguns modelos de demanda de tráfego podem 
gerar um número previsto de passageiros em 
espera em cada estação baseado na matriz de 
origem-destino (OD). O número atual de passa-
geiros embarcando nas linhas que serão incor-
poradas ao sistema BRT também será uma boa 
orientação. Se disponível, essa informação pode 
ser usada para o cálculo do número total de 
passageiros embarcando. A equação 11.4 oferece 
uma estimativa do número total de passageiros 
embarcando. A equação 11.4 é usada como uma 
superestimação deste valor.
Equação 11.4: Estimativa do total de passagei-
ros embarcando em uma subparada

Fmax = Σ (Pembi/Freqi) = Σ Pembbusi

Em que:
Fmax = Fila máxima de passageiros 

esperada (passageiros)
Pembi = Fluxo de passageiros embarcando 

na linha i do BRT (passageiros/
hora)

Freqi = Frequência da linha i do BRT 
(veículos/hora)

Pembbusi = número médio de passageiros 
embarcando por veículo da linha i

O Quadro 11.1 traz um exemplo de cálculo para 
a área necessária de plataforma em uma situação 
com altos volumes de passageiros embarcando e 
desembarcando.

11.3.3  Comprimento da plataforma

Para sistemas com uma única baia de parada, 
a determinação anterior de tamanho deve ser 
suficiente. Para sistemas com múltiplas baias de 
parada, entretanto, o espaço adicional tem de 
ser incluído entre as subparadas para acomodar 
veículos de BRT ultrapassando ao outro e encos-
tando nas plataformas.

De forma que as múltiplas baias funcionem 
adequadamente, os veículos precisam ser capazes 
de entrar e sair livremente. Se as baias de parada 
são posicionadas muito próximas, então alguns 
veículos podem bloquear o acesso para uma baia 
de parada adjacente (Figura 11.43).

Em geral, a distância mínima absoluta necessá-
ria para um veículo ultrapassar outro é metade 
do comprimento do veículo. Por exemplo, 
um veículo articulado de 18 metros precisa ao 
menos de 9 metros de separação entre baias de 
parada. Essa distância mínima só deve ser usada 
em estações de frequência bem baixa ou onde 
a restrição da faixa de servidão é um problema 
sério. Normalmente sistemas de BRT exigem 
mais espaço porque:

Entrar e sair de baias de parada com esse ��
espaço limitado aumenta o tempo necessário 
para encostar o veículo na posição de parada 
(o chamado tempo morto), o que reduz as 
velocidades e aumenta a saturação;
Se um veículo usando uma baia chegar ��
logo atrás de outro que usa a mesma baia, 

Figura 11.43
Se as baias de parada 

são posicionadas muito 
próximas, então a 

área da estação pode 
ficar congestionada.

Imagem por cortesia de Pedro Szász

d
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o veículo esperando deve ter um espaço de 
espera na fila sem bloquear a baia atrás dele 
ou a faixa de ultrapassagem.

Com base nesses critérios, o espaço mínimo 
deve ser de aproximadamente 1,7 vezes o com-
primento do veículo. No caso de um veículo 
articulado de 18 metros, essa distância é de 
aproximadamente 30 metros.
Se a interface veículo-plataforma não utiliza 
uma ponte de embarque, então maior precisão 
é exigida para alinhar o veículo à plataforma. 
Enquanto uma ponte de embarque exija apenas 
que o veículo fique a uma distância de até 40 
centímetros da plataforma, a ausência da ponte 
de embarque exige que o veículo fique alinhado 

com no máximo 10 centímetros de distância, 
mas preferencialmente menos que isso. Esse grau 
de precisão, possivelmente, exige um compri-
mento de aproximação maior de forma a manter 
uma velocidade eficiente.
Sempre que houver espaço, a distância deve 
ser deixada para um segundo veículo esperar 
atrás de cada baia de parada, de forma a evitar 
interferência mútua entre baias de parada. 
Entretanto, em certo ponto é mais eficiente 
simplesmente adicionar mais uma baia, em vez 
de deixar espaço extra para fila atrás de cada 
baia de parada. Geralmente, é ótimo oferecer 
apenas uma posição para fila, ainda que em 
algumas circunstâncias excepcionais a solução 

ótima seja duas posi-
ções na fila de espera. 
A Tabela 11.3 traz o 
perfil das condições 
operacionais favore-
cendo uma ou duas 
posições.

Tabela 11.3: Número de posições na fila de espera necessário por subparada

Saturação (X)

De Até
No. de 

subparadas
No. de 
faixas

No. de posições na fila
Comprimento da 
estação (metros)

0,0 0,4 1 1 0 19

0,4 0,7 2 2 1 104

0,7 0,8 2 2 2 142

0,8 1,0 3 2 1 156

1,0 1,4 4 2 1 208

1,4 1,8 5 2 1 260

1,8 2,0 5 2 2 355

Notas:
Comprimento total = (19 m * número de baias de parada) + 33 m
19 m = espaço para o veículo extra na fila
33 m = 19 m + 14 m (espaço na baia de parada + distância de ultrapassagem)

Figura 11.44: Estações de TransMilenio
 198 metros (3 módulos, 5 plataformas)

 124 metros (2 módulos, 4 plataformas)

 112 metros (2 módulos, 4 plataformas)

 94 metros (2 módulos, 2 plataformas)

 53 metros (1 módulo, 2 plataformas)

 62 metros (1 módulo, 2 plataformas)

Fonte: TransMilenio S.A.
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Como evidenciado dos resultados da 
Tabela 11.3, múltiplas baias de parada tendem 
a aumentar consideravelmente o comprimento 
da estação. Essa necessidade de comprimento é 
particularmente maior quando espaço adicional 
para fila também é preciso. O comprimento 
total pode causar dificuldades em corredores 
com faixas de servidão longitudinalmente 
limitadas. Quarteirões pequenos devem assim 
restringir a capacidade de desenvolver estações 
com múltiplas baias de parada.

Estações diferentes terão exigências de espaço 
diferentes. Se uma estação específica abriga 
um grande número de linhas e serviços, então 
várias baias adicionais serão necessárias. De 
acordo com isso, se a estação atende apenas 
umas poucas linhas, então apenas uma baia de 
parada será necessária. A Figura 11.44 oferece 

uma visão geral dos diferentes tipos de estações 
utilizadas na Fase I do sistema TransMilenio 
de Bogotá.

11.3.4  Design

“Em arte, design é o reconhecimento da 
relação entre várias coisas, vários elementos 
no fluxo criativo. Você não pode inventar o 
design. Você o reconhece, na quarta dimensão. 
Isto é, no seu sangue e nos seus ossos, tão bem 
como em seus olhos.”

—D. H. Lawrence, escritor, 1885–1930

Considerações arquitetônicas são críticas para 
o sucesso do sistema da perspectiva estética, 
cultural e de conforto ao usuário. Ao mesmo 
tempo, não existe uma fórmula para determinar 
um projeto estético de sucesso. O que é arqui-
tetonicamente atraente em uma cultura pode 
não ser atraente em outra. Em muitos casos, o 
projeto arquitetônico é uma questão da “forma 
seguir a função”, quando os atributos físicos 
determinados pelo plano operacional influen-
ciam o design amplamente. Entretanto, a estética 
da estação deveria receber muita consideração já 
que as formas e contornos das estações deter-
minam, em parte, a aceitabilidade por parte do 
usuário. Assim, planejadores de sistemas devem 
requerer que uma variedade de projetos arqui-
tetônicos seja desenvolvido, de forma a oferecer 
um conjunto completo de opções. O design 
também não é apenas sobre o contorno da 
estação, mas também sobre outros fatores como 
as cores utilizadas e as texturas dos materiais. É 
frequentemente desejável escolher um projeto 
arquitetônico que reflita o ambiente local. Um 
estilo arquitetônico nativo assegurará que o 
sistema não é apenas uma cópia da forma criada 
em outra cidade. Utilizar um estilo arquitetô-
nico local também pode influenciar os cida-
dãos a exsudar orgulho local sobre o sistema. 
As estações do Metrovía de Guayaquil foram 
projetadas com base em um estilo arquitetônico 
utilizado na cidade nos anos 20 (Figura 11.45) 
Assim, o sistema Metrovía oferece uma conexão 
com a história da cidade e seu entorno.

Figura 11.45
Guayaquil utiliza um 
estilo arquitetônico 
relacionado com a 
história da cidade.
Foto por Carlos González

Figura 11.46
As modernas estações em tubo de Curitiba 
criaram uma identidade visual para a cidade.
Foto por cortesia de URBS e da Municipalidade de Curitiba



393

Manual de BRT

Parte III – Projeto Físico

Muitos sistemas optam por uma aparência bas-
tante moderna, o que ajuda a posicionar o BRT 
como uma nova classe de transporte público. 
Designs modernos podem conjurar impressões 
de sofisticação, estilo e velocidade ao usuário. 
As estruturas de tubos em Curitiba se torna-
ram um símbolo internacional do BRT, tão 
bem como oferecem aos usuários uma imagem 
representando velocidade e modernidade 
(Figura 11.46). A gênese do design de tubo foi, 
de muitas formas, a replicação da imagem posi-
tiva de sistemas de metrô e a imagem de tubos 
subterrâneos enviando pessoas de um lado ao 
outro da cidade.
Ainda que os tubos de Curitiba tenham tido 
bastante sucesso em criar uma imagem icônica 
para a cidade, há algumas limitações a esse tipo 
de design as quais poderiam restringir o seu uso 

Figuras 11.47 e 11.48
O desenho limpo e 
simples em Brisbane 
dá ao sistema uma 
imagem moderna 
e sofisticada.
Fotos por cortesia de Queensland 
Transport

em outros lugares. Primeiro, a forma arredon-
dada pode ser uma limitação à capacidade do 
sistema. A circunferência do tubo é limitada 
pela proximidade exigida entre a estação e o 
veículo. Uma circunferência maior tenderá a 
empurrar a proximidade do veículo para muito 
longe do piso da estação. Segundo, os tubos 
podem criar um efeito de mini-estufa em que 
o calor é aprisionado, tornando assim as condi-
ções interiores desagradáveis para os usuários. 
No entanto, aberturas cobertas poderiam ser 
utilizadas nas estações em tubo, o que permitiria 
melhor fluxo de ar.
Estilos arquitetônicos modernos geralmente 
proporcionam uma imagem “clean” dentro de 
um tipo de estrutura minimalista (Figuras 11.47 
e 11.48). Os desenhos de estações em Brisbane 
sintetizam esse tipo de abordagem. A excelência 

Figura 11.49
No centro histórico 
da cidade, Quito 
fez suas estações 
menos obstrutivas, 
de forma a ser mais 
congruente com o 
entorno arquitetônico.
Foto por Lloyd Wright
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do design de Brisbane resultou de fato em várias 
premiações aos projetistas. Da mesma forma, 
estações em cidades como Las Vegas e Rouen 
também utilizaram desenhos simples e limpos 
para evocar uma aparência moderna.
Linhas do telhado baseadas em um desenho de 
“onda” também podem produzir uma perspec-
tiva bastante moderna. Os projetos iniciais em 
Dar es Salaam e Johanesburgo fizeram uso dessa 
alternativa de design.
Entretanto, a imagem moderna pode nem 
sempre ser apropriada. Se o sistema corre através 
ou ao longo de corredores de grande valor 
histórico, projetistas podem desejar procurar a 
congruência com a arquitetura associada. Con-
gruência com o entorno foi a razão pela qual 
Quito re-desenhou algumas das suas estações 
da linha Trolé no centro histórico da cidade 
(Figura 11.49). Sentiu-se que as estações fecha-
das eram visualmente forçadas dentro do centro 
histórico, considerado um Sítio de Patrimônio 
da Humanidade pela UNESCO. Assim, a 

cidade optou por um design mais aberto para a 
estação na praça Santo Domingo. Entretanto, 
um aspecto negativo desse design de lados aber-
tos é que deixa os passageiros mais expostos à 
chuva e ao vento.
A forma do design, claro, é apenas parte do pro-
cesso de realizar uma estação de um estilo parti-
cular. A combinação correta de cores e texturas 
também pode afetar a percepção estética do 
usuário. A congruência dos materiais escolhidos 
com as condições locais, como a durabilidade 
sob as condições climáticas locais, também tem 
um papel. O enferrujamento prematuro de esta-
ções em Quito pode ser em razão tanto da falta 
de manutenção adequada quanto das condições 
chuvosas que persistem por boa parte do ano. 
Escolhas de implementação também decidem se 
a visão do arquiteto estará representada no pro-
duto final. As renderizações das estações no pré-
projeto da linha Central Norte deram a impres-
são de um sistema moderno de alta qualidade 
(Figura 11.50). A realidade da implementação e 

Figura 11.50 e 11.51
Uma visão de 

arquiteto pode não ser 
refletida no produto 

implementado em 
razão da escolha de 

materiais e opções 
de construção, como 

demonstrado por esta 
renderização de pré-
projeto e do produto 
resultante ao longo 

da linha Central 
Norte de Quito.

Imagem esquerda por cortesia da 
Municipalidade de Quito

Foto esquerda por Lloyd Wright

Figuras 11.52 e 11.53
Com uma variedade 
de atrações estéticas, a 
estação Villa Flor em 
Quito atrai pessoas 
que vem apenas para 
observar o sistema.
Fotos por Lloyd Wright
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os materiais escolhidos levaram a um resultado 
um pouco menos impressionante (Figura 11.51).
A estética da estação pode ser negativamente 
afetada por uso excessivo de painéis de anún-
cios comerciais. Ainda que anúncios possam ser 
uma fonte necessária de faturamento, anúncios 
demais subtraem a clareza visual do sistema e 
podem fazer com que o usuário fique confuso, 
especialmente quando mapas de sistema e outros 
painéis estratégicos de informações são difíceis 
de achar por causa da bagunça visual. Assim, 
uma decisão de permitir quantidades moderadas 
de anúncios comerciais deve ser tomada em con-
junto com considerações estéticas e funcionais.
O teste final de qualquer desenho arquitetônico 
é a opinião pública e a utilização da infra-estru-
tura. Uma estação bem projetada não é apenas 
o ponto de entrada em um sistema de trans-
porte público, mas também parte do íntimo do 
tecido urbano e um foco potencial do orgulho 
comunitário. A estação Villa Flor ao longo da 
linha Trolé de Quito estimula uma variedade de 
interesses sobre design, além do seu funciona-
mento como uma estação de transporte público 
(Figura 11.52). A disposição de áreas verdes e 
cachoeiras, de fato, atraem multidões de pessoas 
que vêm apenas para observar a área da esta-
ção (Figura 11.53). Nesses casos, projetistas 
de sistema podem até desejar construir pontos 

de observação para permitir que os residentes 
desfrutem os arredores do sistema da mesma 
maneira que se faz em plataformas de observa-
ção utilizadas em aeroportos.

11.3.5  Conforto climático

“Clima é o que nós esperamos, tempo é o que 
levamos.”

—Mark Twain, autor, 1835–1910

Proteção climática é algo que deve ser levado 
muito em consideração no projeto de estações. 
A imagem da estação como um refúgio do 
mundo externo pode ajudar a atrair usuários. 
Em muitas cidades de nações em desenvolvi-
mento, altas temperaturas e umidade são uma 
preocupação. Desenhos abertos também podem 
ser uma opção, especialmente em locais quentes. 
Desenhos mais abertos, no entanto, aumen-
tam a necessidade de proteção contra a evasão 
tarifária. Entretanto, o exemplo na Figura 11.54 
mostra que é possível conseguir um desenho 
aberto que, ao mesmo tempo, seja uma boa 
barreira natural à evasão de pagamento.
A viabilidade de um desenho aberto depen-
derá da variabilidade dos padrões do clima. 
Um design aberto pode oferecer um conforto 
refrescante durante os meses de verão, mas esse 
desenho também pode expor usuários ao vento, 
a chuva e ao frio durante os períodos de inverno. 

Figura 11.54
Um desenho de estação 
pode oferecer abertura 
para um bom fluxo de 
ar tão e proteção contra 
evasão de pagamentos.
Imagem por cortesia da 
Municipalidade de Pereira
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Em cidades com condições climáticas de grande 
variação, um desenho flexível pode ser possível 
em que aletas e laterais móveis permitem que os 
gerentes da estação ajustem a configuração da 
estação de acordo com as condições.

Sistemas de ar-condicionado e ventiladores são 
opções a considerar, especialmente em condi-
ções quentes e úmidas. O uso de ar-condicio-
nado tanto em estações quanto veículos podem 
contribuir bastante para o interesse no sistema, 
especialmente em relação à conquista de usuá-
rios que eram anteriormente usuários de veícu-
los particulares. O uso de ar-condicionado em 
climas tropicais pode contribuir para a imagem 
do sistema de transporte público como um oásis 
da cidade. Entretanto, o uso de unidades de 
ar-condicionado traz consigo custos e considera-
ções técnicas. Com ar condicionado, portas des-
lizantes precisam ser utilizadas tanto na entrada 

Figura 11.55
Uma área de refúgio dentro da estação 
pode oferecer um ambiente de espera com 
ar-condicionado e/ou aquecimento a uma 
fração do custo de controle de condições 
por toda a estação, como mostrado neste 
exemplo do monotrilho de Osaka.
Foto por Hiroto Inoi

Figuras 11.56 e 11.57
Nebulizadores e 
ventiladores são 
uma alternativa de 
custo eficiente ao 
ar-condicionado, 
como mostrado nestes 
exemplos do terminal 
de ônibus de Pattaya 
(Tailândia) e ao longo 
de uma rua em Kuala 
Lumpur (foto direita).
Foto esquerda por Carlos Pardo

Foto direita por Lloyd Wright

da estação quanto na interface entre a plata-
forma e as portas dos veículos. O frequência de 
abertura dessas portas determina a viabilidade 
de controlar a temperatura interior com condi-
cionadores de ar. Em estações de alto volume, 
a quantidade de vezes que as portas precisam 
ser abertas pode tornar o dimensionamento 
do ar-condicionado impraticável por causa do 
custo. Além disso, um alto uso de eletricidade 
na estação pode minar o desempenho ambiental 
global do sistema.
Uma área fechada de refúgio pode ser construída 
dentro da estação como uma alternativa para 
a completa instalação de ar-condicionado (ou 
aquecimento). Usuários desejando acessar uma 
área com ambiente climático controlado podem 
abrir a porta e entrar na área de refúgio. Estações 
ferroviárias no Japão fazem uso constante de 
áreas de refúgio que oferecem ar-condicionado 
durante os meses de verão e aquecimento 
durante os meses de inverno (Figura 11.55)
Outra alternativa de menor custo ao ar-condi-
cionado completo pode ser ventiladores e nebu-
lizadores. Esses sistemas oferecem aos usuários 
uma névoa úmida para reduzir o desconforto 
de altas temperaturas (Figuras 11.56 e 11.57). 
Esses sistemas também oferecem a vantagem 
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de permitir que clientes escolham o seu próprio 
nível de conforto regulando a distância que se 
situam do dispositivo.

Projetos de passivos de proteção solar e técnicas 
ambientais no projeto oferecem a vantagem de 
mitigar as temperaturas extremas sem precisar 
de custos adicionais referentes ao consumo de 
energia. Projetos ambientais usam sombras e 
fluxos naturais de ar para oferecer conforto 
aos clientes (Figura 11.58). Por exemplo, uma 
extensão da linha do telhado pode contribuir 
bastante para abrigar a plataforma da estação do 
sol direto. Em alguns casos, a mesma extensão 
pode se dobrar para ajudar a fechar a estação no 
período sem operações. Também, como obser-
vado acima, aletas no lateral das estações podem 
encorajar o fluxo de ar refrescante através da 
área da plataforma.

Vegetação sobre a estação, seja de árvores plan-
tadas seja um pergolado verde, também pode 
ser uma opção de controle climático eficiente 
e atraente. Essa vegetação pode contribuir 
muito para mitigar o efeito de “ilha de calor” 
no qual materiais estruturais (como concreto, 
asfalto e metal) irradiam e intensificam o calor 
localizado. Antes, árvores e plantas agem para 
absorver o calor e reduzir o impacto em usuários 
esperando.

Ainda que sejam positivos em termos de mode-
ração de temperaturas, opções de projeto passivo 

Figura 11.58
Desenhos passivos de proteção solar 
oferecem sombras e estimulam fluxos 
naturais de ar sem a necessidade de 
caros sistemas de ar-condicionado.
Imagem por cortesia da Municipalidade de Barranquilla (Colômbia)

Figura 11.59
Ainda que esta 

extensão do telhado em 
León ofereça sombra 

para os passageiros ao 
longo da plataforma, 

muitos consideram 
ser esteticamente 

desagradável.
Foto por Lloyd Wright

não devem reduzir a qualidade estática do sis-
tema. As extensões curvadas do sistema de Leon 
são úteis em termos de proteção climática, mas 
são criticadas por razões estéticas (Figura 11.59). 
Assim, o projeto funcional da área da estação 
deve ser complementar ao projeto estético, em 
vez de reduzi-lo.

11.3.6  Portas da plataforma

A interface da estação para o veículo é o ponto 
no qual uma estação fechada é algumas vezes 
vulnerável à evasão de pagamentos. Quando 
abertas, as portas da plataforma podem ser 
vulneráveis, mesmo em estações de plataforma 
elevada (Figura 11.60). As aberturas das portas 
das estações para o veículo e a rua também são 
pontos por onde as condições do clima podem 
entrar e afetar as condições de conforto para os 
passageiros. Além disso, essa interface também 
pode representar um perigo de segurança, uma 

Figura 11.60
Sem portas deslizantes, 

usuários podem 
evadir-se sem o 

pagamento de tarifa 
e se exporem a riscos 
ao entrar e sair pela 

porta da plataforma.
Foto por Lloyd Wright
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vez que passageiros que caiam na via podem 
ficar gravemente feridos.
Por todas essas razões, uma porta que só abre 
com a chegada do veículo pode oferecer benefí-
cios tanto para o usuário quanto para o sistema. 
Portas deslizantes são utilizadas em vários siste-
mas de transporte de massa, incluindo o sistema 
de BRT de Bogotá e de Quito. Além de proteger 
o cliente e prevenir a evasão de tarifas, as portas 

deslizantes também 
criam um maior senso 
de profissionalismo no 
sistema (Figuras 11.61 e 
11.62)
As desvantagens de 
portas deslizantes nas 
estações se relacionam 

com as questões de custo. A parcela de custo no 
custo inicial da infra-estrutura é relativamente 
pequeno sobre o custo total da estação. Da 
mesma forma, os custos permanentes de eletri-
cidade para operar a porta também são relativa-
mente pequenos. Entretanto, portas deslizantes 
trazem consigo preocupações em relação a 
custos de manutenção e confiabilidade do sis-
tema. De experiências em cidades como Bogotá, 
as portas deslizantes são um dos componentes 
de sistema que mais falham, apesar de que de 

Figuras 11.61 e 11.62
Portas deslizantes 
atendem diversas 
funções, incluindo a 
segurança do usuário, 
proteção climática 
e prevenção de 
evasão de tarifas.
Foto superior por Carlos Pardo

Foto inferior por Lloyd Wright

Figura 11.63
A sinalização do sistema próxima à área da esta-
ção pode ser útil em indicar aos usuários a dire-
ção certa como este exemplo de Orlando mostra.
Foto por Lloyd Wright

Figura 11.64
A cor, a forma e o desenho deste poste 

de sinalização da estação em Brisbane 
permitem que os clientes percebam 

rapidamente a presença da estação.
Foto por cortesia de Queensland Tranport
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forma temporária. No caso de uma quebra, as 
portas podem ser colocadas na posição aberta, 
de forma a não interferir com a operação do sis-
tema. Entretanto, uma estação com uma porta 
aberta pode criar uma oportunidade para a 
evasão de tarifa. Assim, a robustez da tecnologia 
das portas deslizantes, como também a disponi-
bilidade de equipes de reparo de resposta rápida, 
são fatores para se considera no desenvolvimento 
tanto dos planos operacionais quanto de infra-
estrutura.

11.3.7  Sinalização de identificação da 
estação

A identificação da localização de uma estação 
a distância pode ser útil na atração de clientes. 
Uma sinalização característica que permita que 
o usuário identifique imediatamente o sistema 
pode ser um elemento importante dentro de um 
amplo esforço de marketing. Mapas e postes de 
sinalização ao longo das calçadas podem ajudar 
(Figura 11.63), mas a sinalização de proximi-
dade de uma estação oferece uma identificação 
visual que chama a atenção do usuário. Postes 
de sinalização da estação podem ser úteis para 
usuários entre duas estações. Os postes permi-
tem que os usuários determinem rapidamente 
qual a estação mais próxima deles.
O peso de um poste de sinalização será o 
principal fator na criação de uma linha de visão 
que tenha um grande alcance. Entretanto, o 
peso do poste de sinalização será limitado em 
virtude do custo e das restrições de zoneamento 

locais. A cor e o tamanho das letras no poste 
também determinarão os níveis de reconheci-
mento (Figura 11.64). Tipicamente, o nome e a 
logomarca do sistema serão mostrados de forma 
proeminente no poste junto com o nome da 
estação em particular.

Uma imagem relacionada à uma determinada 
estação também pode ser mostrada no poste de 
sinalização. Tal associação visual ajuda os passa-
geiros a reconhecer rapidamente o seu destino. 

Figuras 11.65 e 11.66
Em Quito, sinais nas 
estações refletem a 
característica local 
da área da estação. A 
imagem de crianças na 
placa (foto esquerda) 
indica a proximidade 
do hospital infantil 
Baca Ortiz perto da 
estação. O sinal da 
estação do estádio (foto 
direita) é representado 
por uma imagem 
de um estádio.
Foto por Lloyd Wright

Figura 11.67
Postes de sinalização 
em Bogotá incluem o 
nome e a logomarca 
do sistema, o nome 
da estação específica 
e um relógio.
Foto por Lloyd Wright
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O nome de um hospital, universidade ou 
zoológico pode não significar nada para alguns 
passageiros (especialmente visitantes ocasionais), 
e assim um desenho representativo pode ofere-
cer um reconhecimento mais imediato (Figuras 
11.65 e 11.66).

A placa de sinalização também pode incluir 
outras informações pertinentes. Por exemplo, 
em Bogotá cada poste de sinalização também 
inclui um relógio (Figura 11.67). Entretanto, ao 
mesmo tempo, projetistas devem evitar colocar 
informações demais nos postes. A aglomeração 
visual reduzirá o objetivo global de permitir que 
usuários reconheçam rapidamente o local de 
uma estação.

11.3.8  Fornecimento de energia elétrica

Estações, terminais e garagens requerem ener-
gia elétrica de forma a energizar uma série de 
equipamentos de apoio, incluindo a iluminação, 

o equipamento de cobrança e controle de tarifas, 
portas automáticas da estação e controle climá-
tico. O método normal é abastecer o ponto de 
ônibus através da rede elétrica. Entretanto, em 
alguns países, a energia da rede não é confiável. 
Em sistemas em que a cobrança e o controle de 
tarifas se apoia no suprimento de energia elétrica, 
uma falha no fornecimento pode causar grandes 
problemas em termos de segurança e integridade 
do sistema de cobrança. Nesses casos, a neces-
sidade da rede deve ser minimizada ao máximo 
possível, ou sistemas alternativos de geração 
devem ser incluídos no desenho físico desde o 
começo.

A localização no canteiro central das esta-
ções de muitos sistemas de BRT deve fazer 

Figuras 11.68 e 11.69
Painéis fotovoltaicos 

(FV) são uma maneira 
ambientalmente 

sustentável de atender 
as necessidades 

de eletricidade de 
estações e terminais.

Foto esquerda por cortesia da 
Transport for London

Foto direita por cortesia de UITP

Figura 11.70
Assentos confortáveis 
em uma disposição 
como a de um parque 
melhora a experiência 
do usuário na estação 
do TransMilenio 
de Bogotá.
Foto por Lloyd Wright

Figura 11.71
Poste de descanso oferecido em uma estação 

do sistema de BRT de Kunming.
Foto por Lloyd Wright
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comunicações com a fiação, em que esta não 
deve ficar à vista, e idealmente ela deve ser 
enterrada. Adicionalmente, sistemas procurando 
melhorar ainda mais suas credenciais ambien-
tais devem comprar eletricidade de fontes 
sustentáveis.
Em oposição a esse cenário, em países de maior 
renda, sistemas de energia solar estão cada vez 
mais sendo vistos como fontes viáveis de eletrici-
dade para paradas de ônibus e estações. Painéis 
solares fotovoltaicos (painéis FV) geram eletrici-
dade à medida que fótons vindos do sol atin-
gem o material no substrato do painel. Como 
o mercado para painéis FV cresceu na última 
década, os custos de geração caíram a níveis 
relativamente competitivos, especialmente em 
circunstâncias em que a construção de linhas de 
transmissão custosas pode ser evitada. A eletrici-
dade gerada de painéis FV não produz emissões 
aéreas de nenhuma espécie.
Em 2005, a Transport for London (TfL) 
completou a avaliação de três anos de sistemas 
de energia solar em 200 paradas de ônibus 
(Figura 11.68). Como resultado dessa tentativa, 
Londres está agora no processo de conver-
são de todas as 7.000 paradas na cidade para 
painéis FV solares. Em Nápoles (Itália), três 
terminais atualmente fazem uso de painéis FV 
(Figura 11.69). O sistema de Nápoles produzirá 
aproximadamente 5 milhões de kWh durante 
sua vida útil esperada de 30 anos (Allen, 2005).

11.3.9  Instalações de conforto

Projetistas de sistema também encaram decisões 
em relação aos tipos adicionais de serviço que 
serão oferecidos em uma estação. Opções de 
conveniência para o serviço ao usuário foram 
discutidas no Capítulo 10 (Serviço ao Usuá-
rio). O oferecimento de vídeo, áudio, assentos, 
banheiros, câmeras de segurança, etc. envolvem 
decisões sobre custos e preferências locais. Uma 
vez que a decisão tenha sido feita para incluir 
esses itens de conforto, questões de projeto de 
infra-estrutura sobre cores, texturas, materiais 
e locações serão levantadas. A adição de tais 
infra-estruturas de conforto deve ser feita de 
uma maneira que seja consistente com os outros 
elementos da estação.
A provisão de assentos nas estações e terminais 
pode ajudar a aliviar corpos cansados durante 

os períodos de espera. As opções para descanso 
do usuário incluem bancos formais como 
também postes de apoio (Figuras 11.70, 11.71 
e 11.72). Bancos formais podem ser problemá-
ticos algumas vezes se certos usuários resolvem 
se deitar e, depois, passar longos períodos ali 
sem a intenção de viajar de fato. Assim, alguns 
sistemas como o TransMilenio de Bogotá esco-
lheram propositadamente não oferecer assen-
tos para os usuários dentro de muitas de suas 
estações. TranMilenio também acredita que 
os seus breves tempos de espera (usualmente 
menos de 3 minutos) dispensam a necessidade 
de se sentar nas estações (Figura 11.73). Para 
sistemas com headways maiores e assim maiores 
tempos de espera, alguma forma de infra-estru-
tura de descanso deve ser considerada. Entre-
tanto, a colocação de elementos de descanso 
deve ser tal que não conflite com a localização 

Figura 11.72
Um poste de apoio 

pode ser uma forma 
econômica de oferecer 
conforto a passageiros 

esperando.
Foto por Lloyd Wright

Figura 11.73
Com altos fluxos de 

passageiros e headways 
entre veículos curtos, 

TransMilenio 
escolheu não usar 

assentos na maioria 
de suas estações.

Foto por Carlos Pardo
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das portas ou cause congestionamento no 
movimento de usuários durante o processo de 
embarque e desembarque.

11.3.10 Espaço comercial

Estações de transporte público são mais do que 
plataformas de embarque e desembarque para 
viajar. Elas são espaços públicos urbanos, que 
tem uma estética e um espaço arquitetonica-
mente definido, em que as pessoas se encontram 
e socializam ou se sentam sozinhas e aguardam 
para embarcar em um veículo de transporte 
público. E como todos os espaços públicos 
na cidade, quando pessoas se encontram ou 
esperam, uma variedade de atividades são feitas, 
incluindo compras, alimentação, relaxamento 
e socialização. A disponibilidade de lojas e ven-
dedores oferece conveniência para viajantes que 
podem combinar viajar com outras atividades de 
valor agregado e rotinas. Alguns dos tipos mais 
comuns de produtos e serviços requisitados são:

Água, comida e lanches;��
Mercearias;��
Padarias;��
Farmácias;��
Serviços de telecomunicações ��
(telefone, internet, etc.);
Sapataria, chaveiro;��
Bicicletaria.��

Em muitas culturas, pode ser bastante comum 
tomar chá, lanche ou sucos antes de partir em 
uma viagem, ou pode ser comum fazer isso na 
chegada ao destino.
Estações de transporte público também têm 
um grande valor da perspectiva de vendedores 
e lojistas. O alto volume de usuários de trans-
porte públicos passando por estações e terminais 
oferecem aos vendedores uma concentração 
de clientela potencial. O valor comercial de 
propriedades próximas às estações é uma repre-
sentação do alto valor que comerciantes dão aos 
volumes de potenciais fregueses.
As necessidades dos viajantes são atendidas 
tanto por vendedores de rua quanto por esta-
belecimentos formais como quiosques, lojas 
e grandes centros comerciais. Dada a grande 
variedade de necessidades dos usuários, cada 
tipo de estabelecimento comercial atende a certa 
demanda de mercado. Serviços oferecidos por 
vendedores são geralmente mais baratos por 
conta de menores custos e também consomem 
menos tempo. Assim, passageiros que são mais 
sensíveis com despesas miúdas e estão com 
pressa mantêm esses vendedores. Por outro lado, 
alguns passageiros devem ter necessidades de 
produtos que só podem ser oferecidos em lojas 
maiores. É importante entender o papel dos dois 

Figura 11.74
Vendedores de pequena 

escala em Dar es 
Salaam tomam uma 

área originalmente 
destinada para táxis 

microônibus.
Foto por Lloyd Wright
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tipos de espaços comerciais no sistema de trans-
porte público, suas utilidades, suas restrições e 
como eles podem ser integrados no projeto das 
estações de transporte público.
Espaços comerciais nas estações de transporte 
público, quer sejam planejados quer não, respon-
dem às necessidades dos passageiros. Eles traba-
lham no modelo de mercado de oferta e procura 
e são orientados pelos números de passageiros, 
tempo médio de espera, distância média da 
viagem, etc. Portanto é necessário entender a 
natureza exata da demanda por espaços comer-
ciais antes de planejá-los. A integração de trocas 
comerciais com operações de transporte público 
é outra forma de oferecer conveniência e serviço 
para o usuário. Esta seção se refere à importân-
cia e ao processo de planejamento da integração 
de espaços comerciais com as estações de BRT.

11.3.10.1  Vendedores ambulantes
Em muitas culturas, vendedores ambulantes 
são uma parte indispensável da vida diária. Tais 
comerciantes oferecem uma variedade de ser-
viços a custos mínimos. Um estudo detalhado 
(Tinker, 1997) de vendedores de comida nas 
ruas de sete cidades na Ásia e na África docu-
menta o importante papel em que esses vende-
dores atuam em uma cidade. Ele mostra que 
a comida na rua é muitas vezes menos dispen-
diosa que a comida feita em casa, especialmente 
quando o tempo gasto em compras e preparos 
é considerado. Grupos de baixa renda podem 
gastar entre 50% e 80% do orçamento domés-
tico em comida, e assim o dinheiro economi-
zado nesse item pode ser relevante.
Ao mesmo tempo, vendedores ambulantes são 
provenientes do estrato sócio-econômico mais 
baixo da cidade, encontrando um meio de vida 
no oferecimento de serviços informais. Então o 
emprego do setor de vendas nas ruas é o meio 
de sobrevivência para uma grande parcela dos 
pobres no meio urbano. De acordo com Tiwari 
(2000), a disponibilidade de opções de trabalho 
nas ruas oferece um balanço positivo nos níveis 
de emprego e recebimento de salários, repre-
sentando um meio de vida honesto para uma 
grande parte da população que é pobre mas tem 
bastante capacidade empreendedora.
Fora as grandes contribuições econômicas 
dos vendedores ambulantes nas estações de 

transporte público, eles também contribuem 
socialmente para o transporte público. Jacobs 
(1961) cunhou primeiramente a metáfora “olhos 
na rua” em referência à segurança das ruas 
graças à presença de vendedores. Há agora uma 
grande variedade de literatura que apoia a teoria 
de que a presença de vendedores de rua nas cida-
des asiáticas é uma razão primária para a baixa 
criminalidade na rua testemunhada lá.
Problemas das atividades de vendedores sem 
planejamento

Entretanto, o oferecimento de infra-estrutura 
para atividades comerciais dentro ou próxima 
de estações de transporte público também pode 
ser a origem de controvérsias. Algumas agências 
de transportes públicos podem não considerara 
as atividades comerciais como consistentes com 
o objetivo de estimular movimentos rápidos de 
usuários. Se deixados sem controle ou plane-
jamento, vendedores podem tender a bloquear 
calçadas e assim inibir o acesso às estações 
(Figura 11.74). Técnicas de vendas agressivas 
também podem deixar alguns usuários de trans-
portes públicos desconfortáveis com o uso do 
sistema. Além disso, restos e lixos deixados para 
trás por vendedores podem levar a deterioração 
estética do ambiente da estação.

Figura 11.75
Em cidades como 
Délhi, a atividade 
de vendas próxima 
ao transporte público 
oferece oportunidades 
importantes de 
emprego.
Foto por cortesia de iStockphoto
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Alguns sistemas, como o TransMilenio em 
Bogotá, proibiram amplamente a atividade de 
vendedores próximas às estações de forma a 
evitar esses tipos de problemas. A maioria das 
agências de transporte público também proíbe 
comidas e bebidas dentro do sistema BRT. O 
custo de limpar itens derramados e o impacto na 
longevidade dos componentes de infra-estrutura 
muitas vezes justificam esse tipo de restrição.

Projetando para a integração de vendedores

Entretanto, em muitas culturas, os impactos 
sobre os níveis de emprego e justiça social da 
remoção de vendedores de rua são um assunto 

bastante delicado. Simplesmente remover esses 
indivíduos pode ter um impacto traumático nos 
indivíduos, suas famílias e na sociedade como 
um todo. Assim, em culturas do sul e sudoeste 
da Ásia, os serviços oferecidos pelos vendedores 
estão, de forma intrincada, tecidos na vida diária 
(Figura 11.75).
Em Délhi (Índia), a equipe de desenvolvimento 
do BRT está implementando uma nova aborda-
gem à integração formal de vendedores ao pro-
cesso de projeto de infra-estrutura. Ao oferecer 
para os vendedores um espaço formal, próximo 
à estação, os dois lados podem ganhar. O espaço 
de melhor qualidade oferecido aos vendedores 
pode de fato melhorar suas condições de traba-
lho e o seu cuidado com o ambiente de trans-
porte público. Além disso, a inclusão formal do 
espaço dos vendedores no processo de projeto 
pode assegurar que esses lugares não conflitem 
com os movimentos dos passageiros.
Antes do começo das atividades de projeto sobre 
o sistema de BRT de Délhi, a equipe de desen-
volvimento conduziu uma avaliação das necessi-
dades do usuário (Figura 11.76). Essa avaliação 
incluiu uma pesquisa dos mascates e vendedores 
associados com as paradas existentes nos corre-
dores. A pesquisa mostrou que “a intensidade e 
a natureza das atividades comerciais geradas na 
parada de ônibus é diretamente proporcional à 
taxa de fluxo de passageiros, representada pela 
taxa de chegada de ônibus. O estudo conclui 
que se a taxa de chegada de ônibus é menor do 
que 2 a cada 30 segundos, nenhuma estrutura 
separada de infra-estrutura precisa ser provida 
aos vendedores. Em locais em que a taxa de che-
gada é 2 ou mais, o espaço entre duas paradas 
de ônibus adjacentes pode ser desenvolvida para 
vendedores”(Gandhi, 2002).

Figura 11.76
Relação entre demanda 

de vendedores, 
necessidades de baias 

de ônibus e volumes 
de passageiros.

Fonte: Gandhi, 2002
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Figura 11.77
Esquema de parada 

de ônibus com 
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A pesquisa também mostrou a grande demanda 
de usuários pelas atividades de vendedores em 
conjunto com serviços de transportes públicos. 
Aproximadamente 96% dos usuários pesquisa-
dos usaram os serviços oferecidos por vendedo-
res de rua. Uma maioria dos vendedores (77 %) 
ocupava espaços entre 1 e 2 metros quadrados 
próximos aos pontos de ônibus. Aproximada-
mente 70 % dos mascates ganhavam menos de 
dois dólares por dia, indicando assim outra vez 
o sentido do benefício sócio econômico da inte-
gração de vendedores no projeto do sistema.
Poucas paradas de ônibus em Délhi são proje-
tadas com espaços para vendedores com parte 
integral de seus projetos de paradas. A quanti-
dade de espaço dado aos vendedores é decidida 
com base nas contagens de volumes de passagei-
ros e frequências de ônibus e a integração deles 
no projeto assegura que os vendedores, enquanto 
oferecem as conveniências requisitadas por pas-
sageiros de transportes públicos, não interfiram 
com os fluxos de veículos e passageiros.
Em alguns casos, pode haver espaço insuficiente 
no canteiro para acomodar a atividade de vendas. 
Entretanto, a equipe de desenvolvimento de 
Délhi resolveu esse problema oferecendo espaços 
ao longo do lado da calçada. Nesses casos, grande 
cuidado é tomado para assegurar que o espaço 
apropriado também seja deixado para o movi-
mento adequado de pedestres ao longo das aglo-
merações de vendedores (Figuras 11.77 e 11.78).
Em muitas culturas, a presença de vendedores 
nas estações de transporte público é uma necessi-
dade inevitável, especialmente em lugares em que 
os volumes de passageiros são altos. A impor-
tância dos vendedores é especialmente visível no 
caso do sul e sudoeste da Ásia. Nesses casos, a 
eliminação dos vendedores pode, por sua vez, 
estimular os efeitos colaterais indesejáveis, como 
o suborno do pessoal de segurança e a invasão 
de vendedores em áreas não antecipadas. Em 
vez disso, a consideração adequada do espaço de 
vendedores dentro do projeto e a disposição da 
estação pode gerar uma situação de ganho para a 
agência de transporte público, para o vendedor e 
para o usuário de transporte público.

11.3.10.2  Espaços comerciais maiores
Estações de transporte público também podem 
atrair a atenção de maiores revendedores 

Figura 11.78
Parada de ônibus 

completa com 
espaço integrado 
para vendedores.

Foto por Lloyd Wright

Figura 11.79
Em Bogotá, muitos 
centros comerciais 

foram abertos ao 
longo dos corredores 

de TransMilenio.
Foto por Lloyd Wright

comerciais procurando colher benefícios dos 
fluxos de passageiros. Da mesma forma, a 
capacidade de levar lojas de produtos de con-
sumo e outras atividades para perto do corredor 
de transporte público é um benefício para os 
usuários. A presença dessas entidades comerciais 
também oferece algumas oportunidades para 
financiar os custos de estações e terminais. O 
Capítulo 17 (Financiamento) oferece mais deta-
lhes sobre esse tópico.
De um ponto de vista de infra-estrutura, é pos-
sível integrar empreendimentos comerciais aos 
locais das estações e/ou terminais. A disponibi-
lidade de espaço é o primeiro determinante ao 
lado da capacidade de projetar as lojas evitando 
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conflitos com os movimentos de passageiros. 
O sistema SkyTrain de Bangkok abriga peque-
nas lojas dentro de sua galeria elevada. Se um 
sistema de BRT tem um túnel subterrâneo 
conectando estações de intercâmbio, então uma 
locação de lojas subterrâneas pode ser viável. Os 
locais terminais geralmente também reduzem as 
distâncias que os artigos precisam ser carrega-
dos, até chegar em casa.
Empreendimentos comerciais também podem 
se beneficiar de locais próximos às estações e 
terminais sem estarem de fato dentro da pro-
priedade do transporte público. Em Bogotá, 
grandes centros comerciais foram abertos perto 
do corredor TransMilenio (Figura 11.79). Obter 
o valor agregado nesse desenvolvimento de 
propriedades para o financiamento do sistema é 
um assunto de muito interesse. Mais informação 
sobre Impostos de Desenvolvimento Imobiliário 
(Land Benefit Levies, LBL) podem ser encontra-
dos no Capítulo 17 (Financiamento).
Entretanto, como já observado, a integração do 
sistema de transporte público com lojas varejis-
tas traz consigo complicações não esperadas. A 
presença de lojas dentro do sistema soma uma 
camada de complexidade nos fluxos de passagei-
ros e pode retardar o processamento de passagei-
ros. Alguns dos temas a serem considerados na 
integração de varejistas são:

A atividade de vendas não deve ser relacio-��
nada com o movimento de passageiros e, 
assim, estimular a entrada de não usuários, 
gerando inconveniências aos usuários e redu-
zindo a eficiência da estação;

Trânsito induzido e demanda de estaciona-��
mento de não usuários da estação de trans-
porte público podem trazer cargas inespe-
radas para áreas de estacionamento e vias 
de acesso, levando ao congestionamento em 
volta das estações e tornando o sistema não 
atraente para passageiros;
Empregados do comércio recebem tipica-��
mente acesso gratuito as lojas, mas essas 
isenções podem levar ao abuso de entrada no 
sistema em espiral;
Finalmente, entregas nas lojas também ��
podem criar congestionamentos se não forem 
cuidadosamente controladas ou relegadas ao 
período de não operação.

11.4  Estações de transferência, 
terminais e garagens

“O projeto é dirigido para seres humanos. Pro-
jetar é solucionar problemas humanos, identi-
ficando-os e executando a melhor solução.”

—Ivan Chermayeff, arquiteto, 1900–1996

Promover o movimento fácil e eficiente dos 
clientes afeta diretamente os tempos de viagem, 
a conveniência e, ao fim, a satisfação do usuá-
rio. Em muitos sistemas de BRT, instalações de 
transferência fornecem os meios de combinar 
tipos diferentes de serviços de maneira efi-
ciente, como serviços alimentadores e múltiplos 
serviços troncais. Assim, “estações intermediá-
rias de transferência”, “estações de intercâmbio” 
e “terminais” servem para facilitar os movi-
mentos de usuários entre serviços diferentes de 
linhas.
“Garagens” e outras instalações de estaciona-
mento de veículos não afetam diretamente a 
conveniência de transferência dos usuários, 
mas a localização, o desenho e o gerenciamento 
dessas instalações afetarão a eficiência geral do 
sistema.
Cada um dos elementos de infra-estrutura que 
serão descritos em mais detalhes nesta seção são 
definidos como se segue:

1. Estação intermediária de transferência
 Instalação que permite transferências entre 

serviços alimentadores e serviços de linhas 
troncais.

2. Estações de intercâmbio
 Instalação que permite a transferência entre 

linhas troncais.

Figura 11.80
Estações de 
Transferência, 
terminais, garagens 
e estacionamentos 
do TransMilenio 
de Bogotá.

TransMilenio Fase I

TransMilenio Fase II

Terminal / garage,

Estação intermediária de transferência

Estação de intercâmbio

Estacionamento intermediário
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Figura 11.81
Esquema ilustrando 
a diferença entre um 

terminal e estações 
intermediárias de 

transferência.

Estação intermediária de
transferência

Estação troncal padrão

Terminal

Linha troncal

Linha alimentadora

3. Terminais
 Grandes instalações localizadas no extremo 

de um corredor de linhas troncais que per-
mite transferências com múltiplos serviços 
alimentadores.

4. Garagens
 Instalações para servir a múltiplas ativida-

des do sistema, incluindo estacionamento 
da frota, abastecimento dos veículos, lava-
gem dos veículos, manutenção e reparos de 
veículos, serviços aos empregados e apoio 
administrativo para os operadores.

5. Estacionamentos intermediários
 Instalação que permite que os veículos 

estacionem em locais intermediários ao 
longo do corredor.

A Figura 11.80 ilustra como cada um desses 
elementos de infra-estrutura pode se compor 
dentro de um sistema real.
Nem todas as instalações discutidas nesta seção 
são necessárias para um dado sistema de BRT. 
A utilidade desses elementos de infra-estrutura 
depende muito das circunstâncias locais. Siste-
mas empregando “serviços diretos”, provavel-
mente, não utilizarão nem estações de trans-
ferência intermediárias nem terminais. Antes, 
veículos operando em sistemas diretos seguem 
diretamente dos corredores troncais para áreas 
de menores densidades. Sistemas com serviços 
diretos podem, no entanto, utilizar estações de 
intercâmbio onde se facilitam as transferências 
entre diversas linhas troncais.
Uma diferença estratégica entre sistemas de 
BRT e sistemas convencionais é a natureza das 
transferências entre linhas e serviços diferentes. 
Dentro de um sistema de BRT, todos os serviços 
de viagem e opções de linha são integrados em 
termos tanto de estrutura tarifária, quanto de 

proximidade física. É a facilidade de transferên-
cias e as múltiplas opções de viagens que colocam 
o BRT em separado dos serviços convencionais.
O número e o tipo de instalações de transferên-
cia dependerão bastante do plano operacional 
que foi articulado na Parte II deste Manual de 
BRT. O plano operacional deve determinar 
vários fatores estratégicos, incluindo o número 
de corredores e o número de linhas troncais e 
alimentadoras convergindo para um lugar. Da 
mesma forma, fatores físicos locais, como a área 
de passagem disponível, determinam, em parte, 
a localização das instalações de transferência.

11.4.1  Estações intermediárias de 
transferência

Conexões alimentadoras das linhas troncais não 
ocorrem necessariamente em grandes instala-
ções terminais. Alimentadores também podem 
interceptar os corredores troncais nos lugares 
conhecidos como estações intermediárias de 
transferência. Essas instalações são instala-
ções híbridas entre estações locais regulares e 
terminais. A Figura 11.81 oferece uma visão 
geral da relação entre estações padrão, estações 

Figuras 11.82 e 11.83
Usuários chegando aos 
veículos alimentadores 
verdes em Bogotá 
fazem a transferência 
por uma passarela 
para entrar no 
serviço troncal.
Fotos por cortesia de TransMilenio AS
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intermediárias e terminais. Como observado 
acima, sistemas com serviços diretos geralmente 
evitam a necessidade de estações intermediárias 
de transferência.
As estações de transferência intermediárias, 
de forma dos terminais terminais, podem não 
dispor do luxo de ter espaço para acomodar 
facilmente plataformas alimentadoras e platafor-
mas troncais. Assim, um pouco de criatividade 
é necessária para projetar e controlar o processo 
de transferência.
As opções para facilitar as transferências podem 
ser divididas entre “transferências abertas” 
e “transferências fechadas”. Como o nome 
implica, uma transferência aberta se passa em 
um ambiente aberto, no qual não é necessário 
combinar fisicamente as subparadas alimentado-
ras e as troncais em um ambiente fechado. Em 
contraste, uma transferência fechada se passa em 
um ambiente de tarifa controlada em que neces-
sariamente ou uma pessoa se encontra dentro do 
sistema (área paga), ou fora dele.

11.4.1.1  Transferências abertas
Para transferências abertas, há várias opções dife-
rentes disponíveis. A mais simples talvez seja a 
opção de tarifa gratuita, em que nenhuma tarifa 
é requerida para se entrar no sistema. Clientes 
podem transferir-se de um serviço a outro sem 
se preocupar se eles estão em uma zona paga ou 
não. Sistemas como o Orlando LYNX Lymo e o 
Eugene EmX não cobram passagens, e assim, tais 
sistemas têm flexibilidade considerável de infra-
estrutura e transferências. É claro, opções sem 
tarifa trazem outras questões, como os subsídios 

operacionais, que são discutidas no Capítulo 16 
(Custos Operacionais e Tarifas).
Bogotá tem utilizado uma forma da abordagem 
de tarifa gratuita, restringindo tarifas apenas 
aos serviços troncais. Assim, usuários usando 
os serviços alimentadores não pagam tarifas 
na entrada do serviço alimentador. Antes, os 
usuários só pagam a tarifa depois que chegam 
a um terminal ou a uma estação intermediária 
de transferência. Nos terminais há zonas pagas 
e não pagas claramente definidas, separadas por 
barreiras físicas. Da mesma forma, nas estações 
intermediárias de transferência, usuários devem 
verificar o pagamento da tarifa quando entram 
na porção troncal da estação. Na maioria dos 
casos, o serviço alimentador tem uma parada 
próxima à estação troncal e os clientes acessam a 
estação troncal através de uma passarela (Figu-
ras 11.82 e 11.83). Até hoje, o sistema Trans-
Milenio inclui cinco estações de transferência 
intermediária desse tipo.
Em algumas estações intermediárias de trans-
ferência em Bogotá, como a estação Banderas, 
a interconexão entre serviços alimentadores e 
troncais é bastante elaborada (Figura 11.84). 
Usuários cruzam entre duas áreas em um 
ambiente completamente protegido do 
clima (Figura 11.85). A área alimentadora 
envolve múltiplas baias de parada oferecendo 
uma variedade de destinações de linhas 
alimentadoras.
O oferecimento de serviços alimentadores 
gratuitos em Bogotá criou seus próprios proble-
mas em razão de alguns clientes não utilizarem 
o serviço troncal na chegada ao terminal. Uma 
porcentagem dos usuários está apenas utili-
zando os serviços alimentadores e, assim, não 
gera nenhuma receita para o sistema. Uma vez 

Figuras 11.84 e 11.85
Na estação 
intermediária de 
transferência Banderas 
em Bogotá, clientes 
atravessam por uma 
passarela protegida 
do clima para fazer 
a transferência das 
linhas alimentadoras 
verdes para os veículos 
troncais vermelhos.
Foto esquerda por Lloyd Wright

Foto direita por cortesia do ITDP
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que bilhetes devem ser comprados e verificados 
nos dois serviços.

11.4.1.2  Transferências fechadas
Idealmente, os veículos alimentadores podem 
entrar em um espaço “fechado” no qual uma 
transferência sem tarifa pode se passar sem preo-
cupação com a evasão de tarifa. Entretanto, esse 
ideal é tipicamente difícil de conseguir graças às 
limitações de espaço em pontos de transferência 
intermediários.

Uma solução é simplesmente permitir que 
veículos alimentadores entrem brevemente no 
sistema de linhas troncais e compartilhem a 
estação de BRT. Essa abordagem está sendo 
tentada no Central Norte de Quito. Em algu-
mas áreas de estações maiores, ao longo do 
corredor Central Norte, funciona a combinação 
de baias de parada de troncais e alimentadoras 
(Figura 11.86). Em outros locais, os serviços 
alimentadores complementares originalmente 
previstos no plano operacional nunca se 
materializaram.
A opção de colocar juntos veículos alimenta-
dores e troncais, dentro do mesmo conjunto de 
baias de parada é raramente usada em outros 
sistemas. Dificuldades tendem a acontecer em 
razão do espaço e das diferentes especificações 
técnicas de veículos alimentadores e troncais. 
Tipicamente, para fazer essa opção funcionar, 
tanto veículos troncais quanto alimentadores 
devem ter portas do mesmo lado do veículo 

Figura 11.86
Na estação Seminario 

Mayor da linha 
Central Norte de 

Quito, clientes descem 
pela rampa dos 

veículos articulados 
amarelos para os 

veículos alimentadores 
menores, azuis.

Foto por Lloyd Wright

que os operadores têm um interesse financeiro 
em evitar os usuários não pagantes, alguma 
fiscalização dos clientes dos alimentadores é 
feita. Entretanto, para combater essa questão, o 
sistema TransMilenio está procurando alternati-
vas ao serviço alimentador gratuito.
Outra opção é utilizar uma tecnologia de tarifas 
sofisticada para integrar os serviços troncais e 
alimentadores sem integração física fechada. 
Nesse caso, a parada do alimentador pode ser 
em uma rua lateral, próxima ao corredor. Utili-
zando tecnologia de cartões de débito, o usuário 
valida o seu cartão de tarifa ao sair do sistema 
alimentador e ao entrar no sistema troncal. 
A transferência física entre a linha troncal e a 
alimentadora pode implicar em caminhar por 
uma interseção típica sem nenhuma segregação 
para usuários de transporte público. Para tornar 
esse tipo de transferência possível, uma tec-
nologia de cobrança de tarifas bem sofisticada 
deve ser posta em uso. O cartão de cobrança 
deve gravar não apenas o local da transferência, 
mas também o tempo entre as transferências. 
O cliente, provavelmente, terá um tempo limite 
razoável para completar a transferência; de outra 
forma, a transferência será considerada como 
duas viagens separadas exigindo um pagamento 
de tarifa separado. Esse tipo de transferência 
com base na tarifa faz uso completo da flexibili-
dade disponibilizada com o advento de smar-
tcards, mas ao mesmo tempo pode introduzir 
complexidades no sistema de tarifas e pode 
causar alguma confusão para o usuário.
Alternativamente, uma solução simples é cobrar 
uma tarifa separada para cada serviço. Uma 
tarifa seria paga a bordo do veículo alimentador 
e outra tarifa seria paga na entrada da estação 
da linha troncal. As duas tarifas implicam em 
que se pode fazer transferência aberta, já que 
nenhum confinamento físico é necessário entre 
as áreas de pagamento de alimentador e tron-
cal. Entretanto, as duas tarifas sugerem que há 
menos integração entre os dois serviços; não há 
reconhecimento da distância global percorrida 
pelo usuário no cálculo da tarifa. Alguns usuá-
rios podem estar pagando valores desproporcio-
nalmente altos em virtude dessa imprecisão de 
distância na equação tarifária. Além disso, essa 
abordagem também implica em que usuários, 
potencialmente, têm de esperar mais em filas, já 
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de forma a compartilhar a mesma plataforma. 
Essa exigência provavelmente representa que 
os veículos troncais serão forçados a ter portas 
do lado da calçada, o que cria muitas outras 
desvantagens, como observado no Capítulo 7 
(Projeto de Rede e Linhas). Essa configuração 
também aumenta a saturação da área da estação. 
Se a estação está longe de ser considerada satu-
rada, isso não causará maiores problemas; mas 
se estiver próxima da saturação, a combinação 
de veículos troncais e alimentadores pode levar 
a uma relevante deterioração nas velocidades 
operacionais troncais.
Alternativamente, um ambiente fechado poderia 
ser criado com o uso de túneis de pedestres ou 
passarelas segregadas, conectando o serviço 
alimentador ao serviço troncal. Nesse caso, a 
parada alimentadora próxima ao serviço troncal 
deverá ser um ambiente fechado onde apenas 
usuários que já pagaram podem permanecer. A 
infra-estrutura dedicada conectando a estação 
troncal só poderia ser utilizada por usuários 
do transporte público que já pagaram a tarifa. 
Essa abordagem resolve muitos dos proble-
mas observados nessa seção, mas os custos de 
infra-estrutura relativos ao túnel ou passarela 

segregados devem tornar essa opção muito cara 
para se desenvolver. O problema de custo pode 
ser particularmente sério se há uma distância 
considerável entre a estação alimentadora e a 
estação troncal.

11.4.2  Estações de intercâmbio

À medida que um sistema se expande por uma 
rede mais ampla, estações de interseção exi-
girão mecanismos para transferência de um 
corredor troncal para outro. Uma “estação de 
intercâmbio” é uma instalação que permite essas 
transferências, e assim tem considerações de 
projetos adicionais as de uma estação padrão. 
Estações de intercâmbio são relevantes tanto 

Figura 11.87
Bogotá utiliza estações 
com múltiplas baias 
de parada de forma a 
permitir transferências 
em plataforma para 
usuários desejando 
mudar de uma 
linha para outra.
Foto por Lloyd Wright

Figura 11.88
Em alguns casos, Bogotá utiliza túneis 
de pedestres para permitir que clientes se 
movam de um corredor para outro.
Foto por Lloyd Wright

Figuras 11.89 e 11.90
Um esquema e uma vista externa 
da estação de intercâmbio 
Ricaurte em Bogotá.
Imagem e foto por cortesia do ITDP
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Figuras 11.91 e 11.92
Uma rampa gradual 
e um caminho 
abrigado permitem 
que usuários façam, 
confortavelmente, a 
transferência entre 
corredores na estação 
Ricaurte de Bogotá.
Fotos por cortesia de Carlos Pardo

para sistemas utilizando serviços tronco-alimen-
tadores quanto para sistemas utilizando serviços 
diretos.
Há diversas opções para facilitar transferências 
entre corredores. Essas opções incluem:

Transferências em plataforma (Figura 11.87);��
Túneis e passarelas de pedestres (Figura ��
11.88);
Instalações de intercâmbio (instalações de ��
múltiplas baias ou múltiplos andares).

Um sistema pode usar uma combinação dessas 
opções de intercâmbio, dependendo das circuns-
tâncias locais no ponto de intercâmbio.
Transferência em plataforma é o meio mais 
desejável de permitir que um usuário mude de 
uma linha para outra. O usuário deve mera-
mente andar alguns metros em um ambiente 
abrigado para trocar de serviço. Esse tipo de 
transferência “fechada” também é mais simples 
do ponto de vista de verificação de tarifas, já 
que não requer nenhuma tecnologia de cobrança 
especial para distinguir entre pessoas “dentro” 
do sistema daquelas pessoas “fora” do sistema.
Entretanto, permitir múltiplas linhas e múlti-
plos movimentos de conversão dentro do sistema 
de BRT pode complicar o projeto de linhas e 
interseções. Essa complexidade é multiplicada 
se houver também vários serviços de poucas 
paradas e expressos. No cruzamento de dois 
corredores perpendiculares, os movimentos de 
conversão de veículos de um corredor para o 
outro são necessários para oferecer uma transfe-
rência em plataforma para o usuário.
Em muitos casos, é preferível trazer a linha 
ao cliente, em vez de forçar uma caminhada 
complicada através de uma interseção (e efetiva-
mente forçar o cliente ir até a linha). Entretanto, 

deve haver casos em que os movimentos de con-
versão do BRT não podem ser feitos de maneira 
realista em uma interseção complexa. O número 
de estágios do semáforo pode criar uma quan-
tidade de problemas de movimento de trânsito. 
Assim, nesses casos pode ser necessário que os 
clientes caminhem de um corredor ao outro 
para que as transferências aconteçam, tipica-
mente em uma caminhada diagonal através da 
interseção. Para manter um ambiente “fechado” 
apenas para os passageiros que já pagaram, é 
necessário um túnel de pedestres ou uma passa-
rela. Além disso, ao oferecer uma infra-estrutura 
segregada, os usuários não ficam sujeitos à 
dificuldade de negociar sua passagem com o trá-
fego pesado. Entretanto, o lado negativo dessa 
transferência é a exigência usual de mudança de 
nível, implicando em que usuários devem subir 
e descer escadas e/ou dispositivos mecânicos 

Figura 11.93
No terminal El Recreo 

do Trolé de Quito, 
usuários se transferem 
facilmente de serviços 

alimentadores para 
serviços troncais, 

cruzando uma 
plataforma.

Foto por Lloyd Wright
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(elevadores/escadas rolantes), que precisam ser 
providenciados.
A estação de intercâmbio Ricaurte em Bogotá 
oferece um exemplo de qualidade de como este 
tipo de transferência caminhando pode ser feita 
(Figuras 11.89 e 11.90).

Figura 11.94
Esquema mostrando a 

transferência simples 
de um veículo troncal 

(na esquerda) para um 
veículo alimentador 

(na direita).
Imagem por cortesia de Steer Davies 

Gleave

S ur Norte

Figura 11.95
Neste terminal 

proposto para Dar es 
Salaam, as plataformas 

alimentadoras são 
ligeiramente separadas 
da plataforma troncal.

Imagem por cortesia do Dar es 
Salaam City Council

No intercâmbio da Ricaurte, dois corredores 
perpendiculares são conectados por um túnel 
de pedestres fechado. Nesse caso, uma incli-
nação gradual é utilizada para evitar escadas 
que criariam dificuldades para os fisicamente 
incapacitados e idosos (Figuras 11.91 e 11.92). 
Essa opção se aproxima bastante de pontos de 
transferência de sistemas ferroviários enterrados. 
A principal vantagem dessa abordagem é que ela 
simplifica o projeto da interseção, e que ela usa 
estações de parada normais em locais normais. 
E estação Ricaurte também inclui conveniências 
como banheiros, um centro de informações e 
um espaço público agradável.
Outra opção é construir uma estação de inter-
câmbio onde duas (ou mais) linhas troncais 
sejam unidas fisicamente pela mesma infra-
estrutura de estação. Essa infra-estrutura pode 
assumir a forma de uma construção de um 
andar e múltiplas baias, ou de uma constru-
ção de vários andares em que uma linha passe 
fisicamente sobre a outra. Essa opção se apro-
xima bastante de pontos de transferência dentro 
de um sistema ferroviário enterrado. Dentro 
desse ambiente fechado, os passageiros podem 
transferir-se de uma linha para outra. As des-
vantagens dessa abordagem são o custo de infra-
estrutura e o espaço necessário para construir 
a edificação. Entretanto, em comparação com 
exigir que os passageiros andem de um corredor 
a outro, há menos distância para caminhar entre 
os veículos.

11.4.3  Terminais

Tipicamente em sistemas de BRT, terminais são 
os pontos de transferência mais importantes. 
Eles são normalmente localizados no fim de 
cada corredor troncal e permitem transferências 
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importantes entre linhas troncais e linhas de 
ônibus alimentadoras servindo as áreas do 
entorno. O projeto de um terminal deve mini-
mizar o máximo possível os movimentos, tanto 
de veículos quanto de passageiros. Assim, os 
pontos de transferências entre as linhas mais 
populares devem estar localizados mais próxi-
mos. Como veículos troncais e alimentadores 
atuarão no terminal, o movimento de veículos 
deve ser premeditado para evitar congestiona-
mentos. Mais tipicamente, veículos alimentado-
res chegam de um lado da área de plataforma 
oposto ao lado onde esperam os veículos tron-
cais (Figura 11.93).
Da mesma forma, o sistema de Bogotá utiliza 
uma configuração simples de plataforma para 
promover transferências fáceis entre servi-
ços troncais para serviços alimentadores. A 
Figura 11.94 mostra um esquema da plataforma 
de terminal de Bogotá.
Outras configurações também são possíveis, 
Plataformas alimentadoras podem ser posi-
cionadas em uma área um pouco afastada 
das plataformas troncais. Essa configuração 
provavelmente implica que os usuários devem 
caminhar mais para acessar os serviços troncais. 
Entretanto, uma configuração assim pode ser 
necessária se o número de linhas alimentadoras 
exceder em demasia o número de linhas tron-
cais (e, assim, criar um desencontro em termos 
de espaço de plataforma). Também, essas 
configurações alternativas podem ser necessá-
rias em razão da natureza física e do plano do 
local desejado para a instalação do terminal. A 
Figura 11.95 é um esquema de uma instalação 
de terminal em Dar es Salaam, em que platafor-
mas alimentadoras são posicionadas ao lado da 
área da plataforma troncal.
Terminais são geralmente as maiores instala-
ções de transferência no sistema, mas terminais 

Figura 11.96
Esquema de todas as plataformas e instalações 

ao usuário no terminal Calle 80 em Bogotá.
Imagem por cortesia de Steer Davies Gleave

Figura 11.97
Raio de giro necessário 
para permitir um 
veículo articulado 
mudar de direção 
com segurança.
Imagem por cortesia do ITDP

Figura 11.98
Para passar do lado alimentador da plataforma 

para o lado troncal da plataforam, usuários 
em Bogotá devem passar pela infra-estrutura 

de pagamento de tarifa e verificação de tarifa.
Foto por Lloyd Wright
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Figuras 11.99 , 11.1003, and 11.1015
O desenho arquitetônico dos terminais em Quito (foto esquerda 
superior), Bogotá (foto superior direita) e Guayaquil (foto inferior) 
atendem a proposta funcional de movimento eficiente de passageiros 
e veículos bem como servem de referências estéticas do sistema.
Fotos por Lloyd Wright

também atendem a outras funções. Espaço é 
tipicamente deixado para que veículos de BRT 
possam estacionar de forma a permitir ajustes 
nas frequências de serviço. Ajustes óbvios são 
necessários entre a operação durante os períodos 
de pico e fora de pico. Em outros casos, os horá-
rios de partida são ajustados cuidadosamente de 
forma a assegurar headways consistentes.
O projeto global do terminal deve buscar 
otimizar movimentos fluidos tanto de veículos 
quando de usuários. Espaçamento adequado 
deve ser deixado para permitir que os veículos 
entrem e saiam confortavelmente das baias de 
parada. A Figura 11.96 oferece o esquema com-
pleto de um terminal em Bogotá.
O projeto de terminal deve também levar em 
conta os movimentos de conversão necessários 
para os veículos de BRT. No caso de veículos 
articulados e biarticulados, espaço adicional é 
necessário para que os veículos possam com-
pletar uma volta de 180 graus de forma confor-
tável e segura. A Figura 11.97 mostra o gaba-
rito de curvatura necessário para um veículo 
articulado (veículo de 18 metros) fazer a meia 
volta com segurança.

É preciso decidir se a instalação para transfe-
rências gratuitas será ou não projetada, pois isso 
terá um grande impacto no projeto dela. Trans-
ferências gratuitas implicam a possibilidade de 
passageiros passarem de serviços alimentadores 
para serviços troncais sem tarifa adicional. Se 
um pagamento adicional de tarifa é necessário, 
então deve-se dar espaço para as atividades de 
cobrança e verificação de tarifas (Figura 11.98). 
A divisão física entre as diferentes áreas de tarifa 
também deve ser suficiente para evitar proble-
mas com a evasão de tarifas.
Dado o grande número de passageiros passando 
pelas áreas terminais, projetos contra crimes 
como “bater carteiras” também deve ser con-
siderado. Assim, medidas como câmeras de 
segurança devem ser apropriadas.
Terminais também atendem uma série de 
funções de serviço ao usuário. Algumas das 
instalações oferecidas podem ser quiosques 
de informação, balcões de achados e perdi-
dos, banheiros e estabelecimentos comerciais. 
Dentro do sistema TransMilenio de Bogotá, 
muitos terminais também incluem os centros 
“SuperCADE” em que usuários podem acessar 
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Terminal
Garagem

Figura 11.102
Em Bogotá, a maioria 
das garagens é 
localizada próxima 
às áreas terminais de 
forma a melhorar a 
eficiência operacional.
Foto por cortesia de Oscar Diaz e Por 
el País que Queremos (PPQ)

uma série de serviços municipais. Permitir lojas 
dentro das instalações de transferência é possí-
vel, mas pode criar uma série de complicações, 
incluindo questões de limpeza e segurança. 
Também se reconhece que alguns sistemas esco-
lhem intencionalmente não oferecer serviços 
adicionais. Esses projetistas de sistemas sentem 
que a tarefa mais importante é manter os pas-
sageiros se movendo através do sistema, e que 
serviços adicionais são um impedimento para 
esse objetivo premente.
O projeto arquitetônico de terminais pode 
copiar o estilo das estações do sistema ou ter 
uma aparência diferente. Plataformas de termi-
nais são tipicamente não fechadas com muros, 
já que a entrada no terminal é controlada a dis-
tância (Figura 11.99). Instalações de terminais 
em cidades como Bogotá e Quito tem projetos 
de coberturas altas com modernas estruturas de 
telhado (Figura 11.100). Guayaquil criou uma 
grande sensação de espaço com o projeto de seu 
terminal que apresenta uma estrutura quadri-
culada ornamentada (Figura 1.101). A escala e o 
estilo dessas instalações impõem uma impressão 
de importância para o usuário e ajuda a instigar 
a imagem profissional do sistema.

11.4.4  Garagens

Áreas de garagens atendem uma série de fun-
ções, incluindo estacionamento de ônibus, 
abastecimento, lavagem e limpeza de veícu-
los, manutenção e reparos, escritórios admi-
nistrativos para operadores e instalações de 
empregados.

Figura 11.103
O terminal de BRT e 
a garagem em Dar es 
Salaam estão sendo 
integrados com o 
terminal de ônibus 
de longa distância.
Imagem por cortesia do Dar es 
Salaam City Council
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11.4.4.1  Localização de garagens
Garagens são geralmente, mas não sempre, adja-
centes aos terminais. Normalmente, o veículo de 
BRT entra no terminal várias vezes por dia, mas 
entra na garagem apenas se for retirado de serviço 
por que é um horário fora de pico, por que é o 
fim do dia, ou ainda por que precisa de reparos.
Idealmente, as garagens serão localizadas dentro 
ou ao lado dos terminais, para que o estaciona-
mento das garagens possa também ser usado por 
veículos de BRT saindo de serviço nos horários 
fora de pico sem ter de viajar uma longa distân-
cia para voltar para a garagem (Figura 11.102). 
Viagens entre a área das garagens e dos termi-
nais geram “quilometragem perdida” já que 
combustíveis e outras despesas são consumidos 
sem gerar faturamento de passageiros. Esses qui-
lômetros perdidos podem aumentar considera-
velmente os custos operacionais. Essa separação 
também pode gerar irregularidade de serviço, 
especialmente se veículos de BRT ficam retidos 
em congestionamentos do tráfego misto quando 
viajam a partir das garagens.
Entretanto, já que garagens podem consumir 
espaços consideráveis, a localização é frequen-
temente dependente da aquisição econômica de 
propriedade suficiente. Em alguns casos, terreno 
suficiente não está disponível próximo de um 
lugar terminal e qualquer aquisição de local 
pode ser bastante custosa. Assim, como, por 
exemplo, em TransJakarta, a área de garagens 
está localizada a uma distância considerável dos 
dois terminais do sistema. Veículos de BRT não 

precisam apenas percorrer a longa distância da 
garagem pela manhã e para a garagem à noite, 
mas precisam viajar para a garagem durante os 
períodos fora de pico. Como uma alternativa a 
localizar a garagem perto do terminal, é possível 
aumentar a quantidade de veículos estacionados 
temporariamente na área do terminal ou em 
estacionamentos intermediários. Entretanto, 
outra vez, muitas vezes há limitação de estacio-
namento suficiente no terminal, para acomodar 
todos os veículos.
Terminais e garagens para BRTs também devem 
ser integrados como outras instalações de trans-
porte. Em Dar es Salaam, um terminal e gara-
gem estão sendo planejados no local do terminal 
de ônibus de longas distâncias (Figura 11.103). 
Essa co-localização de serviços urbanos e de 
longa distância traz benefícios tanto para o 
usuário quanto para os operadores privados. 
Usuários podem, facilmente, fazer a transferên-
cia dos serviços de longa distância para o sistema 
BRT. Os operadores privados podem também 
ganhar benefícios em termos de compartilhar 
quaisquer instalações com os operadores de 
longa distância.

11.4.4.2  Propriedade e número de garagens
Em muitos casos, é desejável oferecer garagens 
o bastante para que cada operador controle suas 
próprias instalações de manutenção e estaciona-
mento. A maioria dos operadores particulares, se 
eles são donos dos veículos, gosta de ter controle 
de sua própria garagem para que possam ter 
responsabilidade pela segurança, manutenção 
e reparos dos ônibus. Os ônibus representam o 
maior recurso corporativo, e a proteção particu-
lar da sobrevivência de longo prazo desse recurso 
é um dos benefícios mais importantes de se ter 
operadores privados. O número de garagens 
será, portanto, parcialmente uma função do 
número de operadores privados.
No caso de TransMilenio, por exemplo, na Fase 
I havia três terminais, cada um sob controle de 
um operador diferente. Os veículos de linhas 
troncais eram guardados nessas garagens. Os 
ônibus alimentadores podem ser guardados em 
garagens menores sob o controle das compa-
nhias alimentadoras particulares. Essas insta-
lações estão geralmente em localidades bem 
remotas, próximas das linhas alimentadoras 
onde terrenos de baixo custo estão disponíveis. 

Figura 11.104
Na garagem USME 
em Bogotá, os veículos 
alimentadores verdes 
são mantidos nas 
mesmas instalações 
que os veículos 
troncais vermelhos.
Foto por Lloyd Wright
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Entretanto, também pode haver circunstâncias 
em que os operadores de linhas alimentadoras 
compartilhem as instalações de garagens com 
os operadores de linhas troncais. Se algumas 
empresas operam tanto serviços alimentadores 
quanto troncais, então pode ter custo mais efi-
ciente para essas empresas a utilização da mesma 
área de garagem (Figura 11.104). Também, ser-
viços de garagem podem ser um núcleo lucrativo 
para alguns operadores troncais que têm espaço 
de garagem e capacidade de também oferecer 
abastecimento, reparos e serviços de manuten-
ção para operadores alimentadores.

Entretanto, o número de operadores deveria ser 
determinado de uma maneira que maximizasse 
a competição do sistema enquanto também 
permita eficiência administrativa e gerencial. Por 
essa razão, o número de operadores pode muitas 
vezes exceder o número realista de garagens. No 

extremo de um sistema com apenas um terminal 
e uma garagem, então todos os operadores terão 
que compartilhar um único terminal e depósito. 
Nesses casos, uma linguagem contratual clara 
será necessária para demarcar as responsabilida-
des no local.
Sem levar em consideração se há um ou vários 
operadores na garagem, a propriedade do local 
deve ser mantida pela autoridade pública. Os 
operadores podem possuir responsabilidades 
como as de proprietários durante a duração 
da concessão, mas, ao término do período, a 
autoridade pública desejará reter um bom grau 
de flexibilidade. A próxima empresa a ganhar a 
concessão de operação pode ser ou não a mesma.
Se uma localização de garagem já é proprie-
dade de um operador particular, então pode 
não ser possível para a autoridade pública 
assumir a propriedade imediatamente. Custos 

Figuras 11.106 e 11.107
Na entrada da área 
de reabastecimento, 
um dispositivo de 
monitoramento digital 
(foto esquerda) registra 
os detalhes pertinentes 
do veículo (e.g., 
nível de combustível, 
odômetro). Se 
combustível é 
necessário, um 
atendente reabastece o 
veículo (foto direita).
Fotos por Lloyd Wright

Figura 11.105
Plano típico de uma área de garagem.
 1. Portão e área de inspeção visual
 2, 3, 6. Escritórios administrativos para os operadores 

concessionados
 4. Área de abastecimento
 5. Área de lavagem e limpeza de veículos
 7, 10. Grandes reparos
 8, 9. Pequenos reparos e manutenção
 11. Estacionamento de veículos de BRT
 12. Estacionamento de veículos particulares
Verde: Veículos operacionais
Amarelo: Veículos precisando de pequenos reparos 

ou manutenção de rotina
Vermelho: Veículos precisando de grandes reparos
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de desapropriação podem ser exorbitantes, e o 
processo legal pode ser bem complicado. Pode 
ser necessário seguir por todo o primeiro perí-
odo de concessão com o operador existente em 
total controle do local.

11.4.4.3  Dimensionamento de garagens
O tamanho dos terminais e das gara-
gens depende bastante da quantidade de 

estacionamento de veículos necessária, e o 
número de veículos provável de precisar de repa-
ros. A configuração da área de estacionamento 
pode ser uma troca entre eficiência de estaciona-
mento e facilidade de entrada. Algumas confi-
gurações podem requerer que alguns veículos 
sejam manobrados para tirar outros, o que pode 
ser bastante difícil com veículos articulados 
e biarticulados. Além disso, uma área densa-
mente compactada de estacionamento pode ser 
relativamente eficiente em uso do espaço, mas 
também pode levar a ocasionais danos de veícu-
los batendo uns nos outros.
Preços locais de terrenos, provavelmente, deter-
minarão a flexibilidade possível no projeto das 
garagens. Preços altos de terrenos e uma área 

Figuras 11.108, 11.109 e 
11.110

Um canal permite 
que o lado debaixo 

dos veículos seja 
lavado (foto superior 
esquerda) enquanto 

uma plataforma 
móvel permite que o 

topo dos veículos seja 
lavado (foto superior 
direita). Um tanque 

de água usada ajuda 
a prover a reciclagem 

de água em Bogotá.
Fotos por Lloyd Wright

Figura 11.111
Veículos são 

periodicamente 
retirados de serviço 

para uma avaliação de 
rotina e manutenção.

Foto por Lloyd Wright

Figura 11.112
Um canal sob a área de trabalho 
permite que a equipe técnica alcance 
a parte inferior do veículo.
Foto por Lloyd Wright
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restrita de garagem demandam alguma criativi-
dade no planejamento da área.

11.4.4.4  Planejamento de garagens
O projeto interno da área das garagens deve per-
mitir um movimento lógico de veículos com base 
nas suas necessidades típicas. A Figura 11.105 
mostra um plano típico de área de garagens.
Veículos entram na área de garagem à medida 
que são instruídos pelo centro de controle para 
se retirarem temporariamente de serviço. À 
medida que veículos de BRT entram na gara-
gem, eles são visualmente inspecionados no 
ponto 1 da Figura 11.105. O veículo, depois, é 

classificado como “verde” (operacional), “ama-
relo” (precisando de pequenos reparos) ou “ver-
melho” (precisando de grandes reparos).
Se o veículo é classificado como verde, ele, 
tipicamente, deve se mover primeiro para o 
abastecimento. Aqui, o nível de combustível e a 
quilometragem do veículo são verificados como 
uma forma de monitorar a utilização e os custos 
operacionais. Em Bogotá, um dispositivo de 
monitoramento digital registra as informações 
pertinentes do veículo na entrada da área de 
abastecimento (Figura 11.106). Se necessário, 
o veículo será reabastecido nesse momento 
(Figura 11.107).
Da área de abastecimento, o veículo provavel-
mente é lavado ou colocado na baía de estacio-
namento. O exterior do veículo será tipicamente 
lavado uma vez por dia. Mais frequentemente a 
lavagem ocorre depois da última corrida diária. 

Figura 11.113
A organização eficiente 
do estacionamento 
da frota melhora o 
controle gerencial da 
área de garagem.
Foto por Lloyd Wright

Figura 11.114
Em Bogotá, a equipe do sistema é 
atendida com estacionamento de 
bicicletas no local da garagem.
Foto por Lloyd Wright

Figura 11.115
Uma ciclovia oferece 
acesso direto às 
proximidades da 
garagem Américas 
em Bogotá.
Foto por Lloyd Wright
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O interior do veículo deverá se limpo a cada 
entrada na área de garagem, mesmo quando o 
veículo deve voltar no horário de pico da tarde. 
A manutenção de uma área interior impecável 
contribui muito para enviar uma mensagem 
positiva para o usuário, bem como encoraja 
psicologicamente a manutenção da limpeza pelo 
usuário. Em alguns sistemas, como o corredor 
Ecovía de Quito, o interior do veículo é limpo 
depois de cada passagem pelo corredor. A lim-
peza, nesse caso, é, na verdade, feita na plata-
forma do terminal (em vez de dentro da área de 
garagem).
A área de lavagem deve ser projetada para 
prover acesso fácil a todas as partes do veículo, 
um poço de inspeção com drenagem permite 
a lavagem da base do veículo (Figura11.108). 
Um equipamento elevador especial permite 
a lavagem do teto do veículo (Figura 11.109). 
Em algumas garagens em Bogotá, instala-
ções de reciclagem de água foram feitas de 

forma a permitir o re-uso da água da lavagem 
(Figura 11.110). Essa reciclagem não apenas 
melhora o aspecto ambiental do sistema, mas 
também pode reduzir os custos operacionais.
Se o veículo de BRT for classificado como 
“amarelo”, ele é movido para área de pequenos 
reparos (Figura 11.111). Da área de pequenos 
reparos um veículo pode retornar para o serviço 
no mesmo dia ou na manhã seguinte. Essa área 
também pode executar verificações de rotina no 
veículo, com base na quilometragem total.
Se um veículo é classificado como “vermelho”, 
ele vai para o canteiro de grandes reparos e 
é substituído por um veículo em espera. Um 
poço de trabalho sob cada veículo permite que a 
equipe de reparos acesse facilmente o chassi do 

Figura 11.116
Almoxarifados de peças 

de reposição devem 
ser planejados no 

projeto das garagens.
Foto por Lloyd Wright

Figura 11.117
Trailers provisórios abrigam escritórios 
e depósitos para fornecedores dos 
operadores de TransMilenio.
Foto por Lloyd Wright

Figura 11.118
Instalações 
dos escritórios 
administrativos para 
companhias operadoras 
oferecidas nas garagens 
de TransMilenio.
Foto por Lloyd Wright

Figura 11.119
Cafeteria para motoristas e outros funcionários 
no terminal Américas de TransMilenio.
Foto por Lloyd Wright
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veículo para inspeção e reparo (Figura 11.112). 
Tipicamente, uma certa porcentagem de veícu-
los (5% a 10%) da frota de veículos é mantida 
na reserva para substituir veículos em manuten-
ção. Entretanto, em outros sistemas, uma filoso-
fia just-in-time (JIT) prevalece, em que todos os 
veículos são completamente utilizados.

Espaço de estacionamento suficiente para 
guardar toda a frota em horários sem operação. 
O projeto da área de estacionamento também 
deve maximizar a facilidade de movimentos de 
entrada e saída. A numeração e a designação de 
baias de estacionamento podem oferecer um 
controle eficiente sobre a frota (Figura 11.113).

O estacionamento de alguns veículos particula-
res também pode ser preciso na área de garagem. 
Certamente, acesso para veículos de emergência 
deve ser incluído no projeto. Em alguns casos, 
nem todos os empregados podem ser capazes 
de utilizar o sistema de BRT para chegar ao 
trabalho. Já que os motoristas e mecânicos e 
outros empregados provavelmente chegarão mais 
cedo que a hora do início das operações, arran-
jos alternativos precisam ser considerados. Na 
garagem Américas de Bogotá, estacionamento 
de bicicletas é disponibilizado para a equipe 
(Figura 11.114). Oferecer bons acessos para 
pedestres e bicicletas na área da garagem ajuda a 
encorajar a equipe a utilizar formas de transporte 
sustentáveis (Figura 11.115).

O estoque de peças de reposição é tipicamente 
locado perto das áreas de manutenção e repa-
ros. A extensão necessária do estoque de peças 
é função das práticas de compra da empresa 
particular em questão. Algumas empresas 
podem preferir comprar em lotes e assim deter 
um inventário bem substancial de peças de 

substituição. Em outros casos, uma filosofia just-
in-time (JIT) pode prevalecer, e a companhia 
operadora pode estocar apenas um mínimo de 
peças de reposição (Figura 11.116). A compa-
nhia operadora “Si 99” em Bogotá mantém um 
inventário bem pequeno de forma a minimizar 
custos. Na verdade, as peças de reposição são 
parte dos arranjos contratuais com o fornecedor 
dos veículos de BRT, que deve fornecer aten-
dimento no local. Já que esse tipo de relação 
próxima entre fabricante e operador não foi pre-
vista no início da construção da garagem, e as 
instalações para os escritórios do fabricante não 
foram feitas. Em vez disso, trailers provisórios 
foram arranjados para acomodar os escritórios e 
produtos do fabricante (Figura 11.117).
Escritórios para companhias operadoras, prova-
velmente, são melhores se colocados nas áreas 
de garagem. Ao serem localizados nas garagens, 
as autoridades da companhia podem monitorar 
melhor as atividades e supervisionar o pessoal 
(Figura 11.118). Os escritórios administrativos 
também podem incluir instalações de conferên-
cia e treinamento.
Finalmente, a área de garagens também deve ofe-
recer instalações para atendimento da equipe de 
motoristas, mecânicos e trabalhadores adminis-
trativos. Essas instalações devem incluir vesti-
ários, chuveiros, armários, refeitórios e área de 
descanso e recreação (Figura11.119). O ambiente 
de trabalho deve ser projetado para oferecer a 
motoristas e a outros empregados uma oportuni-
dade de relaxar depois ou entre turnos bem como 
para se prepararem antes de iniciar um turno.

11.4.4.5  Design
Mesmo que áreas de garagem não sejam geral-
mente acessíveis ao público, podem existir ainda 

Figuras 11.120 e 11.121
A arquitetura para as 
áreas de manutenção 
tanto em Bogotá (foto 
esquerda) quanto 
em Guayaquil 
(foto direita) é 
tanto esteticamente 
agradável quanto 
altamente funcional.
Fotos por Lloyd Wright
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muitas razões para dar atenção às qualidades 
estéticas do espaço. Primeiro, as garagens con-
somem grandes quantidades de espaço urbano 
e, assim, são tipicamente bastante visíveis para 
a população geral, bem como para residentes 
locais. Assim, o visual estético da garagem afeta 
a imagem do sistema para a população local. É 
sempre importante ser um bom vizinho com 
populações vivendo perto do sistema. Segundo, 
um ambiente de trabalho bem orientado pode 
ter um impacto positivo na satisfação dos 
empregados e na eficiência do trabalho. As gara-
gens de manutenção de sistemas como Bogotá 
e Guayaquil oferecem uma aparência bastante 
agradável tanto para residentes locais quanto 
empregados (Figuras 11.120 e 11.121).
O projeto deve proteger funcionários da manu-
tenção de condições climáticas adversas como 
vento, chuva ou sol forte. A cobertura da área 
de manutenção deve ser alta o suficiente para 
permitir que empregados executem conforta-
velmente a manutenção no lado de cima dos 
veículos de BRT.

11.4.5  Estacionamentos intermediários

Estacionamentos intermediários oferecem lugar 
para a permanência de veículos durante horários 
fora de pico, para que os veículos não tenham 
de percorrer todo o caminho de volta para a 
garagem e ter de voltar para o serviço no pico 
da tarde. O TransMilenio de Bogotá tem dois 
estacionamentos intermediários.
Alguns sistemas terão retornos específicos a 
meio caminho do corredor, para que as opera-
ções possam se ajustar mais proximamente dos 
volumes de passageiros. Em um corredor muito 
comprido, custos operacionais relevantes podem 
muitas vezes ser poupados se, por exemplo, 
metade dos veículos não percorrerem todo o 
caminho até o terminal, mas, em vez disso, 
fizerem meia volta em algum ponto intermediá-
rio, para que mais serviços possam ser oferecidos 
na parte do corredor com a maior demanda. 
Algumas vezes, uma garagem importante e 
uma instalação de intercâmbio não é localizada 
no fim de um corredor, mas em um ponto no 
meio dele; caso em que o terminal pode ser um 
importante local de retorno.

11.5  Centro de controle
“Todo mundo em um sistema complexo tem 
uma interpretação ligeiramente diferente. 
Quanto mais interpretações nós juntamos, 
mais fácil se torna adquirir uma sensação da 
totalidade.”

—Margareth J. Wheatley, escritora e consultora 
administrativa

Um centro de controle centralizado ajuda a asse-
gurar operações de BRT contínuas e eficientes. 
Controlar um sistema de BRT de alto volume espa-
lhado ao longo de uma grande cidade em desenvol-
vimento é uma atividade altamente complexa. Um 
controle e um sistema de gerenciamento centraliza-
dos trazem consigo os seguintes benefícios:

Respostas imediatas a mudanças na demanda ��
de usuários;
Respostas imediatas a falhas de equipamento ��
e problemas de segurança;
Espaçamento eficiente entre veículos e a pre-��
venção a formação de “caravanas”;
Sistema automatizado de avaliação de ��
desempenho;
Ligações automatizadas entre as operações e a ��
distribuição da receita.

Esta seção revê os vários aspectos de infra-
estrutura no desenvolvimento de um centro de 
controle eficiente. O Capitulo 12 (Tecnologia) 
oferece uma visão geral das várias tecnologias 
que podem ser utilizadas para rastrear e contro-
lar os veículos.

11.5.1  Localização do centro de controle

O centro de controle não precisa ser localizado 
em nenhum lugar em especial. O centro de 
controle funciona remotamente do corredor 
através do seu sistema de informação e comuni-
cação. Entretanto, localizar o centro de controle 
próximo a um dos corredores troncais pode ser 
desejável já que tal localização permite uma 
ligação direta de custo eficiente com o sistema 
através de uma linha de fibra ótica, inserida por 
ocasião da construção. O centro de controle 
deve ser localizado em uma posição que tenha 
conexões de comunicação e conexões em rede 
elétrica confiáveis. Já que o centro deve também 
estar recebendo informações via satélite ou 
comunicações infravermelho, o centro não deve 
ser localizado onde sinais podem ser potencial-
mente bloqueados.
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Figura 11.122
Um centro de controle 
distribuído no 
Terminal Pirituba em 
São Paulo.
Foto por Dario Hidalgo

Figura 11.123
O centro de controle deve ser projetado com 
suficiente espaço para expansão futura.
Foto por Lloyd Wright

Figura 11.124
A estação de trabalho 

deve oferecer um 
ambiente confortável 

com alcance fácil a 
todos os equipamentos 

de telecomunicações.
Foto por Lloyd Wright

Pode haver alguns benefícios em localizar a 
equipe do centro de controles nas instalações de 
gerenciamento ou nas instalações de terminais 
(Figura 11.122). Essas localizações permitem 
maiores interações entre a equipe do centro 
de controle e a equipe de gerenciamento ou 
operadores de veículos. Esse tipo de interação 
pode levar a certas sinergias no ganho de maior 
percepção das operações do sistema.

11.5.2  Infra-estrutura da sala de controle

11.5.2.1  Espaço de trabalho
A própria sala de controle precisa de caracterís-
ticas espaciais particulares. O tamanho da sala 
de controle depende do número de estações de 
trabalho necessárias. Já que um sistema de BRT 
é provável de se desenvolver em fases, a sala de 
controle será provavelmente apenas parcialmente 
usada durante os anos iniciais. Entretanto, 

planejar para requerimentos de espaços futuros 
desde o começo é, provavelmente, a melhor 
estratégia (Figura 11.123). De outra forma, uma 
transferência interrompendo o trabalho para 
instalações maiores será necessária mais tarde.

Cada operador do centro de controle precisa 
de espaço para um terminal de computador, 
equipamento de comunicação de voz e espaço 
adicional de trabalho (Figura 11.124). O número 
de posições de trabalho necessárias para todos os 
sistema é um fator do tamanho do sistema e do 
número de veículos que cada operador pode con-
trolar com segurança. A qualidade do pacote de 
software controlador desempenha um papel na 
determinação do número de veículos que uma 
pessoa da equipe do centro de controle pode 
efetivamente supervisionar, mas uma média de 
80 a 100 ônibus pode ser razoavelmente geren-
ciada por cada operador sob condições normais. 
Adicionalmente, já que os operadores devem 
ser capazes de se comunicar claramente com os 
motoristas, o arranjo acústico das estações de 
trabalho deve ser considerado. Se ruídos de uma 
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estação de trabalho interferem com as comuni-
cações em outra estação, então o potencial para 
perda ou má-interpretação de comunicações 
passa ser um problema.
Outras equipes municipais, como representan-
tes da polícia também podem precisar de suas 
próprias estações de trabalho e escritórios no 
centro de controle (Figura 11.125). O pessoal de 
supervisão provavelmente precisa de um espaço 
de trabalho que os permita facilmente monitorar 
toda a operação do centro de controle.
Operadores de centro de controle podem ficar 
fatigados depois de muitas horas olhando para 
monitores e rastreando veículos. Manter a con-
centração focada por longos períodos de tempo 
pode ser mentalmente exaustivo. Tipicamente 
operadores terão pausas programadas frequen-
temente de forma a manter-se alertas. Assim, o 
centro de controle também deve ter uma área 
de relaxamento ou uma área de descanso que 
permite que os operadores se refresquem.

11.5.2.2  Requerimentos de equipamentos
A ergometria da mobília da estação de trabalho 
também deve ser uma consideração importante. 

Figura 11.127
Um painel de múltiplas 

telas pequenas de 
cada junção crítica no 

sistema dá a equipe 
de controle uma 

compreensão visual da 
operação do sistema.
Foto por cortesia de Queensland 

Transport

Figura 11.125
A provisão de espaço 

para a agência de 
polícia no centro 

de controle ajuda 
a assegurar boa 

coordenação entre o 
sistema de transporte 

e os serviços de 
segurança.

Foto por Lloyd Wright

Figura 11.126
Um painel de 
tela grande e 

um quadro de 
rastreamento de 
veículos podem 

ajudar a equipe 
e os supervisores 

e avaliar 
rapidamente 

a situação.
Foto por cortesia da 
Los Angeles County 

Metropolitan Transportation 
Autority 
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Assentos confortáveis e o posicionamento cor-
reto das telas monitoras podem ajudar a preve-
nir os desgastes e desconfortos desnecessários.
Em alguns casos, é útil permitir o rastre-
amento visual de veículos não apenas por 
monitores individuais, mas também através de 
um painel de tela grande para todo o centro 
(Figura 11.126). A tela grande pode oferecer 
uma macro-perspectiva do sistema aos super-
visores do centro de controle. A tela grande 
também ajuda em circunstâncias em que múlti-
plos membros da equipe resolvem uma questão 
complexa juntos. Alternativamente, múltiplas 
telas pequenas dos pontos críticos do corredor 
podem ajudar a equipe a avaliar e tratar rapida-
mente problemas potenciais (Figura 11.127).
Toda a instalação do centro de controle deveria 
ter não apenas sistemas primários de alta qua-
lidade, mas também sistemas de contingência. 
Estações de reposição devem estar disponíveis 
no caso de um problema técnico. Além disso, 
geradores de eletricidade de emergência e opções 
de telecomunicações também deveriam fazer 
parte da infra-estrutura.

Figura 11.128
Na América do Norte, faixas fura-fila são 
usadas para dar tratamento preferencial 

para os ônibus nas interseções.
Foto por Richard Drdul

11.6  Infra-estrutura alimentadora
“Ó estrada minha e de todos, o que posso lhe 
dizer é que não tenho medo de deixá-la, por 
mais que a ame: você me expressa melhor do 
que eu expresso a mim mesmo.”

—Walt Whitman, poeta, 1819–1892

Sistemas alimentadores provavelmente podem 
prover uma parte substancial do número de 
viagens do sistema, já que os corredores alimen-
tadores são uma ligação estratégica para áreas 
residenciais. Infra-estrutura de qualidade não 
deve ser apenas dada as linhas troncais. Linhas 
alimentadoras também devem receber um alto 
nível de qualidade de serviço; de outra forma, 
uma grande parte da base de usuários nunca se 
engajará ao sistema.
Esta seção discute diversos componentes da infra-
estrutura e do serviço alimentador, incluindo infra-
estrutura viária, estações e processo de cobrança e 
verificação de tarifas para os serviços alimentado-
res. Uma discussão dos tipos de veículos alimenta-
dores é encontrada no Capítulo 12 (Tecnologia).

11.6.1  Infra-estrutura viária

Serviços alimentadores tipicamente não são 
oferecidos com vias de ônibus dedicadas, mas, 
em vez disso, utilizam faixas de tráfego misto. 
Já que muitas linhas alimentadoras se estendem 
por ruas residenciais bastante estreitas, faixas 
exclusivas de veículos não são sempre uma 
opção prática. Entretanto, é possível que haja 
casos em que o espaço viário permita faixas 
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exclusivas de ônibus alimentadores para passa-
gem ou para “furar filas”. Uma faixa “fura-fila” 
é uma faixa exclusiva de ônibus em uma inter-
seção semaforizada (Figura 11.128). Ao entrar 
nessa faixa exclusiva o veículo é capaz de pular 
na frente dos outros veículos esperando. Um 
foco semafórico separado para a faixa de ônibus 
pode de fato dar ao veículo alimentador alguns 
segundos de vantagem na abertura da fase para 
o outro tráfego.
Faixas de ultrapassagem também podem ser 
viáveis em seções da rua que tenham largura 
suficiente. Mesmo uma faixa de passagem relati-
vamente curta pode ser benéfica se permite que 
o veículo alimentador evite uma área inclinada 
a congestionamentos. Londres utiliza de forma 

bem-sucedida faixas de passagem curtas em 
seu sistema convencional de serviços de ônibus 
(Figura 11.129). As faixas de passagem de Lon-
dres são eficientes em reduzir a imprevisibilidade 
da programação de ônibus graças aos congestio-
namentos de tráfego.
De forma distinta das vias de ônibus, os veícu-
los alimentadores tipicamente usam as faixas 
adjacentes ao lado da calçada, em vez do meio. 
Assim, faixas de ônibus para serviços alimenta-
dores podem não ser protegida por uma barreira 
do tráfego misto. Em muitos casos, o tráfego 
misto precisa acessar a faixa da calçada de forma 
a negociar a passagem para estacionamentos ou 
conversões. Em tais condições, a infração da 
faixa de ônibus por veículos particulares pode 
minar sua utilidade. Para combater veículos par-
ticulares entrando ilegalmente na faixa de passa-
gem, Londres utiliza câmeras de fiscalização que 
registram o número das placas usando a faixa só 
de ônibus. A chave para manter a utilidade de 
uma faixa de ônibus reside nos mecanismos de 
policiamento utilizados.
Uma vez que veículos alimentadores são tipica-
mente menores que veículos de linhas troncais, 
a necessidade de materiais de pavimentação 
especiais (como o concreto) não existe. Os 
menores pesos dos veículos não danificam as 
ruas no mesmo grau. Ainda assim, a manuten-
ção adequada de ruas de asfalto é importante 
para manter a qualidade da frota alimentadora 
e em reduzir os custos de manutenção. Assim, 
ruas alimentadoras devem receber tratamento 
prioritário nos reparos e manutenção. Também, 
veículos alimentadores provavelmente terão 
menos apoio de suspensão que veículos troncais, 
de forma que a suavidade da viagem e o con-
forto dos usuários serão mais dependentes das 
condições da via.

11.6.2  Estações/paradas cobertas

Serviços alimentadores não devem meramente 
replicar os serviços informais anteriores que 
precederam a introdução do sistema de BRT. 

Figura 11.130
Ainda que paradas alimentadoras 
tenham escopo mais modesto que estações 
troncais, alguns confortos básicos ao 
usuário, como proteção da chuva e 
assentos, devem ser considerados.
Foto por Lloyd Wrigh

Figura 11.129
Oferecer passagens 
dedicadas em junções 
estratégicas para os 
serviços alimentadores 
normais pode 
contribuir muito 
com o aumento das 
velocidades médias 
de viagens.
Foto por Lloyd Wright
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Enquanto nos serviços anteriores provavelmente, 
passageiros embarcavam e desembarcavam em 
locais aleatórios, em função da preferência do 
usuário, um serviço alimentador formal deve 
estabelecer áreas formais de estações. Exata-
mente como os tempos de viagem ao longo 
dos corredores troncais se beneficiam de esta-
ções bem espaçadas, o mesmo pensamento 
continua sendo verdadeiro para os corredores 
alimentadores. Entretanto, pode ser justificável 
colocar estações alimentadoras um pouco mais 
próximas umas das outras do que o intervalo 
recomendado nas linhas de serviços troncais, 
que é aproximadamente de 300 metros a 1.000 
metros. Já que as condições de pedestres ao 
longo das linhas alimentadoras podem ser 
menos desenvolvidas que nas linhas troncais, 
pode ser difícil para alguns residentes acessar o 
sistema nessas circunstâncias. A verdadeira dis-
tância de espaçamento entre estações alimenta-
doras irá depender de diversos fatores, incluindo 
a densidade populacional da área bem como 
a localização das origens e destinos de viagem 
mais populares.
Estações ou paradas cobertas alimentadoras 
provavelmente não serão tão sofisticadas arqui-
tetonicamente quanto às estações troncais, mas 
assim mesmo, as estações alimentadoras devem 
oferecer um ambiente de espera da qualidade. 
Uma cobertura deve ser feita para proteger os 
usuários da chuva e do calor. Dadas as con-
siderações de custos e a natureza dos serviços 
alimentadores, a parada não precisa ser fechada 
como no caso da estação troncal. Entretanto, 
um telhado com painéis atrás e nas laterais 
podem ser adequados (Figura 11.130). O uso 
de vegetação natural também pode criar uma 
estrutura interessante (Figura 11.131).
Em muitos casos, a construção e a manutenção 
de paradas podem ser parcialmente custeadas 
por anúncios comerciais. Entretanto, nestes 
casos, os anúncios não devem reduzir aa fun-
cionalidade da parada. Por exemplo, painéis 
de anúncios não devem bloquear a visão pelos 
passageiros de um veículo alimentador che-
gando. Painéis também devem incluir um mapa 
completo do sistema. Além disso, a construção 
da parada por uma terceira parte deve seguir 
estritamente às orientações desenvolvidas pela 
agência pública.

Uma vez que os tempos de espera por veículos 
alimentadores tende a ser um pouco maior que 
os serviços de linhas troncais, algum conforto 
na instalação pode ser adequado. Por exemplo, 
assentos ou uma barra de apoio podem ser uma 
maneira de baixo custo de melhorar significati-
vamente o conforto daqueles esperando.

Figura 11.131
A vegetação é usada 
de forma inteligente 
em uma parada de 

ônibus em Bangkok.
Foto por Lloyd Wright
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11.7  Custeio da infra-estrutura
“Eu e você chegamos pela estrada ou pela fer-
rovia, mas economistas viajam sobre a infra-
estrutura.”

—Margareth Thatcher, ex-primeira ministra 
do Reino Unido, 1925–

Investimentos consistem tanto de custos de infra-
estrutura quanto de quaisquer custos de aqui-
sição de terrenos ou propriedades. Uma análise 
inicial destes custos pode ajudar a focar o pos-
sível trabalho de projeto em opções financeiras 
realistas. Com base nas características do projeto 
preferido em conjunção com o tamanho da fase 
inicial do projeto, uma cidade pode determinar 
se as estimativas de custo iniciais estão alinhadas 
com os recursos financeiros realistas. As cidades 
devem ser encorajadas a experimentar uma série 
de alternativas tanto em relação às alternativas 
de projeto quanto sobre o montante de recursos 
financeiros prováveis de serem disponibilizados. 
Se a equipe de design é demasiadamente pes-
simista sobre os prováveis recursos financeiros 
disponíveis, então a qualidade do sistema pode 
ser desnecessariamente comprometida por um 
projeto inadequado. Diversas iterações de proje-
tos físicos e projetos operacionais são prováveis 
antes de se encontrar um equilíbrio entre custo 
do sistema e desempenho do sistema.

11.7.1  Intervalos de custos de infra-
estrutura

Os custos de infra-estrutura de sistemas de BRT 
podem variar consideravelmente dependendo 
da complexidade e sofisticação do sistema, bem 
como das características e econômicas e topo-
gráficas locais. Sistemas de sucesso tem sido 
desenvolvidos por tão pouco quanto 500.000 
dólares por quilômetro (Taipei).

O TransMilenio de Bogotá é por muitas medi-
das um sistema no estado da arte, e esta sofisti-
cação é refletida em ser custo de infra-estrutura 
relativamente alto. A Fase I do TransMilenio de 
Bogotá custou 5,4 milhões de dólares por qui-
lômetro. Os três corredores na Fase II custaram 
de 9 milhões de dólares por quilômetro até 15,9 
milhões de dólares por quilômetro. Os custos 
maiores da Fase II deveram-se a necessidade 
de construir algumas pontes novas, uma nova 
interconexão rodoviária com o sistema de BRT 
e túneis. Também, a Fase II exigiu uma quan-
tidade significativamente mais alta de aquisição 
de terrenos. Estes itens podem ampliar dramati-
camente os custos totais.
Uma das grandes considerações é o volume de 
passageiros que a via de ônibus tem de acomo-
dar. O TransMilenio de Bogotá demanda uma 
capacidade de mais de 45.000 passageiros por 
sentido na hora de pico, o que demanda duas 
faixas completas em cada direção e múltiplas 
plataformas em cada parada, o que aumentou 
os custos de construção. Outra grande consi-
deração é sobre a necessidade de reconstrução 
de toda a via. Sistemas de BRT impõe usos 
e desgastes pesados sobre as vias, e porque 
reparos muitas vezes requerem o fechamento 
do sistema por um tempo, é aconselhável usar 
materiais capazes de suportar a carga máxima 
por eixo com o mínimo de reparos. O concreto 
é algumas vezes usado para todo o leito. No 
mínimo, a via ao longo das estações deve ser de 
concreto.
Em alguns casos, sistemas de BRT são desenvol-
vidos quando uma grande via esta com a progra-
mação de reabilitação vencida. Desta forma, 
a maior parte do é coberta pelo orçamento de 
investimento corrente. Outro fator é a qualidade 
dos caminhos de pedestres e bicicletas, mobili-
ário urbano, espaço público e outras conveni-
ências no corredor. Bogotá melhorou drama-
ticamente os corredores de TransMilenio, não 
apenas para os veículos de BRT, mas também 
para ciclistas, pedestres e pessoas aproveitando 
o espaço público. Todos estes custos são abran-
gidos pelo índice geral de custo por quilômetro. 
Estas medidas fazem uma grande diferença em 
termos de atratividade do sistema.
Entretanto, em geral, sistemas de BRT de 
cidades em desenvolvimento custarão algo no 

Tabela 11.4: Custo de construção de BRT, TransMilenio de Bogotá

Componente
Custo Total

(US$ milhões)
Custo por quilômetro 

(US$ milhões)

Vias de ônibus troncais 94,7 2,5

Estações 29,2 0,8

Terminais 14,9 0,4

Passarelas 16,1 0,4

Garagens 15,2 0,4

Centro de controle 4,3 0,1

Outros 25,7 0,7

Total 198,8 5,3
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Tabela 11.5: Custos de vias (Projeto da Fase I de 50 quilômetros)

Item Custo por 
unidade Unidade Informação 

de referência Quantidade Custo

Construção de via de ônibus/reconfiguração de rodovia No. de 
quilômetros

Entre o no. de km de 
cada tipo

Uso do asfalto existente na via de ônibus/ concreto novo nas estações 150.000 US$ por quilômetro 50 $0
Asfalto novo na faixa única da via de ônibus/ concreto nas estações 700.000 US$ por quilômetro 50 50 $35.000.000
Concreto novo na faixa única da via de ônibus/ concreto nas estações 1.250.000 US$ por quilômetro 50 $0
Asfalto novo em duas faixas da via de ônibus/ concreto nas estações 1.400.000 US$ por quilômetro 50 $0
Concreto novo em duas faixas da via de ônibus/ concreto nas estações 2.500.000 US$ por quilômetro 50 $0

Separadores de faixa No. de 
quilômetros

Entre o no. de km de 
cada tipo

Cones separadores básicos 1.000 US$ por quilômetro 50 $0
Blocos separadores de 7 cm 5.000 US$ por quilômetro 50 50 $250.000
Muro separador de 50 cm 25.000 US$ por quilômetro 50 $0

Colorização da via de ônibus No. de 
quilômetros

Entre o no. de km de 
cada tipo

Sem colorização 0 $0
Colorização apenas nas interseções 5.000 US$ por quilômetro 50 $0
Via de ônibus completamente colorizada 50.000 US$ por quilômetro 50 50 $2.500.000

Paisagismo No. de 
quilômetros

Entre o no. de km de 
cada tipo

Nenhum 0 US$ por quilômetro 50 $0
Básico (1 arvore a cada 50 metros + plantas) 10.000 US$ por quilômetro 50 $0
Alta qualidade (1 árvore a cada 10 metros + esculturas) 50.000 US$ por quilômetro 50 50 $2.500.000

Passagem subterrânea nas interseções Entre o no. de 
passagens

Sem passagens subterrâneas 0 US$ por passagem $0
Passagem subterrânea da via de ônibus 3.500.000 US$ por passagem 2 $7.000.000

Faixas de ultrapassagem nas estações (i.e., serviços expressos) No. de 
estações

Entre o no. de 
estações sem 

passage

Sem serviços expressos 0 US$ por estação 100 0 $0
Serviços expressos 50.000 US$ por estação 100 $0

Sub total de vias $47.250.000

intervalo de 1 milhão de dólares a 7 milhões de 
dólares por quilômetro. Alguns dos principais 
fatores na determinação dos custos reais de 
infra-estrutura são:

Número de faixas exclusivas;��
Materiais utilizados na construção das faixas;��
Capacidade esperada do sistema, e portanto ��
capacidade e tamanho das estações, terminais 
e garagens;
Custos de construção locais;��
Quantidade de desapropriações necessárias.��

A Tabela 11.4 lista os custos reais de infra-estru-
tura para a Fase I do TransMilenio.

11.7.2  Técnicas de estimativas

O limitado número de sistemas de BRT até 
hoje, combinado com a falta de um banco 
de dados compartilhado de custos, torna as 

estimativas locais dos custos de infra-estrutura 
um pouco complicadas. Entretanto, há algumas 
opções para desenvolver uma estimativa ini-
cial dos custos de infraestrutura. Estas opções 
incluem o desenvolvimento de estimativas com 
base em:

Custos de sistemas de BRT em outras cidades ��
com ajustes com base em fatores locais de 
projeto e macro-econômicos;
Projetos anteriores similares em áreas simila-��
res do município; tais projetos podem incluir 
esforços de expansão viária e medidas prévias 
de melhoramento de ônibus;
Discussões informais com empreiteiros locais ��
e associações de negócios de engenharia;
Trabalho de levantamento de consultores, ��
que podem incorporar todas as técnicas de 
estimativa acima.
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Tabela 11.6: Custos de estações (Projeto da Fase I de 50 quilômetros)

Item Custo por 
unidade Unidade Informação de 

referência Quantidade Custo

Construção de estações No. de 
estações

Entre o no. de estações 
de cada tipo

Estações de 3 metros de largura 200.000 US$ por estação 100 100 $20.000.000
Estações de 5 metros de largura 350.000 US$ por estação 100 $0

Ar-condicionado/aquecimento nas estações No. de 
estações

Entre o no. de estações 
with cada tipo

Sem ar condicionado 0 US$ por estação 100 $0
Ar-condicionado / aquecimento completo 100.000 US$ por estação 100 $0
Ar-condicionado / aquecimento em refúgio dentro da estação 30.000 US$ por estação 100
Nebulizadores / ventiladores 5.000 US$ por estação 100 100 $500.000

Portas deslizantes na interface de embraque No. de 
estações

Entre o no. de estações 
com cada tipo

Sem portas deslizantes 0 US$ por estação 100 $0
Portas deslizantes (8 portas por estação) 40.000 US$ por estação 100 100 $4.000.000
Portas deslizantes (16 portas por estação) 80.000 US$ por estação 100

Identificação da estação - poste de sinalização No. de 
estações

Entre o no. de estações 
com poste

Sem poste de identificação da estação 0 US$ por estação 100 $0
Poste de identificação da estação 800 US$ por estação 100 100 $80.000

Mapas e informação No. de 
estações

Entre o no. de estações 
ou quiosques

Sem mapas ou informação 0 US$ por estação 100 $0
Mapas nas estações 3.000 US$ por estação 100 $0
Mapas nas estações e nos veículos 6.000 US$ por estação 100 100 $600.000
Quiosques de informação 30.000 US$ por quiosque 5 $150.000

Coletores de reciclagem na estação No. de 
estações

Entre o no. de estações 
com cada tipo

Nenhum 0 US$ por estação 100 $0
Coletores na estação 1.000 US$ por estação 100 100 $100.000

Segurança da estação No. de 
estações

Entre o no. de estações 
com cada tipo

Sem medidas de segurança 0 US$ por estação 100 $0
Posto de chamada de emergência 1.500 US$ por estação 100 $0
Câmeras de segurança 8.000 US$ por estação 100 100 $800.000

Sub total de estações $26.230.000

Estimativas de custo mais apuradas irão ser 
feitas em momentos posteriores quando o pro-
jeto se aproxima do estágio de implementação. 
Na fase de desenvolvimento inicial, as técnicas 
de estimativa apresentadas acima devem ajudar 
a estreitar as características de projeto e desem-
penho para uma área de valores relativamente 
centrada.

Com base em dados de custo de sistemas de 
BRT existentes em nações em desenvolvimento, 
um calculador de custos de BRT foi desenvol-
vido para dar as cidades uma estimativa inicial 
de custos de infra-estrutura. O custo real depen-
derá muito das condições e circunstâncias locais. 
Entretanto o calculador de custo de BRT é útil 

para alertar desenvolvedores de projetos sobre 
os itnes de custo que devem ser considerados no 
planejamento de um sistema. O calculador de 
custos real pode acessado no seguinte website: 
http://www.itdp.org/programs/BRT.

Um exemplo do uso deste calculador é apresen-
tado a seguir. Neste caso, o custo é estimado 
para uma Fase I hipotética de um projeto de 50 
quilômetros de vias de ônibus troncais.

A Tabela 11.5 resume os custos construção de 
vias para este projeto hipotético. Neste caso, 
elegeu-se fazer vias de ônibus de asfalto com 
concreto nas áreas de estação. Orçamento 
também é oferecido para colorir toda a via de 
ônibus troncal.

http://www.itdp.org/programs/BRT
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Tabela 11.7: Custos de sistema de tarifa e ITS (Projeto da Fase I de 50 quilômetros)

Item Custo por 
unidade Unidade Informação de 

referência Quantidade Custo

Leitores de bilhetes No. de estações Entre o no. de estações 
com cada tipo

Sistemas de cartões inteligentes (4 leitores por estação) 10.000 US$ por estação 100 100 $1.000.000
Sistema de tarja magnética (4 leitores po estação) 7.000 US$ por estação 100 $0
Sistema de moedas (2 leitores por estação) 1.500 US$ por estação 100 $0

Catracas No. de estações Entre o no. de estações 
com catracas

Catraca rotativa (4 catracas por estação) 7.000 US$ por catraca 100 $0
Catraca com portões móveis (4 catracas por estação) 2.800 US$ por catraca 100 100 $280.000

Unidade de registro de tarifas / maquina de bilhetes No. de estações Entre o no. de estações 
com máquinas

Sistema de cartões inteligentes 15.000 US$ por máquina 100 100 $1.500.000
Sistema de tarja magnética 10.000 US$ por máquina 100 $0
Sistema de moedas 0 US$ por máquina 100 $0

Mídia de tarifa No. de cartões Entre o no. de cartões

Sistema de cartões inteligentes com microprocessador 3,50 US$ por cartão 500.000 $1.750.000
Sistema de cartões inteligentes sem microprocessador 1,20 US$ por cartão $0
Cartões de tarja magnética 0,05 US$ por cartão $0
Sistema de moedas 0,00 US$ por cartão $0

Software do sistema de tarifas No. de software Entre o no. de softwares

Sistema de cartões inteligentes 500.000 US$ por software 1 1 $500.000
Sistema de tarja magnética 300.000 US$ por software 1 $0
Sistema de moedas 100.000 US$ por software 1 $0

Intelligent Transportation Systems (ITS) No. de 
estaçoes/inters.

Entre o no. de estações/
inters.

Nenuma opção de ITS 0 US$ por estação 100 $0
Extensão de fase do verde para o BRT 20.000 US$ por interseção 100 20 $400.000
Painéis de mensagem variável 7.500 US$ por estação 100 100 $750.000
Serviço de banda larga nas estações/terminais 750 US$ por estação 100 100 $75.000

Sub total de sistema de tarifas e ITS $6.255.000

A Tabela 11.6 resume os custos de estação para 
o sistema hipotético. Neste caso se assume que 
as estações têm três metros de largura com 
portas deslizantes, mapas de apoio ao usuário e 
câmeras de segurança. Também se assume que 
há uma estação a cada 500 metros de corredor 
troncal.

A Tabela 11.7 resume os custos de tecnologia 
associados com o sistema. Estes itens de custo 
incluem os equipamentos de cobrança e verifica-
ção de tarifas tão bem como quaisquer aplica-
ções de Sistemas Inteligentes de Trânsito (ITS). 
No caso deste exemplo, a tecnologia de cartões 
inteligentes será utilizada, bem como alguma 
prioridade de sinal nas interseções, painéis de 
informação em tempo real nas estações e servi-
ços de internet de banda larga nas estações.
A Tabela 11.8 resume os custos de infra-estru-
tura de integração associados a esse sistema 

hipotético. Neste caso se assume que haverá ou 
uma nova travessia de pedestres ou uma passa-
rela em cada estação. Também se assume que 
este sistema incluirá 100 quilômetros de melho-
rias em caminhos para pedestres em áreas pró-
ximas as estações. Adicionalmente, este sistema 
inclui estacionamento de bicicletas nas estações, 
integração com táxis e algumas benfeitorias de 
estacionamentos de automóveis particulares para 
usuários.
A Tabela 11.9 resume os itens de custo de infra-
estrutura remanescentes, o que inclui infra-
estrutura alimentadora, terminais, garagens, 
estações de transferência intermediárias e todos 
os requerimentos de aquisição de propriedades. 
Para este sistema hipotético, se assume que exis-
tirão 75 quilômetros de vias alimentadoras, um 
centro de controle, dois terminais, duas gara-
gens, quatro estações intermediárias de transfe-
rência e substanciais aquisições de terrenos para 
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Tabela 11.8: Custos de infra-estrutura de integração (Projeto da Fase I de 50 quilômetros)

Item Custo por 
unidade Unidade Informação de 

referência Quantidade Custo

Travessias de pedestres No. de estações Entre o no. de estações 
com travessias

Nenhuma melhoria 0 US$ por estação 100 $0
Faixas de pedestres semaforizadas 20.000 US$ por estação 100 75 $1.500.000
Passarela 300.000 US$ por estação 100 25 $7.500.000

Acesso de pedestres a área das estações No. de km de corredor Entre a km de vias 
melhoradas

Nenhuma melhoria 0 US$ por quilômetro 50 $0
Melhorias para o acesso de pedestres 35.000 US$ por quilômetro 50 100 $3.500.000

Integração de bicicletas No. de estações Entre o no. de estações 
com estacionamento

Sem integração de bicicletas 0 US$ por estação 100 $0
Estacionamento de bicicletas nas estações 8.000 US$ por estação 100 50 $400.000

Integração com táxis No. de estações Entre o no. de pontos taxi

Nenhuma integração com taxis 0 US$ por estação 100 $0
Pontos de táxis formais na estação 60.000 US$ por estação 100 20 $1.200.000

Instalações de estacionamento Entre o no. de benfeitorias

Nenhuma benfeitoria 0 US$ por benfeitoria $0
Apenas baias de desembarque de automóveis 40.000 US$ por benfeitoria 2 $80.000
Instalações de estacionamento (páteo aberto) 1.500.000 US$ por benfeitoria 2 $3.000.000
Instalações de estacionamento (de vários andares) 10.000.000 US$ por benfeitoria $0

Sub-total de infra-estrutura de integração $17.180.000

os terminais, garagens e estacionamentos de 
carros para os usuários.
Além dos itens de linha destacados nas Tabe-
las de 11.6 a 11.9, a equipe de projeto também 
deve incluir custos de contingências dentro de 
qualquer orçamento preliminar. O item con-
tingência é uma precaução de custos de infra-
estrutura imprevistos. Idealmente, o orçamento 
preliminar será de natureza adequadamente 
conservadora para que os tomadores de decisão 
não encarem excessos de despesas em um outro 
momento.
A Tabela 11.10 resume os subtotais de cada 
categoria de custo precedente. O orçamento 
total de infra-estrutura projetado para este 
projeto hipotético chega a aproximadamente 
180 milhões de dólares, o que iguala aproxima-
damente 3,6 milhões de dólares por quilômetro 
de serviços troncais.

11.7.3  Opções custos de investimento e de 
custos operacionais

Na maioria dos sistemas de BRT, a classifica-
ção de custos de investimento contra custos 
operacionais é importante do ponto de vista 
do investimento público contra o investimento 
privado. O setor público geralmente provê o 

investimento da mesma forma que tipicamente 
custeia ruas para automóveis particulares. 
Muitos sistemas de BRT utilizam operadores 
privados para cobrir os custos operacionais, e 
assim tais operadores têm acessos às receitas da 
cobrança de tarifas. Alguns custos, como veícu-
los e equipamentos de cobrança de tarifas, não 
caem automaticamente em nenhuma das duas 
categorias, e assim a designação destes custos 
pode depender de circunstâncias locais.
Há casos onde alguns elementos do sistema de 
BRT podem ser estrategicamente deslocados 
entre as categorias de custos de investimento e 
de operação. Tipicamente, esta situação aparece 
quando a acessibilidade da tarifa em países de 
baixas rendas se torna um assunto significativo. 
Por exemplo, algumas nações africanas tem 
rendas per capta de 200 dólares ou menos. Já 
que o custo dos veículos e equipamentos de 
cobrança de tarifas provavelmente não serão 
notadamente diferentes entre nações de renda 
baixa e renda média, os custos destes equipa-
mentos pode colocar uma pressão significativa 
nos custos operacionais totais em nações de 
baixa renda. Assim, a movimentação de alguns 
destes custos para a categoria de custos de 
investimento pode ajudar a permitir níveis de 
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Tabela 11.9: Outros custos de infra-estrutura (Projeto da Fase I de 50 quilômetros)

Item Custo por 
unidade Unidade Informação de 

referência Quantidade Custo

Sistema alimentador Km vias 
alimendoras

Entre o no. de 
km de cada tipo

Sem melhorias 0 US$ por quilômetro $0
Melhorias na estação/via de ônibus alimentadoras 75.000 US$ por quilômetro 75 $5.625.000

Centro de controle (incluindo software) No. de centros 
de controle

Entre "1" 
para os tipos 
selecionados

Sem centro de controle 0 US$ 0 $0
Construção física do centro de controle 1.500.000 US$ 1 1 $1.500.000
Apenas controle de rádio (equipamento) 100.000 US$ 1 $0
Sistema de GPS (equipamento) 1.000.000 US$ 1 1 $1.000.000
Software 3.000.000 US$ 1 1 $3.000.000

Terminais e garagens
Entre o no. de 
terminais ou 

garagens

Instalações do terminal 3.000.000 US$ por terminal 2 $12.000.000
Instalações da garagem 5.000.000 US$ por garagem 2 $20.000.000
Banheiros nos terminais 15.000 US$ por terminal 2 $60.000

Estações intermediárias de transferência Entre o no. de 
corredores

Sem dstações intermediárias de transferência 0 US$ por corredor $0
Estações intermediárias de transferência padrão 400.000 US$ por corredor 4 $3.200.000
Grandes estações intermediárias de transferência para múltipols 
serviços alimentadores 1.500.000 US$ por corredor $0

Aquisição de propriedade Entre o no. de 
locais ou km

Nenhuma aquisição de propriedade necessária 0 US$ por local $0
Área de terminal em área de periferia1) 3.000.000 US$ por local 2 $6.000.000
Área de garagem em área de periferia2) 5.000.000 US$ por local 2 $10.000.000
Área de estacionamento de veículos particulares em área de periferia3) 2.000.000 US$ por local 2 $4.000.000
Área de terminal em área central1) 60.000.000 US$ por local $0
Alargamento de vias em distritos centrais (2 faixas) 40.000.000 US$ por quilômetro $0

Sub total de outros itens de custo de infraestrutura $66.385.000
1) Assume 30.000 metros quadrados para o local do terminal
2) Assume 50.000 metros quadrados para o local da garagem
3) Assume 20.000 metros quadrados para o local do estacionamento

Tabela 11.10: 
Resumo de custos de infra-estrutura (Projeto da Fase I de 50 km)

Categoria de custo
Total projetado
(US$ milhões)

Custo por quilômetro
(US$ milhões / km)

Vias 47,250  0,945

Estações 26,230  0,525

Sistema de tarifa e ITS 6,255  0,125

Integração 17,180  0,344

Outros (terminal, terreno, etc.) 66,385  1,328

Subtotal 163,300  3,266

Contingência (10%) 16,330  0,327

Total 179,630  3,593
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tarifa razoáveis sem a necessidade de subsídios 
operacionais.
Além disso, é bastante desejável evitar subsí-
dios operacionais já que o processo de subsídios 
acrescenta muita complexidade administrativa 
ao sistema, bem como cria oportunidades para 
a apropriação indevida de fundos. Uma única 
parcela de subsídio inicial para as despesas de 
investimento é tipicamente uma maneira muito 
mais elegante para aplicar o suporte de custeio 
público.
Passar a aquisição de equipamentos para a 
categoria de investimentos pode trazer consigo 
algumas consequências não propositais. Em 
geral, é melhor ter as companhias que utilizam 
o equipamento manterem e pagarem por ele. 
Companhias operando ônibus que elas não 
compraram ou não possuem tenderão a não 
zelar adequadamente pelos veículos. Estas com-
panhias também podem não buscar os modelos 
de custo mais eficiente por ocasião da aquisição. 
Assim, a compra pública de equipamento pode 
resultar em incentivos mal colocados. Uma 
alternativa para estas circunstâncias é o setor 
público compartilhar os custos com o setor pri-
vado. Por exemplo, o setor público pode prover 
50 por cento através das receitas tarifárias. Desta 
forma, a empresa particular ainda tem um 
incentivo para manter adequadamente o veículo, 
mas o custo reduzido significa que a pressão na 
recuperação do custo é diminuída.
Em geral, é sempre melhor para o setor privado 
comprar seus próprios veículos, com base nas 
especificações bem definidas dadas pelo setor 
público. Entretanto, em alguns casos em nações 
de baixa renda, pode ser necessário transferir 

alguns dos custos de aquisição de veículos para 
a categoria de investimentos de forma a alcan-
çar uma tarifa acessível ao usuário. É bastante 
viável transferir o fardo do investimento inicial 
das mãos privadas para as públicas e manter a 
eficiência do setor privado possível. Como uma 
alternativa ao investimento público diretamente 
em equipamentos como os veículos e máquinas 
de cobrança, o setor público também poderia 
oferecer condições especiais de empréstimos ou 
incentivos fiscais que reduziriam o impacto do 
investimento no fluxo de caixa e não envolve-
rão o setor público de verdade no processo de 
aquisição. O elemento chave é selecionar opções 
financeiras que permitirão que a cidade promova 
tarifas acessíveis, maximizando os respectivos 
recursos e capacidades dos setores tanto públicos 
quanto privados.
Também há circunstancias que podem permitir 
os custos na outra direção, de investimentos 
para custos operacionais (Figura 11.132). Alguns 
sistemas têm espaço para maiores níveis de 
tarifas e podem preferir reduzir o empréstimo de 
capital para a infra-estrutura inicial do sistema. 
Nestes casos, colocar alguns elementos dos 
equipamentos na categoria de custos operacio-
nais pode fazer sentido. Por exemplo, Bogotá 
exigiu que a empresa privada com a concessão 
de cobrança de tarifas incluísse as catracas 
eletrônicas e os cartões inteligentes como parte 
do lance operacional. O empresa de cobrança 
de tarifa assim amortiza o custo desta infra-
estrutura através de sua parcela da receita do 
sistema. Com efeito, a empresa concessionada 
está agindo como um agente financeiro para a 
particular peça da infraestrutura.

11.7.4  Aquisição de terrenos e propriedades

Um dos itens de custo mais variáveis na compa-
ração de diferentes sistemas de BRT é o nível de 
aquisição de terrenos e propriedades necessário. 
Em muitos casos, a municipalidade precisará 
impor o domínio eminente sobre propriedades 
particulares, que é uma ação legal para assumir 
a posse de um terreno ou propriedade quando o 
proprietário é contrário a venda.
Já que vias de ônibus exclusivas são mais tipica-
mente do lado do canteiro central, as proprieda-
des particulares nas bordas do corredor per-
manecem relativamente intocadas. Entretanto, 

Figura 11.132
Alguns itens de 
custo, como veículos 
e equipamentos de 
tarifas poderiam 
ser listados como 
investimentos ou custos 
operacionais. Mudar 
todas ou algumas 
partes dessas despesas 
para uma categoria ou 
outra causa impacto 
na acessibilidade das 
tarifas e da quantidade 
de investimento 
em infra-estrutura 
necessários.
Foto por Lloyd Wright
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cidades desejando manter o número de faixas de 
tráfego misto devem adquirir terrenos e proprie-
dades nas laterais da via. Espaço para terminais 
e garagens pode ser problemático devido à maior 
necessidade de terreno. Entretanto esses locais 
são geralmente localizados mais longe do centro, 
e assim mais espaços abertos e menores custos 
de terreno são geralmente disponíveis nestas 
locações periféricas.
Em casos que a aquisição de propriedades é 
necessária, os custos de infraestrutura podem 
rapidamente disparar. Os custos de infraes-
trutura no sistema TransMilenio de Bogotá 
pularam de aproximadamente 5,3 milhões de 
dólares por quilômetro na Fase I para valores 
tão altos quanto 15,9 milhões de quilômetros 
na Fase II. Muito deste aumento foi devido a 
necessidade muito maior de aquisição de terre-
nos na segunda fase. Na Fase I de TransMilenio, 
aproximadamente 600 lotes foram comprados. 
Na Fase II, a municipalidade adquiriu quase 
4.000 lotes (Figura 11.133).
O uso eminente da lei de domínio é um assunto 
político e social delicado. Emoções podem 
manifestar-se bastante profundamente quando 
negócios ou famílias tem de deixar seus lugares 

de trabalho e suas casas, especialmente quando 
estes locais foram possuídos por gerações. Além 
disso, já que grupos de baixa renda geralmente 
vivem mais próximos dos corredores mais movi-
mentados, questões de justiça social também 
virão à tona. Agências de empréstimos interna-
cionais, como o Banco Mundial, são bastante 
sensíveis a adequação de procedimentos de 
domínio eminentes. Falhas em manejar a aquisi-
ção de propriedades de uma forma justa podem 
resultar na perda de financiamentos internacio-
nais. Por todas estas razões, a desapropriação 
de propriedades deve ser tratada com cuidado e 
com o maior nível de transparência.
Algumas características de um programa de 
aquisição de propriedades são:

Clareza �� nos procedimentos;
Transparência �� e abertura do processo;
Precisão no cronograma �� de processamento 
e precisão no cronograma da resolução de 
conflitos;
Um sobrepujante senso de �� justeza no 
processo.

O Banco Mundial desenvolveu um conjunto de 
procedimentos recomendados para programas 
de aquisição compulsória em projetos de infra-

Figura 11.133
A desapropriação 
de propriedades e 
terreno na Fase II 
do TransMilenio 
aumentou bastante o 
investimento global.
Foto por Carlos Pardo
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estrutura. Da mesma forma, Bogotá desenvol-
veu um processo similar para lidar bem com a 
aquisição de propriedades necessárias à expansão 
do sistema TransMilenio. Os passos seguintes 
delineiam o processo de Bogotá:

1. Mapear os lotes em relação ao sistema de 
BRT planejado. Desenhar ajustes para 
minimizar a aquisição de terrenos, mesmo 
que isso implique em reduzir o número de 
faixas de tráfego misto.

2. Determinar a história de propriedade de 
todos os terrenos necessários. Este processo 
inclui a investigação de títulos de proprie-
dades, hipotecas e atuais ocupantes.

3. Pesquisar as reais atividades e condições 
sócio-econômicas dos atuais ocupantes, de 
forma a definir uma linha de base para a 
potencial compensação financeira.

4. Avaliar o valor da propriedade através de 
investigadores independentes para com-
pensar os valores comerciais dos pontos. Se 
apenas o registro de impostos da proprie-
dade é utilizado, propriedades podem ser 
significantemente sub avaliadas, o que 
pode disparar litígios e atrasar o processo 
de aquisição.

5. Estimar a compensação necessária com 
base nas condições atuais da propriedade. 
Também incluir um valor para potenciais 
impactos nas vendas durante o processo de 
re-locação.

6. Oferecer assistência na procura por opções 
de re-locação. Oferecer informações sobre 
alternativas potenciais. Esta assistência 
deve ser particularmente dirigida para 
famílias de baixa renda e outros grupos 
vulneráveis que estejam sendo deslocados.

7. Providenciar uma oferta de compensação 
completa e bem documentada para habi-
tantes deslocados. Recomenda-se incluir 

um pagamento inicial nesta fase para 
ajudar a transação se mover em direção ao 
término.

8. Se a oferta é aceita, oferecer um processo 
rápido para concluir os documentos da 
transação e liberar o pagamento inicial. 
Falhas na pronta entrega da documentação 
e pagamentos irão minar a confiança do 
público no processo e levar a menor coope-
ração em aquisições futuras.

9. Se a oferta é recusada devido ao montante 
de compensação proposto, então as duas 
partes devem concordar em um processo 
de arbitragem para determinar o valor 
correto. O processo de arbitragem deve ser 
bem definido no início do programa de 
aquisições, e assim ser preparado par ser 
prover repostas em tempos razoáveis.

10. Se a oferta é recusada e as partes não 
concordam na arbitragem, então a lei de 
domínio eminente será aplicada. O procedi-
mento legal subsequente se iniciará onde o 
proprietário pode apresentar p caso contra a 
desapropriação ou argumentar por um dife-
rente valor de compensação. Dada a extensa 
duração potencial dos procedimentos legais, 
a cidade pode requisitar que a corte conceda 
o acesso a propriedade imediatamente para 
o desenvolvimento do sistema. O valor 
devido para compensação será então defi-
nido ao término do processo legal.

A chave para qualquer processo de desapropria-
ção de terreno é a qualidade da avaliação e a 
clareza dos procedimentos a serem seguidos. O 
processo inteiro deve ser desenhado para contar 
com todas as eventualidades e para oferecer 
ações em tempos adequados a cada passo. 
Mesmo pequenos atrasos devidos a procedimen-
tos legais podem aumentar custos de construção 
dramaticamente.
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12. Tecnologia

“Qualquer tecnologia suficientemente 
avançada é indistinguível da mágica.”

—Arthur C. Clarke, autor e inventor, 1917–2008

Avanços tecnológicos em veículos, sistemas de 
cobrança e sistemas de comunicação tiveram 
papel essencial no avanço do “estado da arte” 
do transporte público. Sistemas Inteligentes de 
Trânsito (ITS), como a localização automática 
de veículos (AVL) e painéis de mensagem vari-
ável contribuíram para melhorar drasticamente 
a eficiência operacional e o serviço ao usuário. 
A tecnologia também evoca uma imagem de 
modernidade e sofisticação que ajuda a vender 
projetos conceituais tanto para autoridades polí-
ticas, quanto para o público.
Ao mesmo tempo, a tecnologia não deve suplan-
tar o projeto operacional; em vez disso, escolhas 
tecnológicas devem simplesmente partir das 
necessidades dos usuários, que foram identifi-
cadas na análise de demanda, e das caracterís-
ticas operacionais desejadas. O projeto de um 

sistema em torno de um veículo específico está 
fadado ao comprometimento. O sistema deve 
obviamente ser moldado em torno do usuário e 
não de um invento tecnológico. Por essa razão, 
as escolhas tecnológicas a respeito de veículos, 
sistemas de cobrança e ITS são realmente a 
última atividade no processo de projeto do BRT. 
Uma vez que o Plano Operacional e boa parte 
do Plano de Negócios estejam completos, os 
parâmetros relevantes das alternativas tecnológi-
cas podem ser definidos.
Este capítulo mostra o perfil das diversas opções 
tecnológicas para veículos, sistemas de cobrança 
e ITS. Como nos demais aspectos do planeja-
mento do sistema, não há respostas certas ou 
erradas para a seleção de tecnologia. Em vez 
disso, cada opção traz consigo diferentes con-
juntos de benefícios que devem ser ponderados 
pelas prioridades definidas pelos desenvolvedo-
res de projeto. Como sempre, o contexto local é 
a base para determinar a solução mais adequada 
para qualquer situação.
Os assuntos discutidos neste capítulo são:

12.1 Tecnologia veicular

12.2 Sistemas de cobrança de tarifas

12.3 Sistemas Inteligentes de Trânsito

12.4 Processo de licitação de tecnologia

12.1  Tecnologia veicular
“Não se preocupe, querida, não se preocupe! 
Ninguém em Nova Iorque percebe um ônibus, 
a não ser que esteja a ponto de ser atropelado 
por ele.” (Samantha, personagem do seriado 
“Sex and the City”)

—Kim Cattrall, atriz, 1956–

Poucas decisões no desenvolvimento de um 
sistema de BRT criam maior debate do que a 
escolha da tecnologia de propulsão e do fabri-
cante dos ônibus. Entretanto, sempre se deve 
lembrar que o BRT é muito mais do que apenas 
um ônibus. A escolha da tecnologia é impor-
tante, visto que terá grande influência no desem-
penho do sistema, mas a seleção do veículo não 
é necessariamente mais importante que outras 
miríades de escolhas do sistema.

Sem levar em consideração se a aquisição dos 
veículos é pública ou privada, as especificações 
técnicas do veículo selecionado serão ampla-
mente definidas pelos projetistas do sistema, 
de forma que a interface entre ônibus e infra-
estrutura seja adequada. A prática comum é que 
a agência pública defina os padrões dos veículos 
e que o setor privado os adquira e os opere.
Assim, ainda que um conjunto-padrão de reque-
rimentos deva ser atendido, muitas decisões, 
como a seleção do fabricante, são, na verdade, 
deixadas para as empresas operadoras dos 
ônibus. A agência pública provavelmente desen-
volverá um conjunto detalhado de especificações 
de veículos que cada operador será obrigado a 
atender. Entretanto, é deixado para o operador, 
que está pagando pelos ônibus, determinar 
como atender melhor essas especificações. Dessa 
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forma, dentro do sistema TransMilenio de 
Bogotá, cada companhia escolheu um fabricante 
diferente. Entretanto, graças às especificações 
detalhadas, da perspectiva do cliente, todos os 
veículos se parecem e operam de forma idên-
tica. Esse compartilhamento de características é 
importante para criar e preservar a clara identi-
dade do sistema.
Na aquisição de veículos de BRT, operado-
res devem pesar muitos fatores na escolha de 
sistema de propulsão e combustível. Além dos 
preços de veículos básicos, há uma vastidão de 
assuntos que devem ser considerados. O veículo 
atenderá aos padrões de emissão exigidos? O 
tamanho e o projeto do veículo é adequado às 
exigências de capacidade? A tecnologia tem um 
histórico consistente de operação em condições 
de cidades em desenvolvimento? A tecnologia 
exige pessoal de manutenção com habilidades 

muito especializadas? As peças de reposição para 
a tecnologia são dispendiosas e difíceis de obter 
em uma cidade em desenvolvimento? Postos de 
abastecimento especiais são necessários para a 
tecnologia? A tecnologia selecionada é finan-
ceiramente viável? Uma tecnologia sofisticada 
e atraente pode atiçar tomadores de decisão a 
fazer uma escolha instintiva, mas, ainda assim, 
questões básicas sobre manutenção, peças de 
reposição e custos operacionais devem ser parte 
integrante do processo decisório (Figura 12.1)

12.1.1  Matriz de tomada de decisões

A seleção, provisão e operação da tecnologia da 
frota de veículos são complexas e dependem de 
fatores legais, operacionais, institucionais e estra-
tégicos específicos de cada caso. A Figura 12.2 
mostra uma metodologia recomendada para os 
mecanismos de seleção e provisão de veículos.

Figura 12.1
A sofisticação e a 

atratividade de uma 
tecnologia são fatores 
a considerar, mas os 
custos de operação e 

manutenção também 
são questões básicas.

Foto por cortesia de Advanced Public 
Transport Systems (APTS)

Figura 12.2
Processo decisório para 

a seleção de veículos.

Processo de tomada de decisão

1. De�nir o que
é necessário

2. Identi�car
e análisar a
tecnologia
disponível

3. Processo
de Avaliação
e Seleção

4. De�nição do
Processo de
Aquisição

 Tamanho do veículo
 Operações
 Ambiente
 Restrições legais
 Tamanho da frota

 Chassis e carroceria
 Tecnologia de propulsão
 Tipos de combustível
 Desempenho ambiental
 Questões estratégicas

 Considerações 
�nanceiras

 Aspectos operacionais
 Aspectos ambientais
 Considerações

estratégicas

 Esquema institucional
 Distribuição de riscos
 Opções de compra
 Oferta direta
 Concessão
 Leasing
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Tabela 12.1: Fatores de decisão para a seleção de tecnologia veicular

Categoria Fator

Custo Custo de aquisição��
Custo de manutenção��
Valor de revenda no mercado local��

Características Capacidade de passageiros��
Opções de desenho interno��
Estéticas��

Suporte do fabricante Escritório de apoio do fabricante no país��
Capacidade da equipe de assistência técnica ��
do fabricante
Condições de garantia��

Robustez Registro de uso da tecnologia em cidades em ��
desenvolvimento
Necessidade de habilidades especiais para ��
manutenção e operação
Viabilidade de reparos na via��
Porcentagem de tempo esperada em operação��
Confiabilidade��
Longevidade��

Abastecimento Tempo de abastecimento��
Tipo e custo de estação de abastecimento��

Segurança Resistência da estrutura da carroceria��
Projeto do chassi��
Eficiência do sistema de freios��
Proteção contra incêndios��
Dispositivos de emergência��

Ambiente Emissões locais (NO�� X, SOX, CO, PM, tóxicos)
Emissões globais (CO�� 2, N2O4, CH4)
Níveis de ruído��
Outros produtos residuais (�� e.g., resíduos sóli-
dos, óleo de resíduos)

Adequação às regula-
mentações locais

Peso máximo por eixo��
Restrições de altura, largura e comprimento��

A consecução das as quatro atividades principais 
descritas na Figura 12.2 pode garantir que as 
características dos veículos escolhidos atenderão 
todas as exigências operacionais necessárias para 
assegurar a viabilidade financeira do sistema.
A primeira e mais importante atividade envolve 
a identificação das necessidades específicas de 
projeto e requerimentos para a frota. A maior 
parte dessa análise deve já ter sido feita no 
processo de projeto operacional. Características 
de veículos não devem ser definidas com base 
apenas em interesses estéticos ou políticos, mas 
devem ser definidas com base na otimização das 
operações do sistema.
A seleção do veículo antes de se completar a 
análise operacional seria um engano sério. A 
seleção do tipo de veículo antes da definição do 
projeto operacional do sistema pode resultar na 
aquisição de veículos muito mais caros do que o 
necessário, ou de veículos muito pequenos para 
oferecer a capacidade necessária sem lotações 
excessivas ou congestionamento da via.
A Tabela 12.1 resume vários dos fatores que 
um operador deve considerar nas decisões sobre 
tecnologia e fabricante.
Uma vez que os principais requerimentos de 
sistema foram identificados, ainda permane-
cem muitas considerações técnicas adicionais 
que precisam ser decididas antes da finalização 
da especificação técnica. Em geral, as áreas de 
decisão básica para o veículo incluem:

1. Tamanho do veículo;
2. Configuração de chassi e de carroceria;
3. Opções de desenho interior;
4. Tecnologia de propulsão e combustível;
5. Opções estéticas;
6. Opções de atraque à estação.

Tabela 12.2: Opções de veículos e capacidades 
de passageiros

Tipo de 
veículo

Comprimento
(metros)

Capacidade
(passageiros)

Biarticulado 24,0 240 – 270

Articulado 18,5 120 – 170

Tandem 15,0 80 – 100

Dois andares 12 – 15 80 – 130

Standard 12,0 60 – 80

Microônibus 6,0 25 – 35

Vans 3,0 10 – 16

12.1.2  Dimensões dos veículos

O tamanho e a capacidade de passageiros reque-
ridos para o veículo são amplamente determi-
nados pela análise de modelagem conduzida no 
começo do projeto. O processo de análise deve 
determinar o volume de passageiros para um 
corredor específico. As capacidades de veículos 
em conjunção com a frequência de serviço são 
os fatores primários que ajudarão a alcançar o 
volume de usuários requerido.
A Tabela 12.2 resume as diversas opções de 
comprimento associadas com a capacidade de 
passageiros. A capacidade real de passageiros 
depende de uma série de fatores, incluindo a 
planta do interior, o número de passageiros sen-
tados versus o número de passageiros de pé e as 
normas culturais a respeito do espaço necessário 
por passageiro.
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12.1.2.1  Calculando a capacidade ótima de 
veículo

A metodologia para o cálculo do tipo apro-
priado de veículo para qualquer situação já foi 
apresentada na seção 8.2 deste Manual de BRT. 
A Equação 12.1 resume o principal cálculo 
necessário para determinar o tamanho ótimo de 
veículo.
Equação 12.1: Determinação da capacidade de 
veículo necessária
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O assim chamado tamanho “ótimo” de veí-
culo, no entanto, pode variar de corredor para 
corredor. Uma opção é operar com diferentes 
tamanhos de veículos em diferentes corredores 
da cidade. Entretanto, essa falta de compa-
tibilidade pode ser desvantajosa por diversas 
razões. Primeiro, a aquisição de diferentes tipos 
de veículos tende a reduzir as economias de 
escala na aquisição, levando a maiores custos 
globais de veículos. Segundo, diferentes tipos 
de veículos podem requerer diferentes cuidados 
de manutenção e conjuntos diferentes de peças 
de reposição, minando outra vez as economias 
de escala. Terceiro, o gerenciamento de uma 
frota de veículos diferentes reduz a flexibilidade 
operacional no uso de veículos em corredores 
diferentes, especialmente quando quebras ou 
exigências de manutenção possam tirar alguns 
veículos de circulação por algum período de 
tempo. Quarto, veículos de tamanhos diferentes 
implicam que os tamanhos das estações também 
precisam variar, resultando na possível incapaci-
dade de operar veículos entre diversos corredores 
em um único itinerário.
Por todas essas razões, é normalmente preferível 
selecionar-se um único tipo de veículo que possa 
atender todas as linhas troncais. Da mesma 
forma, um ou dois veículos menores podem ser 
escolhidos para os serviços alimentadores.

Um engano comum envolve a assunção de que 
veículos maiores, de alguma forma, são “melho-
res”. Na verdade, o melhor tamanho de veículo 
é aquele que permite a operação com eficiência 
de custo para os volumes existentes e serviços 
frequentes. Se um ônibus grande precisa de 
headways de dez minutos para que o fator de 
ocupação máxima possa ser atingido, então a 
escolha de um veículo menor pode ser mais 
conveniente. Passageiros preferem headways 
entre um e quatro minutos. Longos tempos de 
espera, no final das contas, levam os passageiros 
a escolher modos alternativos de transporte, 
como veículos particulares. É importante que 
o desenho operacional inclua uma análise de 
preferência que estude a valoração do tempo 
pelos usuários de uma forma que o número 
corresponda ao tamanho ótimo de veículos a ser 
escolhido e que um nível adequado de qualidade 
possa ser atingido com o orçamento alocado.

12.1.2.2  Veículos biarticulados, articulados 
e de tamanho-padrão

Sistemas de altos volumes (mais de 7.000 pas-
sageiros por hora por sentido) provavelmente 
requerem tanto veículos de grandes dimensões 
(articulados ou biarticulados) quanto serviços 
com frequências elevadas (Figuras 12.3 e 12.4). 
Sistemas de menores volumes também devem se 
esforçar para manter serviços de alta frequência, 
mas obviamente com veículos menores. Os siste-
mas de Brisbane e Jacarta operam os corredores 
troncais com veículos de 12 metros de tamanho 
normal (Figura 12.5). O tamanho menor não 
implica na inferioridade desses serviços em rela-
ção a cidades operando com veículos maiores. 
Em vez disso, o tamanho pode ser apenas um 
reflexo da configuração adequada para as especí-
ficas características da demanda.
Ainda que inúmeros fabricantes de veículos 
ofereçam uma grande amplitude de opções, a 
consideração da disponibilidade de mercado 
também é um fator estratégico. O engajamento 
em discussões informais com os fabricantes 
de veículos, de início, pode ajudar a realçar a 
disponibilidade de diferentes características de 
produtos. Claramente, as especificações de veí-
culos não devem ser feitas em torno de qualquer 
fabricante, mas de um amplo entendimento das 
opções existentes dos fabricantes pode ajudar a 
conformar a análise.
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Figura 12.5
Em Brisbane, 
corredores troncais são 
atendidos por veículos 
normais de 12 metros.
Foto por cortesia de Queensland 
Transport

Figura 12.3
Em Curitiba, veículos 
biarticulados de 24 
metros são utilizados 
nos corredores troncais.
Foto por cortesia de Volvo Bus 
Corporation

Figura 12.4
Em Bogotá, veículos 
articulados de 18 
metros são utilizados.
Foto por cortesia de TransMilenio S.A.

não é inteiramente aproveitado em espaço para 
o usuário. Uma quantidade relevante de espaço 
dos dois andares é consumida pela escada. A 
escada também cria enervantes dificuldades 
potenciais para os passageiros, particularmente 
durante o embarque e o desembarque. Subir e 
descer a escada enquanto o veículo anda pode 
ser perigoso. A largura da escada também 
dificulta o movimento de passageiros nos dois 
sentidos. O efeito resultante é o aumento drás-
tico de tempos de embarque e desembarque. 
Londres eliminou gradualmente sua “Linha 
Mestra” em parte em razão de ferimentos graves 

Seguindo na mesma linha, o número de fabri-
cantes oferecendo um tipo específico de veí-
culo é uma consideração legítima. Um tipo de 
veículo fornecido apenas por uma única fábrica 
tenderá a subir os custos, devido a falta de 
competitividade no ambiente comercial. Como 
um exemplo, atualmente apenas uma, entre as 
grandes manufaturas, produz veículos biarticu-
lados. Assim, se esse tipo de veículo é escolhido, 
o processo de compra será provavelmente menos 
competitivo. A falta de competição resulta, no 
final das contas, em maiores preços para os ope-
radores, o que se traduz em tarifas mais elevadas 
para os usuários.

12.1.2.3  Veículos de dois andares
Aumentar o comprimento do veículo é apenas 
uma forma de aumentar a capacidade de passa-
geiros, Adicionar outro andar em uma confi-
guração com duas plataformas é outra opção, 
ocasionalmente utilizada. Apesar de ser menos 
popular a nível mundial, ônibus de dois andares 
criaram com sucesso um nicho de mercado em 
cidades como Singapura, Londres e Hong-Kong 
(Figura 12.6).
Até hoje, ônibus de dois andares não foram 
utilizados em um sistema de BRT completo. 
Entretanto, nas circunstâncias certas, o veí-
culo de dois andares pode ser uma opção a ser 
considerada. Especificamente, o ônibus de dois 
andares é bem-sucedido na criação de um ícone 
para as cidades. Ônibus de dois andares podem 
gerar uma imagem intrigante para um sistema 
de transporte público e podem ser bastante 
populares quando aplicados em linhas turísticas, 
já que o segundo andar oferece um ponto de 
vista de observação vantajoso.
Outros argumentos que apoiam veículos de 
dois andares envolvem o fato de que uma maior 
densidade de passageiros pode ser conseguida 
enquanto se mantém uma baixa densidade de 
marcas de construção no espaço viário em uso. 
Assim, ainda que um veículo articulado ganhe 
capacidade com a extensão do veículo, um 
veículo de dois andares ganha capacidade com 
sua altura. Um veículo de dois andares também 
consumirá menos espaço viário na estação.
Entretanto, ônibus de dois andares podem trazer 
muitas complicações e custos adicionais. O 
custo de adicionar um segundo andar no veículo 
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e até mortes resultantes da queda de passageiros 
ou da escada interna ou da plataforma traseira 
de desembarque.
Ônibus de dois andares não são particularmente 
interessantes para operações de alto volume em 
que passageiros embarcam e desembarcam fre-
quentemente. Ônibus de dois andares são mais 
bem utilizados em linhas onde a maioria dos 
embarques e desembarques se passa em alguns 
pontos no centro da cidade e depois novamente 
em uma localidade suburbana distante.
Apesar dessas desvantagens, algumas cidades 
ainda estão comprometendo recursos com 
ônibus de dois andares. Graças aos estímulos de 
um fabricante de veículos, Daca (Bangladesh) 
adquiriu modelos de dois andares como parte de 
sua frota (Figura 12.7).

Figura 12.6
Em Hong Kong, o 
ônibus de dois andares 
é um ícone da cidade.
Foto por cortesia de Volvo Bus 
Corporation

Figura 12.7
Apesar de várias 
limitações 
operacionais, modelos 
de dois andares 
ainda são vendidos 
em alguns mercados, 
como em Daca.
Foto por Lloyd Wright

Tabela 12.3: Vantagens e desvantagens de ônibus de dois andares

Vantagens Desvantagens

Aumenta a capacidade de 
passageiros sem aumentar 
a “projeção” no uso da via.

Acrescenta custo ao veículo; custo por passageiro transportado é muito 
maior do que em veículos articulados.

Cria uma imagem intri-
gante para o transporte 
público e atrai o turismo.

A escada consome espaço de passageiros nos dois andares e assim 
reduz a densidade global de passageiros.

Pode ser perigoso para passageiros usando a escada com o veículo em 
movimento.

Embarques e desembarques podem ser atrasados por causa de con-
gestionamentos na escada.

A altura do veículo pode ser um problema em algumas linhas com infra-
estrutura baixa e árvores.

A altura do teto e a integridade estrutural criam dificuldades para coloca-
ção de cilindros de gás natural ou outros combustíveis alternativos.

A Tabela 12.3 resume as vantagens e desvan-
tagens de utilizar veículos de dois andares no 
contexto de BRT.

12.1.2.4  Altura do piso
Depois do comprimento, a altura do piso tende 
a ser uma das características físicas mais cruciais 
do veículo. A altura do piso afeta decisões sobre: 
estratégias de embarque e desembarque, conve-
niência ao usuário, custos de veículos e custos de 
manutenção.
Em geral, há uma gama de opções de veículos, 
incluindo: piso baixo, piso meio-baixo e piso 
elevado. Com qualquer uma dessas opções, o 
embarque em nível (sem degraus) é possível. Na 
verdade, a maioria dos sistemas mais conhecidos 
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de sistemas de suspensão hidráulica e opções de 
motores que permitem otimização do espaço 
interior.

12.1.2.6  Veículos de plataforma baixa versus 
veículos de plataformas altas

Da perspectiva de sistemas de BRT, o debate 
sobre plataforma baixa versus plataforma alta é 
um pouco secundário à preferência por embar-
que e desembarque no nível da plataforma. 
Degraus de qualquer tipo aumentam os tempos 
de parada, bem como o colocar o sistema fora 
do alcance para muitos dos deficientes físicos. 
Mesmo os veículos de plataforma baixa dimi-
nuem os tempos de embarque, bem como criam 
uma barreira de uso para pessoas em cadeiras 
de rodas.
Tanto veículos de piso baixo quanto veículos 
de piso alto podem ser adaptados para uso 

Figura 12.8
Os primeiros ônibus 

eram simples 
adaptações de veículos 

de carga, resultando 
em pouca conveniência 

ou conforto para 
o usuário.

Foto por cortesia da coleção de Hank 
Suderman

Figura 12.9
Um novo modelo de 

veículo de piso baixo 
de GNC desenvolvido 

pela Tata Motors 
para o sistema de 

BRT de Délhi.
Foto por cortesia da Tata Motors

da América Latina, como Bogotá, Curitiba, 
Pereira, Quito, Goiânia e Guayaquil operam 
com veículos de piso alto com embarque de 
plataforma em nível.
Os chassis de veículos tendem a ser produzidos 
com certos padrões de altura de piso. Duas das 
alturas interiores de pisos são 20 cm (piso baixo) 
e 90 cm (piso alto). Existem também modelos 
de piso baixo com altura do piso interno menor 
do que 20 cm.

12.1.2.5  Histórico de fabricação
A fabricação de ônibus na maioria dos países 
em desenvolvimento ainda é bastante depen-
dente de veículos de plataforma alta. Ônibus 
de plataforma alta são uma reminiscência dos 
dias em que os ônibus eram construídos com 
a manufatura de carrocerias para o transporte 
de passageiros para serem adaptadas sobre 
chassis projetados para o transporte de cargas 
(Figura 12.8).
Os primeiros ônibus tinham grandes desvanta-
gens em termos de conforto do usuário e segu-
rança, já que os sistemas de suspensão e de freios 
eram projetados para cargas, e não pessoas. A 
localização frontal do motor gerava altos níveis 
de ruídos dentro do veículo e não permitia a 
otimização do espaço interior. A maioria dos 
veículos também era muito alta, exigindo que 
os passageiros subissem um conjunto de escadas 
bastante íngremes para entrar no ônibus.
Todas essas razões levaram ao desenvolvimento 
de chassis, suspensões e motores projetados 
especificamente para serviços de passageiros, 
o que, por sua vez, melhorou as condições de 
conforto e segurança. A nova geração de ônibus 
utilizou sistemas de molas de suspensão metá-
licas cilíndricas e os motores passaram a ser 
montados atrás. Entretanto, a plataforma de 
passageiros permaneceu a 90 cm, de forma que 
inconveniências e demoras para o embarque de 
passageiros persistiram.
No final dos anos 90, uma terceira geração de 
ônibus se desenvolveu: especificamente o veículo 
de piso baixo, no qual o principal objetivo era 
reduzir a altura da plataforma de forma a oti-
mizar o acesso ao veículo (Figura 12.9). Atual-
mente, a maioria desses veículos tem estruturas 
integradas, Em vez de chassis e carrocerias inde-
pendentes, o que permitiu o desenvolvimento 
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Figuras 12.10 e 12.11
Veículos de piso 
baixo sem embarque 
em nível e cobrança 
externa podem resultar 
em longos tempos de 
parada e não oferecer 
realmente acesso para 
deficientes físicos, 
como mostrado nestas 
imagens de Santiago 
(foto esquerda) e 
Brisbane (foto direita).
Foto esquerda por Lloyd Wright

Foto direita por cortesia de 
Queensland Transport

com embarques em nível. A tentativa de operar 
embarques e desembarques com degraus em 
operações de alto volume pode ser prejudicial 
ao desempenho do sistema, qualquer que seja 
a altura do piso. O sistema Transantiago (San-
tiago, Chile) escolheu operar veículos de plata-
forma baixa (20 cm), sem embarques no nível da 
plataforma. Em conjunto com a decisão de ter 
controle de tarifa a bordo, essa opção resultou 
em serias lentidões nas estações (Figura 12.10). 

Da mesma forma, o sistema de Brisbane 
também combina veículos de piso baixo e 
controle de tarifa a bordo (Figura 12.11). Ainda 
que esses tipos de sistemas possam oferecer um 
serviço adequado, eles não podem encarar os 
níveis de desempenho operacional de cidades 
com embarque em nível.
Veículos de plataforma baixa espalharam-se pre-
dominantemente em sistemas de ônibus conven-
cionais em nações desenvolvidas da Europa e da 

Figura 12.12
Em cidades européias, 
como Londres, veículos 
de piso baixo oferecem 

uma melhor imagem 
para sistemas de 

ônibus convencionais.
Foto por Lloyd Wright
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América do Norte (Figura 12.12). Esses sistemas 
geralmente operam sem estações fechadas, sem 
embarque em plataforma ou cobrança antes do 
embarque. Nesses casos, veículos de piso baixo 
oferecem uma imagem um pouco melhor e 
tornam os embarques mais fáceis em compara-
ção com as entradas com degraus.
À medida que a tecnologia de piso baixo se 
torna mais acessível em relação ao preço e 
amplamente disponível em países em desenvol-
vimento, uma questão de debate passou a ser se 
os novos sistemas de BRT devem ser projetados 
para uso de ônibus com pisos altos ou baixos, 
e se o BRT de plataforma alta é interessante ou 
necessário.
As principais vantagens de veículos de plata-
forma baixa são relacionadas com a imagem 
física dos veículos, assim como a alguns aspec-
tos de flexibilidade operacional. As principais 
vantagens de veículos de plataforma elevada se 
relacionam como os custos de compra e manu-
tenção dos veículos (Figura 12.13). Além disso, 
veículos de piso alto em conjunção com embar-
que de plataformas em nível proporcionam, de 
fato, menores tempos de embarque e melhores 
acessos para deficientes físicos do que veículos 
de piso baixo sem plataformas de embarque.
Veículos de piso baixo oferecem grande flexi-
bilidade operacional, uma vez que os veículos 
podem operar com e sem plataformas de embar-
que. Para sistemas de BRT onde os veículos 
são prováveis de operar tanto nos corredores 
troncais quanto em condições de tráfego misto, 

onde não exista nenhuma plataforma de embar-
que disponível, a altura do piso baixo ajuda a 
aumentar as velocidades de embarque e desem-
barque de passageiros durante as etapas da linha 
onde o embarque é feito a partir da calçada. 
Planejadores de sistema na Índia pressionaram 
bastante por veículos de piso baixo, na esperança 
de que o projeto forçasse a indústria indiana de 
ônibus a inovar e oferecer, assim mesmo, veí-
culos de piso baixo para serviços convencionais 
(não BRT).
Em casos onde o veículo troncal opera com 
portas dos dois lados, o projeto de piso baixo 
pode facilitar os movimentos internos no 
veículo para os usuários, Se um veículo opera 
com plataforma de embarque de um lado e 
embarque na calçada do outro, então haverá 
degraus dentro do veículo. Essa configuração 
é utilizada em Porto Alegre. Em contraste, se 
uma plataforma baixa for utilizada nas estações 
no canteiro central em conjunto com ônibus de 
piso baixo, não há necessidade de degraus visto 
que as portas dos dois lados estarão na mesma 
altura. Também, ao evitar a necessidade de 
degraus dentro do veículo, espaço para assentos 
é liberado.
Veículos de piso baixo também podem ser 
preferidos por razões estéticas e de desenho 
urbano. A diferença de 70 cm na altura do piso 
representa que a altura da estação é reduzida em 
70 cm. Essa redução pode ajudar a minimizar 
preocupações sobre o corte da via. A menor 
altura também reduzirá marginalmente o custo 

Figura 12.13
Veículos de piso 
alto em conjunto 
com embarques de 
plataformas em nível 
são uma solução de 
custo eficiente na 
maioria dos sistemas 
de alta qualidade da 
América Latina, como 
o sistema em Leon.
Foto por cortesia da Volvo
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de construção das estações, já que a base de 
concreto será reduzida em 70 cm.
Entretanto, ônibus de piso baixo tem suas 
desvantagens. Estando mais próximos do chão, 
os ônibus tipicamente sofrem maior desgaste 
estrutural e, assim, tem maiores custos de 
manutenção. As superfícies viárias devem ser 
mantidas com esmero para as linhas de ônibus 
de piso baixo de forma a evitar e minimizar 
qualquer estrago potencial no veículo. Este é 
um assunto particularmente sério em países em 
desenvolvimento. Esses problemas são piores se 
há risco de alagamentos no corredor de BRT. 
Pequenas imperfeições na superfície da rua 
também tendem a tornar a viagem menos suave 
e confortável para os usuários.
Veículos de piso baixo têm capacidades de 
passageiros um tanto menores em comparação 
com veículos de piso alto, porque os poços das 
rodas obstruem a área de assentos para passagei-
ros. Caminhões guincho normais nem sempre 
são capazes de mover veículos de plataforma 

baixa com problemas mecânicos, assim, veículos 
especiais de reboque são necessários.
Veículos de piso baixo também complicam um 
pouco a prevenção de evasão de tarifa. Num veí-
culo de piso alto com rampa de entrada, a altura 
da plataforma age como uma barreira natural 
contra indivíduos tentando entrar fora da esta-
ção. Em veículos como portas baixas, as pessoas 
que buscam não pagar a tarifa podem se espre-
mer entre a estação e o ônibus e, depois, entrar 
no ônibus com relativamente pouca dificuldade.
Veículos de piso baixo também custam tipica-
mente de 20 a 30 % mais do que os modelos 
padrão. A fabricação de veículos de piso baixo 
requer o uso de tecnologia moderna de fabrica-
ção, que não está sempre disponível em países 
em desenvolvimento. Em alguns casos, isso 
significa que o uso de um veículo de piso baixo 
pode afetar se os veículos podem ser montados 
localmente ou precisam ser importados, e assim 
ter um relevante impacto no custo tanto de 
compra quanto de manutenção.

Tabela 12.4: Comparação de veículos de piso alto e piso baixo

Fator Piso alto Piso baixo

Custo de 
aquisição

Menor custo de aquisição. O chassi mais complexo resulta em custo 
de aquisição aproximadamente 20% a 30% 
mais alto do que veículos de piso baixo.

Custo de 
manutenção

A distância da via diminui os custos 
de manutenção.

Custos de manutenção mais altos 
(10% a 20%) graças à proximidade das 
imperfeições da via.

Custos de 
estações

Os custos de estações um pouco 
maiores (5%).

Os custos de estações são um pouco 
menores.

Estética urbana O perfil da estação será 70 cm mais 
alto.

Perfil da estação será 70 cm mais baixo e 
reduz um pouco a separação visual.

Conveniência ao 
cliente

Veículos de piso alto com embar-
que de plataforma elevada facilita 
o embarque e o desembarque de 
todos.

A mesma que o piso alto no embarque 
de plataforma em nível; caso contrário, a 
entrada de cadeira de rodas é complicada.

Reboque Podem ser guinchados por cami-
nhões de reboque convencionais.

Muitos veículos de piso baixo requerem 
guinchos especiais.

Evasão de 
receita

Oferecem maior barreira natural a 
evasão de receita.

Mais sucetíveis a evasão de receita.

Vibrações A suspensão elevada reduz um 
pouco as vibrações.

Um pouco mais sujeito a vibrações da via, 
tornando assim a leitura um pouco mais 
difícil.

Assentos Menor impacto dos poços das 
rodas nos arranjos de assentos.

Algum impacto na altura e número de assen-
tos devido à interferência do poço da roda.
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A Tabela 12.4 resume as diversas trocas entre 
veículos de piso alto e piso baixo.

12.1.3  Desenho interno

“A arte tem que movê-lo, e o design não, a 
não ser que seja o projeto de um ônibus.”

—David Hockney, pintor e designer, 1937–

Da perspectiva de um usuário, o interior de um 
ônibus é bem mais importante do que os com-
ponentes mecânicos que impulsionam o ônibus. 
O desenho do interior afeta diretamente o con-
forto, a capacidade de passageiros, a segurança 
operacional e pessoal.
Um ponto de partida básico para o desenho do 
interior é determinar a quantidade de lugares 
sentados e de pé. A quantidade de espaço para 
ficar em pé ou sentado será baseada no fluxo 
esperado de passageiros, especialmente contando 

Figuras 12.14 e 12.15
Em cidades, como Quito e Bogotá, com 
distâncias de viagem relativamente curtas, pode 
haver maior tolerância com muitos passageiros 
de pé. Em cidades com distâncias de viagem 
mais longas, pode ser cansativo para os usuários.
Foto esquerda por Lloyd Wright

Foto direita por Carlos Pardo

Figura 12.16
Usuários em Bogotá 

sentam-se no chão do 
veículo. Todo esforço 

deve ser feito para 
maximizar assentos 

até onde possível.
Foto por Carlos Pardo

para capacidades de hora de pico. Em geral, os 
usuários terão preferências para tantos assen-
tos quantos possíveis. Entretanto, a economia 
da operação do sistema pode exigir um certo 
número de passageiros de pé, especialmente 
durante os horários de pico, de forma a alcançar 
uma tarifa mais acessível.
Um período de pico acentuado tenderá a forçar 
um maior número de usuários de pé. Entre-
tanto, também há outras considerações. Se as 
distâncias de viagem são relativamente grandes 
na cidade (e.g., distância média de viagem acima 
de 15 quilômetros), então será bastante cansativo 
para os usuários ficarem de pé. Em contraste, 
se as distâncias médias de viagem são relativa-
mente curtas (e.g., abaixo de 5 quilômetros), 
então ficar de pé é um problema menor (Figuras 
12.14 e 12.15)
Entretanto, mesmo em casos de viagens relati-
vamente curtas, o valor de um assento para um 
cliente não deve ser subestimado. Depois de um 
dia de trabalho ou de aulas na escola, muitos 
clientes não gostam de ficar de pé, mesmo 
por poucos quilômetros (Figura 12.16). Todo 
esforço deve, assim, ser feito para oferecer assen-
tos suficientes e/ou gerenciar operações para 
minimizar a necessidade de ficar de pé.
Um veículo articulado padrão de 18 metros 
pode ter entre 40 e 55 passageiros sentados, 
dependendo da configuração de assentos e 
portas. Com mais portas, haverá menos espaço 
para sentar. A largura do corredor também faz 
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parte dessa equação. Para diminuir o descon-
forto de permanecer de pé, dispositivos de apoio 
(alças, barras, etc.) de qualidade devem ser 
oferecidos.
Assentos de lado, em vez de frente, podem ser 
eficientes para abrir espaço para passageiros em 
pé (Figura 12.17). Acentos de frente isolados 
também podem ser preferidos por passageiros 
que desejam manter um grau de privacidade. 
Assentos duplos podem criar dificuldades 
quando passageiros preferem o assento do cor-
redor de forma a terem melhor acesso à saída. 
Nessas circunstâncias, outros passageiros devem 
se passar por cima do passageiro sentado no 
corredor para chegar ao assento da janela. Em 
outros casos, passageiros podem colocar seus 

Figura 12.17
Assentos de lado, 
como mostrados neste 
exemplo de Jacarta, 
tendem a maximizar o 
espaço para passageiros 
de pé e, assim, essa 
configuração maximiza 
a capacidade global de 
passageiros por veículo.
Foto por Karl Otta, cortesia do 
CD-ROM da GTZ SUTP

Figura 12.18
Bogotá utiliza uma 

configuração de 
quatro portas que 
ajuda a reduzir os 

tempos de embarque 
e desembarque.

Foto por cortesia de TransMilenio AS

pertences em um dos assentos duplos de forma a 
impedir outros de sentar ao seu lado. Essas cir-
cunstâncias criam conflitos entre os passageiros. 
Em vez disso, boas práticas de design devem ser 
empregadas para evitar situações potencialmente 
constrangedoras para os usuários.
A planta interna de um veículo deve atender às 
restrições legais e também considerar o número 
e a localização das portas, de uma forma que a 
circulação interna, o acesso de deficientes e o 
acesso nas paradas esteja prontamente disponí-
vel no menor tempo possível.
Um veículo articulado de 18 metros tem, 
tipicamente, três ou quatro conjuntos de portas 
duplas. Há uma troca entre as duas configura-
ções, Com apenas três portas, há mais espaço 
para se sentar. Entretanto, 4 portas são conside-
ravelmente mais eficientes para permitir embar-
ques e desembarques rápidos (Figura 12.18). 
Como sempre, muito depende do contexto local 
para determinar o que é mais importante.
Arranjos especiais também devem ser feitos para 
atender as necessidades de deficientes físicos 
e idosos. As rampas de entrada na estação são 
uma característica importante, mas, da mesma 
forma, espaço interior adequado para cadeira de 
rodas é estratégico. Adicionalmente, uma trava 
de segurança para cadeira de rodas, prendendo-a 
a uma parte fixa do veículo é necessária. Espaço 
para cadeiras de roda podem dobrar, como 
também a capacidade em pé durante horários de 
pico (Figura 12.19).
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Figura 12.20
Em cidades como 
Rouen (França), 

espaço é fornecido 
para permitir que 

bicicletas sejam levadas 
diretamente para 

dentro do veículo.
Foto por Graham Carey

Figura 12.19
Espaço reservado para passageiros com 
necessidades especiais, como aqueles com cadeiras 
de rodas, também podem ser úteis no alcance de 
capacidade de pé durante os horários de pico.
Foto por Lloyd Wright

Bicicletas também podem ser transportadas efi-
cientemente e com segurança dentro do ônibus. 
Infelizmente, bicicletas são desnecessariamente 
banidas de muitos sistemas de ônibus. Com as 
entradas em rampa dos veículos de BRT, bicicle-
tas podem embarcar facilmente, especialmente 
durante horários fora de pico. O espaço permi-
tido para bicicletas também pode ser um espaço 
aberto eficiente para passageiros de pé durante 
os horários de pico. Veículos de BRT em Rouen 
(França) oferecem esse tipo de área aberta para a 
entrada fácil de bicicletas (Figura 12.20).
Em condições típicas, um passageiro sentado 
consome tanto espaço quanto dois passagei-
ros de pé. Entretanto, a quantidade de espaço 
pessoal que um passageiro precisa varia entre 
culturas diferentes. Na América Latina, condi-
ções relativamente lotadas são um pouco mais 
toleradas. O conhecimento das preferências 
locais em conjunto com pesquisas de preferência 
declarada pode ajudar a avaliar o melhor arranjo 
espacial. O interior dos veículos de TransMi-
lenio em Bogotá é projetado para um padrão 
de até 7 passageiros por metro quadrado. Em 
outras culturas, esse nível de lotação poderia ser 
completamente inaceitável.
O tipo de assento pode afetar muito o conforto 
do usuário, assentos de tecido e acolchoados 
oferecem conforto adicional aos passageiros 
(Figura 12.21). Entretanto, há questões de 
custo e de manutenção que devem ser conside-
rados com esses tipos de assentos. Ainda que 
assentos de plástico não sejam tão confortá-
veis, esses assentos são mais baratos e fáceis de 
limpar e de manter.
Janelas panorâmicas especiais permitem melho-
res vistas do ambiente externo. Janelas panorâ-
micas oferecem uma maior área de visibilidade 
para os usuários (Figura 12.22). Ser capaz de ver 
as próximas estações e as placas com os nomes 
das estações é, especialmente, importante para 
usuários não familiarizados com um corredor 
específico. Janelas limpas e altamente visíveis 
também tornam a viagem mais agradável para 
passageiros que desejam ver o ambiente externo.
O design do interior também pode afetar a opinião 
do usuário sobre o sistema. Como mostrado nas 
Figuras 12.21 e 12.22, a escolha certa de cores, 
formatos e texturas pode contribuir bastante para 
criar um ambiente profissional e agradável.
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12.1.4  Desempenho ambiental

“O sistema da natureza, do qual o homem faz 
parte, tende a ser auto-equilibrável, auto-ajus-
tável, autolimpante. O mesmo não acontece 
com a tecnologia.” (“Pequeno é bonito”)

—E. F. Schumacher, economista, 1911–1977

Além de atender a legislação vigente, o projeto 
deve definir seus padrões ambientais mínimos. 
Por conta da lucratividade do BRT, é geralmente 
possível determinar um padrão ambiental mais 
alto nos veículos de BRT do que o que se exige 
pela lei, sem compromissar a lucratividade das 
operações. Como projetos de BRT têm um 
papel importante na melhoria das qualidades 
ambientais, criar os mais altos padrões ambien-
tais, que possam ser financeiramente sustentá-
veis, é geralmente recomendado.
Geralmente, o seguinte deve ser considerado 
na avaliação da qualidade ambiental de um 
sistema:

Níveis de emissão;��
Padrões de qualidade do ar;��
Qualidade do combustível;��
Tipo de sistema de propulsão e combustível;��
Níveis de ruídos interno e externo;��
Ventilação e padrões de temperatura ��
(renovação de ar/unidade de tempo).

Figura 12.21
Assentos de tecido 
podem melhorar 

bastante a experiência 
do usuário.

Foto por cortesia de Advanced Public 
Transport Systems

Figura 12.22
Janelas panorâmicas, como neste ônibus em 
Aichi (Japão), podem melhorar drasticamente a 
capacidade de o usuário ver o ambiente externo.
Foto por Lloyd Wright

Nas necessidades de avaliação do projeto, é 
importante definir a meta ambiental. Do ponto 
de vista de emissões, não há nenhuma solução 
técnica clara que seja necessariamente superior a 
outra. Cada combustível traz consigo diferentes 
trocas entre custos, emissões, infra-estrutura e 
potenciais restrições operacionais. Em alguns 
casos, um combustível pode emitir menos de 
um tipo de poluente, mas mais de outro tipo de 
poluente. Muito também depende da disponi-
bilidade de um tipo de combustível específico. 
Por exemplo, GNC pode fazer bem em termos 
de redução de emissões particuladas, mas o seu 
ciclo de vida de gases de efeito estufa podem 
não oferecer uma vantagem relevante sobre a 
tecnologia diesel.
Alguns combustíveis geram menos emissões 
locais, mas geram emissões relevantes no ponto 
de produção de eletricidade. Alguns combus-
tíveis podem gerar poucas emissões do ponto 
de vista do tanque até as rodas, mas podem 
gerar emissões relevantes se o ciclo completo é 
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considerado (e.g., do poço às rodas). Por exem-
plo, veículos elétricos e com combustível de 
hidrogênio podem gerar zero emissões no cano 
de escape, mas as emissões produzidas na usina 
de força ou através do processo de produção de 
hidrogênio podem ser bastante substanciais. 
Alguns combustíveis podem funcionar bem em 
condições ideais, mas são mais poluentes em 
circunstâncias em que a manutenção e as condi-
ções da via são ruins, ou em altitudes elevadas.

12.1.4.1  Padrões de emissão, qualidade 
de combustível e padrões do ar 
ambiente

Padrões de emissão

Padrões de emissão são o mecanismo mais típico 
para diferenciar entre os níveis de emissão de 
diferentes alternativas. Os padrões determinados 
pela Agência de Proteção Ambiental dos EUA 
(US EPA) e pela Comissão Européia são usados 
mais tipicamente para classificar o desempe-
nho de emissões de diferentes tecnologias. A 

Figura 12.23 fornece uma identificação de como 
os padrões europeus e da US EPA se relacionam 
em termos de emissões de MP e NOX. Na sua 
maioria, os dois sistemas seguem objetivos de 
longo termo similares, ainda que existam algu-
mas diferenças.

Em muitas nações em desenvolvimento, os 
padrões “Euro” (i.e., europeus) estão sendo apli-
cados. A Tabela 12.5 oferece mais detalhes sobre 
os padrões de emissão Euro junto com as prová-
veis exigências de combustível e tecnologia.

De forma a alcançar os padrões de emissão 
desejados ou reduções dos ônibus existentes, 
diversos componentes diferentes do programa 
de controle de emissões devem ser levados em 
conta, incluindo:

Qualidade do combustível;��
Tecnologias de motores;��
Tecnologias de controle de emissões;��
Programa de manutenção e inspeção;��
Treinamento de motoristas.��

Tabela 12.5: Padrões Euro de emissão para veículos pesados

Padrão
CO 

(g/kWh)
HC 

(g/kWh)
NOX 

(g/kWh)
PM 

(g/kWh)

Certificação 
de conteúdo 
de enxofre 

combustível 
(ppm)

Necessidades tecnológicas 
prováveis

Euro 1 4,5 1,1 8,0 0,612 2.000

Maior pressão de injeção de com-
bustível para controle de MP, 
sincronização retardada para con-
trole de NOX.

Euro 2 
(1996)

4,0 1,1 6,8 0,25 500

Todos os motores são turbinados, 
melhor alta pressão de injeção 
de combustível e otimização de 
sincronização.

Euro 3 
(2000)

2,1 0,66 5,0 0,1 350

Além dos anteriores, controle ele-
trônico da injeção de combustível, 
retardo de sincronização para NOX, 
injeção de combustível tipo direta, 
common rail (CR), alguma recircu-
lação dos gases de escapamento 
(EGR).

Euro 4 
(2005)

1,5 0,46 3,5 0,02 50

Além dos anteriores, maior redu-
ção de NOX usando EGR ou 
redução catalítica seletiva (SCR). 
Alguns sistemas usarão filtros de 
particulares de diesel (DPFs), e a 
maioria incorporará catalizadores 
de oxidação.

Euro 5 
(2008)

1,5 0,46 2,0 0,02 10
Similar ao anterior com maior utili-
zação do SCR.

Fonte: CITEPA, 2005
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Uma estratégia que incorpore cada um desses 
componentes será mais eficiente (Figura 12.24). 
De forma a assegurar as maiores reduções pos-
síveis, tanto dos novos veículos quanto da frota 
existente, um programa de controle de emissões 
abrangente é necessário.
Na determinação dos padrões de emissão e 
tecnologias adequados sob a perspectiva de uma 
cidade ou de uma frota, muitas considerações 

Figura 12.23
Padrões de NOX e 

MP para caminhões 
pesados e ônibus nos 

EUA e na Europa. 
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Figura 12.24
A tecnologia não é a 

única solução para 
assegurar baixas 
emissões, já que 

manutenção, qualidade 
dos combustíveis e 

hábitos de condução 
contribuem para o 

real nível de emissões.
Foto por Lloyd Wright

devem ser levadas em conta, incluindo a con-
fiabilidade em que o suprimento de combus-
tíveis encontra os padrões de qualidade; os 
mecanismos e incentivos a serem colocados em 
prática para assegurar o prosseguimento e o 
cumprimento do treinamento de motoristas; e 
procedimentos de manutenção e a aplicabilidade 
de uma tecnologia no contexto das condições de 
operação da frota. Cada componente tem uma 
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ramificação diferente no contexto de nações em 
desenvolvimento. A qualidade do combustível 
fornecido pode ser assegurada e a adulteração 
de combustíveis evitada? Se tecnologias avança-
das de controle de emissão e de motores forem 
utilizadas, quão robustas são essas tecnologias 
nas condições de cidades em desenvolvimento? 
Se um programa de melhoria de motoristas 
e manutenção for estabelecido, quais meca-
nismos e incentivos devem ser colocados em 
prática para assegurar o seu prosseguimento e o 
cumprimento?
Além dos padrões de emissão, planejadores 
de sistema também devem especificar a idade 
máxima permitida para ônibus operando no sis-
tema. A especificação de idade ajuda a manter a 
qualidade de longo prazo do sistema, bem como 
assegurar que todos os operadores particulares 
estejam competindo em uma base de igualdade. 
A idade máxima também terá um papel funda-
mental no cálculo da taxa de amortização do 
veículo para o operador.
Qualidade dos combustíveis

Em um projeto de BRT, é bastante típico que a 
agência pública do BRT exerça controle sobre o 
padrão do veículo, mas controle apenas limitado 
ao padrão do combustível e à disponibilidade 
de combustível. Entretanto, em diversos casos, 
um projeto de BRT é utilizado para pressionar 
as companhias de energia a oferecer combus-
tíveis mais limpos. Os controles operacionais 
adicionais dentro de um sistema de BRT podem 
tornar possível assegurar um fornecimento de 
combustível de maior qualidade do que o dis-
ponível no resto da cidade e deve tornar possí-
vel a redução de problemas de adulteração de 
combustível. Em qualquer caso, a especificação 
técnica tem que ser determinada com consciên-
cia da qualidade disponível de combustíveis. No 
Equador, a cidade de Quito mantém padrões de 
qualidade de combustível de maior qualidade do 
que outras cidades no país. Esse nível elevado se 
deve, em parte, às condições climáticas e geo-
gráficas únicas (2.800 metros de altitude), bem 
como à presença do sistema de BRT.
É, genericamente, melhor definir o padrão 
mínimo de emissões veiculares permitidas sem 
especificar uma tecnologia específica, já que 
isso dá ao operador maior flexibilidade para 
considerar uma série de fatores, como custos de 

combustíveis, disponibilidade de combustíveis, 
manutenção, confiabilidade, tempos de reabaste-
cimento e desempenho enquanto atendendo ao 
padrão estabelecido. Esses fatores variarão por 
locais e situações, e o setor privado pode estar 
em melhor posição para pesar o valor econô-
mico de cada fator. Por exemplo, em Bogotá, a 
agência de BRT especifica que os ônibus devem 
atender no mínimo o padrão de emissões Euro 2 
e determina uma programação em direção ao 
padrão Euro 4. TransMilenio não determina 
uma tecnologia específica de propulsão ou 
combustível. Essas decisões são deixadas para 
os operadores privados. Também há incentivos 
para operadores proporem veículos excedendo os 
requisitos mínimos. Esses operadores recebem 
mais pontos durante o processo de licitação.
No sistema BRT, os mais limpos novos veículos 
compatíveis com a qualidade de combustível 
disponível são geralmente recomendados. Em 
alguns casos, os sistemas de BRT operam com 
um desencontro entre a tecnologia veicular e o 
combustível disponível (Figura 12.25). Veículos 
um pouco mais limpos podem ser capazes de 
lidar com combustíveis mais sujos, mas encaram 
crescentes problemas de manutenção. Ainda que 
veículos Euro 2 e 3 sejam geralmente mais tole-
rantes que veículos Euro 4 e 5, maiores níveis de 
enxofre do que os encontrados em combustíveis 
certificados podem aumentar os custos de manu-
tenção de equipamentos eletrônicos sensíveis, 
como injeções de combustível de alta pressão 
ou do tipo direta. Combustíveis de baixo teor 

Figura 12.25
No corredor Central 

Norte de Quito, os 
veículos compatíveis 

com Euro 3 não 
estão produzindo os 
resultados desejados 
por causa do uso de 

combustível diesel 
de 500 ppm.

Foto por Lloyd Wright
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de enxofre reduzem os custos de manutenção e 
melhorar a durabilidade para todos os veículos, 
sem importar o padrão de emissões.
Entretanto, em alguns casos deve haver razão 
para especificar um tipo específico de diesel. 
Em Délhi (Índia), todos os veículos de trans-
porte público são obrigados a utilizar gás 
natural comprimido (CGN) como combustível 
(Figura 12.26). De forma a melhorar a lucra-
tividade, alguns fornecedores de combustível 
na Índia misturam querosene, que é sujeito a 
menores taxas de impostos, com o diesel. Os 
resultados são veículos com desempenho ruim, 
emissões mais elevadas e exigência de manu-
tenções mais dispendiosas. Logo, a exigência de 
tecnologia compatível com o Euro 2 ou Euro 3 
pode ser inútil nesse cenário, já que há pouco 
controle do combustível fornecido. Em con-
traste, é bastante difícil de se adulterar o GNC, 
que terá qualidade mais bem assegurada. Apesar 
do sentido dessa decisão e da disponibilidade 
de GNC na Índia ser razoável, a conversão do 
diesel para GNC em Délhi foi confrontada com 
recriminações políticas. Em última instância, ela 
requereu a intervenção da Suprema Corte nacio-
nal para assegurar que o processo de conversão 
fosse finalmente completo.
Padrões de qualidade do ar

Algumas cidades também têm padrões de 
qualidade do ar, o que pode ser usado como 

Figura 12.26
Todos os veículos de 
transporte público em 
Délhi, incluindo os 
veículos mais velhos, 
enfrentaram uma 
conversão obrigatória 
a GNC de forma a 
superar dificuldades 
com combustíveis 
adulterados.
Foto por Lloyd Wright

uma ferramenta no direcionamento de melho-
res desempenhos para os veículos. Mesmo que 
raramente fiscalizadas em países em desenvolvi-
mento e, em geral, não ligadas diretamente ao 
sistema de transporte, as medidas de controle 
de qualidade do ar podem oferecer a justifica-
tiva para combustíveis mais limpos e padrões 
de emissão mais restritivos para a nova frota de 
ônibus. Se o ar em um lugar em especial não é 
saudável e, portanto, uma violação dos padrões 
de qualidade do ar, então pode haver maior 
justificativa para subsídio de uma tecnologia de 
ônibus mais limpa.
Normalmente, se os padrões de qualidade do ar 
já estão estabelecidos e existem permanentes vio-
lações desses padrões, a agência governamental 
responsável tem a obrigação de desenvolver um 
plano de mitigação da situação que deve descre-
ver passo a passo a resolução do problema. Um 
padrão de veículos mais limpos pode ser uma 
parte importante desse plano de mitigação.

12.1.4.2  Tipos de combustíveis e sistemas de 
propulsão

Muitos governos e promotores de tecnologias 
limpas veem, corretamente, o BRT como uma 
possibilidade para a inserção de tecnologias mais 
limpas nos veículos. Por causa da lucratividade, 
ele cria o potencial de obtenção de veículos mais 
limpos sem comprometer a lucratividade do 
serviço. Entretanto, essa lucratividade é especí-
fica a cada implementação, e tecnologias limpas 
não devem ser forçadas em sistemas de BRT sem 
antes examinar o impacto que a tecnologia terá 
na qualidade do serviço, na lucratividade do sis-
tema, na transparência do processo de aquisição 
e outros fatores.
A escolha do combustível e da tecnologia de 
propulsão tem um profundo impacto nos custos 
de operação, custos de manutenção, infra-estru-
tura de apoio, bem como nos níveis de emis-
sões. Circunstâncias locais atuam em um papel 
central na escolha de combustíveis, assim como 
a disponibilidade e a experiência na manutenção 
de um tipo específico de tecnologia. Além disso, 
à medida que a atenção se concentra mais e mais 
nos custos ambientais e humanos dos poluentes, 
tanto locais quanto globais, desenvolvedores de 
sistema estão sob crescentes pressões para pro-
mover opções de veículos mais limpos.
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A seguir são listadas algumas das opções mais 
comuns de combustíveis atualmente sendo 
consideradas para veículos de transporte público 
(Figura 12.27):

Diesel comum;��
Diesel limpo;��
Gás natural comprimido (GNC);��
Trólebus elétricos;��
Biodiesel;��
Etanol;��
Híbrido elétrico ��
(diesel-elétrico e GNC-elétrico);
Hidrogênio (tecnología de célula combustible).��

Uma série de outras possibilidades também 
existe, como tecnologias de baterias inerciais 
(rodas de inércia), éter dimetil (DME) e com-
bustíveis misturados (e.g., emulsões de água em 
óleo).
Escolher o tipo de motores que deve ser adqui-
rido e o combustível que deve ser utilizado 
requer que se considerem diversos assuntos 
importantes. Os fatores a seguir são os mais 
importantes quando se considera a tecnologia de 
propulsão e os combustíveis:

Disponibilidade e volatilidade do preço;��
Custo do veículo;��
Confiabilidade;��

Política governamental;��
Impacto ambiental.��

Diesel limpo

Diesel limpo é a tecnologia que produz emis-
sões relativamente baixas, além de pertencer à 
experiência tecnológica da maior parte das cida-
des em desenvolvimento. Um sistema de “diesel 
limpo” implica que a tecnologia do sistema de 
propulsão e a qualidade do combustível são tais 
que o resultado final é muito menos emissões 
do que um veículo diesel padrão. A Agência 
Internacional de Energia (IEA) observa que 
(IEA, 2002b, p. 61):
“Motores a diesel são reconhecidos e utilizados 
por todo mundo por sua eficiência de consumo, 
excelente durabilidade e baixas exigências de 
manutenção. Eles oferecem a conveniência de 
utilizar um combustível líquido, facilmente 
armazenável em uma infra-estrutura de abas-
tecimento estabelecida. A tecnologia é madura, 
amplamente produzida e de preços compe-
titivos. Ainda que motores a diesel tenham 
historicamente produzidos altos níveis de 
emissões poluentes, especialmente óxidos de 
nitrogênio (NOX) e material particulado (MP), 
avanços recentes na tecnologia dos motores, 

Figura 12.27
Opções de combustíveis 
e sistemas de propulsão

Diesel limpo Híbrido eléctrico

Trólebus 
eléctrico

Célula combustible Gás natural comprimido
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Figura 12.28
Há uma relação 
próxima entre as 
emissões de enxofre 
e de material 
particulado (MP).

Filtro de particulado
Catalisador de oxidação
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Figura 12.29
Dimensões das possíveis 
reduções de emissões 
com combustíveis de 
menor teor de enxofre 
(Wangwongwatana, 
2003).
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combustíveis e controladores de emissões resul-
taram em novos sistemas de diesel para ônibus 
que são substancialmente mais limpos do que 
eram apenas alguns anos atrás.”
Para o diesel, a quantidade de enxofre é o fator 
mais crítico a considerar, já que muitos dos 
dispositivos de controle de poluição utilizados 
nos ônibus mais limpos exigem combustíveis de 
baixo teor de enxofre. Em algumas cidades em 
desenvolvimento, o diesel contém mais de 2.000 
partes por milhão (ppm) de enxofre. Para atingir 
os padrão Euro 2, é provável que um teor de 
enxofre de menor que 500 ppm seja necessário. 
Para ser considerado diesel com enxofre “ultra-
baixo” (“ultra low sulphur diesel”, ULSD), 
o combustível deve ter menos de 50 ppm. 
Muitas tecnologias de controle de emissões só 

funcionarão adequadamente se os níveis de 
enxofre estiverem abaixo dos níveis aceitáveis.
Reduzir o enxofre no diesel também traz 
consigo outros benefícios de emissões, como 
reduzir simultaneamente o material particulado 
(MP), um poluente central, da perspectiva da 
saúde pública. Como mostrado na Figura 12.28, 
o enxofre contribui para a produção de mate-
rial particulado em todos os motores a diesel. 
Em maiores teores de enxofre, sulfatos podem 
contribuir com até 15% das emissões de MP 
do diesel. Em menores teores, mecanismos de 
controle de emissões após o tratamento podem 
reduzir emissões de MP muito mais substan-
cialmente, seja com mecanismos adaptados seja 
com equipamentos-padrão em novos veículos 
atendendo restrições mais recentes de emissão 
de poluentes. Catalisadores de oxidação para 
diesel, que podem reduzir as emissões de mate-
rial particulado de 20% a 30%, podem geral-
mente ser utilizados com níveis de enxofre de até 
500 ppm. Filtros de partículas para diesel, que 
podem reduzir mais de 90% das emissões de 
material particulado, geralmente requerem que 
os níveis de enxofre estejam abaixo de 50 ppm.
Hidrocarbonetos (HC), monóxidos de carbono 
(CO), e mesmo óxidos de nitrogênio (NOX) 
também sofrem impactos dos padrões de emis-
são e contingências da qualidade dos combustí-
veis. Como pode ser observado na Tabela 12.5, 
os padrões Euro são programados para reduzir 
as emissões de todos os grandes poluentes. 
Euro 2 e 3 representam uma redução de 60% 
nas emissões de MP sobre os padrões anteriores 
(Figura 12.29). Os padrões Euro 4 têm 80% 
menos emissões do que o Euro 3 e, assim, repre-
senta uma redução de 97% do padrão Euro 1. 
Quanto mais limpo o veículo, no entanto, mais 
sensível à qualidade do combustível.
Emissões de veículos diesel variam dependendo 
das condições locais, como altitude, pressão 
atmosférica, umidade e clima. A qualidade da 
manutenção corrente no veículo e a integri-
dade da cadeia de suprimento de combustível 
também afetam as emissões específicas do sis-
tema. Ainda assim, com a correta qualidade do 
combustível, veículos a diesel podem produzir 
reduções de emissões comparáveis às de outras 
alternativas de combustíveis muito mais custo-
sas. Em geral, pode-se fazê-lo com um custo de 
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veículo mais baixo e com um regime de manu-
tenção mais robusto.
Gás natural comprimido (GNC)

CNG é considerado uma opção de combustível 
confiável que atinge emissões menores “ineren-
temente”. CNG contém praticamente nenhum 
enxofre e, é óbvio, queima de maneira bastante 
limpa. Entretanto, GNC não é uma solução per-
feita. Para alguns tipos de emissões, o desempe-
nho do GNC pode não ser muito melhor do que 
veículos de diesel limpo.
No caso das emissões de gases de efeito estufa, 
a análise completa do poço às rodas da produ-
ção, distribuição e uso do GNC pode impli-
car que há pouca vantagem sobre o diesel, se 
houver alguma. Perdas de metano ao longo 
das linhas de distribuição podem aumentar de 
forma relevante as emissões de gases de efeito 
estufa para o GNC. Alguns estudos estimam 
que o GNC, com a inclusão de vazamentos de 
metano, produz, na verdade, de forma rele-
vante mais emissões de gases de efeito estufa 
(CVTF, 2000).
Há também outras questões a serem consi-
deradas com o GNC. A baixa densidade de 
energia do combustível quer dizer que o gás 
deve ser comprimido para armazenagem em 
cilindros enormes e desajeitados. Veículos de 
GNC também exigem diferentes habilidades 
de manutenção que podem não ser comuns 
em cidades em desenvolvimento. Em alguns 

casos, veículos de GNC podem ter problemas de 
potência em ladeiras fortes, em grandes altitudes 
e em algumas temperaturas. A infra-estrutura 
de reabastecimento para GNC também pode ser 
de desenvolvimento caro. O tempo de reabaste-
cimento também é uma consideração. A quanti-
dade de tempo para o reabastecimento também 
é um problema para veículos de GNC. Tipica-
mente, o tempo de reabastecimento por veículo 
varia de 20 a 40 minutos.
Assim mesmo, GNC detém muito potencial 
para reduções de emissões de MP e SOX, e 
assim, se o combustível está disponível no local, 
então a tecnologia deve receber sérias considera-
ções. Além disso, a tecnologia se torna cada vez 
mais robusta do ponto de vista da manutenção.
Trólebus elétricos

Trólebus elétricos são uma tecnologia bem esta-
belecida que produz zero emissões no ponto de 
utilização. As emissões do ciclo total do combus-
tível para veículos operados eletricamente depen-
dem do combustível utilizado na geração de ele-
tricidade. A geração de eletricidade com base em 
combustíveis fósseis, como eletricidade a partir 
de carvão ou petróleo, produz maiores níveis 
de emissões totais, enquanto fontes renováveis, 
como hidroelétricas e fontes eólicas, são relativa-
mente livres de emissões. Assim, em países com 
geração limpa de eletricidade, trólebus elétricos 
podem ser uma opção de baixas emissões a ser 
considerada. Trólebus também são extremamente 

Tabela 12.6: Vantagens e desvantagens de trólebus

Vantagens Desvantagens

Zero emissões no ponto de utilização (emissões totais depen-
derão do tipo de combustível para a geração de eletricidade).

Veículos podem custar até três vezes mais que um veículo a 
diesel equivalente.

Operação silenciosa. Custos de operação altamente dependentes dos preços da ele-
tricidade; posteriores crises elétricas podem desestabilizar o 
modelo financeiro.

Aceleração suave e contínua. Modificações de linhas são muito caras.

Vida útil mais longa (até duas vezes a vida útil de um veículo a 
diesel equivalente).

Maior tempo de implementação graças ao tempo necessário para 
construção da rede de condução elétrica.

Risco de interrupção do serviço durante falhas na rede, a menos 
que o veículo tenha um motor diesel de contingência.

Os custos de infra-estrutura podem ser duas vezes os custos de 
um sistema de BRT não eletrificado.

A presença de cabos, postes e transformadores pode causar pre-
ocupações estéticas, especialmente em centros históricos.



458

Manual de BRT

Parte III – Projeto Físico

Figura 12.30
Los Angeles desenvolveu 

a infra-estrutura 
para utilizar a 

tecnologia de GNC 
para toda a sua frota 

na Linha Laranja.
Foto por cortesia da Agência 

Metropolitana de Transportes do 
Condado de Los Angeles

silenciosos na operação. A Tabela 12.6 resume 
as questões a serem consideradas na seleção de 
tecnologia de trólebus elétricos.
Biocombustíveis (etanol e bio-diesel)

Etanol é um combustível produzido da fermen-
tação de açúcar em carboidratos, derivados de 
produtos agrícolas como milho e grãos, madeira 
ou resíduos animais. Atualmente, o etanol é 
predominantemente derivado de milho e cana 
de açúcar (Figura 12.31). O Brasil possui um 
extensivo programa de etanol usando cana de 
açúcar. No futuro, etanol de celulose deve se 
tornar viável, no qual o combustível pode ser 
derivado de uma maior amplitude de plantas 
e espécies agrícolas. Entretanto, a produção 
comercial de etanol de celulose ainda está para 
ser completamente viável.
Biodiesel é um combustível derivado de fontes 
biológicas que pode ser utilizado em motores 
diesel Em vez de diesel derivado de petróleo. 
Através do processo de trans-esterização, os 
triglicerídios de óleos vegetais são separados da 

Figura 12.31
Produção de cana 
de açúcar nas Ilhas 
Mauritius.
Foto por Lloyd Wright

glicerina, criando um combustível. O biodiesel, 
atualmente, é um combustível predominante-
mente derivado da soja.
Biocombustíveis detêm o potencial de promo-
ver um produto com zero emissões líquidas de 
gases de efeito estufa. O CO2 emitido pelos 
biocombustíveis pode ser equilibrado pelo CO2 
absorvido durante o crescimento da planta-
ção, resultando, potencialmente, em um ciclo 
fixo de carbono. Entretanto, a verdade é mais 
complicada. As emissões totais de efeito estufa 
da produção de biocombustíveis ainda são mal 
compreendidas, incluindo certos fatores que 
poderiam aumentar as emissões líquidas de 
gases estufa consideravelmente. Estes fatores 
incluem: 1. entradas de energia no cultivo das 
safras; 2. emissões secundárias que têm impac-
tos sobre as mudanças climáticas (e.g., fuligem 
de queima de cana); 3. uso de pesticidas; e 4. o 
tipo de biomassa sendo desalojado pelos cultivos 
energéticos. Em alguns casos, como combustí-
veis a base de soja, as emissões de gases de efeito 
estufa resultantes de liberações de nitrogênio 
podem exceder os outros benefícios (Deluchi, 
2003). Adicionalmente, não é claro se a quan-
tidade de terras aráveis são suficientes para 
produzi biocombustíveis em uma quantidade 
suficiente para diminuir drasticamente os com-
bustíveis de petróleo (IEA, 2004b).
A produção de biocombustíveis pode ter uma 
quantidade de outros efeitos colaterais. À 
medida que o mercado para biocombustíveis 
aumenta, haverá uma pressão crescente em 
eco-sistemas sensíveis a serem convertidos 
em cultivos de produção. Esse fenômeno já 
é claramente evidente na região amazônica 
do Brasil, onde a demanda crescente por soja 
está levando a maiores destruições ilegais do 
eco-sistema amazônico. Cada ano, aproxima-
damente 20.000 quilômetros quadrados de 
floresta equatorial amazônica são desmatados 
para uso que a terra seja usada para a agricultura 
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(Economist, 2006b). A produção mais intensiva 
de biocombustível também pode implicar em 
maior redução de recursos, como a qualidade do 
solo e água (Figura 12.32).
Também há crescentes preocupações sobre o 
impacto que a produção de biocombustíveis 
terá sobre os preços da comida. Relata-se que 
os grãos necessários para encher um tanque de 
combustível típico de 95 litros de um veículo 
esportivo-utilitário (SUV) com etanol alimenta-
riam uma pessoa por um ano. Os grãos necessá-
rios para encher o tanque a cada duas semanas 
ao longo de um ano poderiam alimentar 26 pes-
soas (Brown, 2006). Nos EUA, a quantidade de 
plantio de milho dedicada à produção de etanol 
aumentou 34% de 2005 a 2006. Em 2006, 
uns 54 milhões de toneladas de milho foram 
para a produção de etanol, ainda que o entanol 
só represente uma pequena porcentagem do 
combustível usado nos veículos dos EUA (Planet 
Ark, 2006). No final de 2006, um aumento nos 
preços do milho devido à demanda de biocom-
bustíveis levou o preço das tortillas a triplicarem 
no México. Já que tortillas representam uma 
parte importante da dieta local, muitas famílias 
de baixa renda foram seriamente afetadas por 
esses aumentos. Sob fortes protestos da popu-
lação, o governo foi, por fim, forçado a adotar 
controles de preços. Esses conflitos podem se 
tornar mais comuns à medida que o mercado de 
biocombustíveis se expande.

Híbrido elétrico (diesel-elétrico e GNC-elétrico)

Veículos híbridos elétricos serão provavelmente 
uma das primeiras tecnologias avançadas a 
ganhar aceitação de mercado em larga escala. 
Híbridos utilizam tanto combustíveis conven-
cionais (e.g., GNC, diesel) e motores elétricos 
para impulsionar o chassi. Energia elétrica pode 
ser gerada durante a desaceleração do veículo, e 
depois utilizada para operar os motores ligados 
em cada roda. Uma vez que motores elétricos 
são usados como parte da operação do veículo, 
os veículos híbridos oferecem maior economia 
de combustível, menor emissão de poluentes e 
menos ruídos (Figura 12.34).
Entretanto, mesmo com essa tecnologia, os 
benefícios da redução de emissões podem variar 
dependendo do ciclo de atividades. A cidade 
de Seattle (EUA) fez um dos maiores investi-
mentos em tecnologia híbrido-elétrica em seu 
sistema de ônibus. Entretanto, apesar das ale-
gações dos fabricantes de ganhos de eficiência 
de combustível da ordem de 25%, os resultados 
iniciais em Seattle foram significativamente 
menores devido a escolha das linhas (Hadley, 
2004). Se o ciclo de atividades não envolve 
muitas paradas e saídas, então as economias 
do freio regenerativo não se concretizam. O 
peso adicional do veículo híbrido elétrico afasta 
os ganhos da geração de eletricidade a bordo 
(Wright e Fulton, 2005).
Como todas as novas tecnologias, um certo 
período de ajustes e experiências são necessários 
antes de os resultados ótimos serem alcança-
dos. Entretanto, a complexidade do sistema de 
propulsão e o custo dos componentes híbridos 

Figura 12.32
A demanda crescente de soja incentivou 
maior destruição da floresta amazônica.
Foto por cortesia de iStockphotos

Figura 12.33
À medida que 

a demanda por 
biocombustíveis 

aumenta, insumos 
de produção, como 

água, também terão 
demandas crescentes.

Foto por Lloyd Wright
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implicam que os híbridos podem não ser indi-
cados para aplicações em todas as cidades em 
desenvolvimento.
Tecnologia de célula combustível

Os orçamentos nacionais americanos de pes-
quisa e desenvolvimento investem maciçamente 
em tecnologias de células-combustíveis. Em 
2003, os Estados Unidos lançou uma Iniciativa 
da Célula Combustível de Hidrogênio, com o 
comprometimento de 1,7 bilhões de dólares no 
custeio de pesquisas. Da mesma forma, a União 
Européia está apoiando uma parceria público-
privada de 2,8 bilhões de Euro (3,7 bilhões de 
dólares) em um programa de dez anos para o 
desenvolvimento de células-combustíveis. Em 
2003, o Japão dedicou 268 milhões de dólares 
do seu orçamento governamental de pesquisas 
para células-combustíveis. Da mesma forma, 
outros governos, como o do Canadá e da China, 
também têm seus programas de células combus-
tíveis (Science, 2004).
Veículos de células-combustíveis estão sendo 
testados tanto em cidades desenvolvidas quanto 
em cidades em desenvolvimento. Através de 
uma doação do Fundo Global para o Meio 
Ambiente (GEF), várias cidades em desen-
volvimento, como Beijing e Cairo, tiveram a 
oportunidade de avaliar a tecnologia. Entre-
tanto, nenhuma dessas cidades está operando 
realmente com frotas completas com essas 

Figura 12.34
O potencial de veículos 
híbridos-elétricos 
para a redução de 
emissões poluentes 
com eficiência de 
custos chamou a 
atenção da maioria 
dos fabricantes.
Foto por cortesia da Volvo

tecnologias. Os custos, benefícios ambientais e 
desempenho desses veículos não estão comple-
tamente demonstrados. Visto que a maioria do 
hidrogênio é atualmente produzido a partir de 
eletrólise, os benefícios de emissões são direta-
mente ligados ao tipo de tecnologia utilizada 
para a geração de eletricidade.
A IEA observa que não há garantias sobre 
quando as células combustíveis serão comercial-
mente viáveis (IEA, 2004b). As possibilidades 
de armazenamento de hidrogênio, a dependên-
cia de metais catalisadores raros (e.g., platina) 
e o desenvolvimento de infra-estrutura, todos 
representam incertezas pronunciadas para o cro-
nograma de entrega de um produto comercial. 
Ao depender exclusivamente de uma tecnologia 
sem uma previsão conhecida de funcionamento 
comercial, as ações sobre as emissões no setor 
de transporte podem ser significativamente 
atrasadas:

“... ao inclinar as pesquisas em direção às 
demonstrações dispendiosas em grande 
escala de uma tecnologia bem antes dela 
estar pronta para o mercado, governos arris-
cam repetir um padrão que afundou tecnolo-
gias anteriores, como os combustíveis sinté-
ticos nos anos 80. Ao concentrar pesquisas 
em tecnologias que não são prováveis de ter 
impactos mensuráveis até a segunda metade 
do século, a atual pressão pelo hidrogênio 
falha em tratar a ameaça crescente das 
emissões de gases estufa pelos combustíveis 
fósseis.” 
(Science, 2004)

12.1.4.3  Disponibilidade de combustíveis e 
volatilidade de preços

Nem todos os combustíveis estão amplamente 
disponíveis, especialmente em países em desen-
volvimento. Muitos combustíveis alternativos 
podem simplesmente não estar disponíveis 
no momento em que o sistema de BRT entre 
em operação, e assim, essa disponibilidade de 
combustível restringirá a seleção da tecnologia 
de propulsão.
Diesel e eletricidade são, de longe, os combus-
tíveis mais amplamente disponíveis. O diesel 
com pouco enxofre está disponível em um 
número cada vez maior de países, mas a dispo-
nibilidade ainda é bem limitada em países em 
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que não exigem cabos elétricos, diminuem a 
necessidade de cabos elétricos caros.

Em todo caso, uma análise de riscos e vulnera-
bilidades associadas aos sistemas de suprimento 
é necessária, já que serviços públicos, como o 
transporte, não podem se arriscar a interrupções 
na operação graças a problemas com gasodutos 
ou faltas de energia.

O risco da volatilidade futura dos preços é um 
assunto relacionado. Operadores de sistema 
gostariam de se isolar contra o risco de aumen-
tos repentinos nos preços dos combustíveis no 
futuro. Uma tecnologia veicular que reduza o 
risco de lidar com futuros aumentos de preço 
nos combustíveis deve ser selecionada.

Ainda que a previsão do futuro fornecimento 
seja difícil, o risco pode ser minimizado, ao 
fazer o operador de veículos negociar contratos 
de longo prazo a preços fixos com os fornecedo-
res de combustíveis relevantes, ou comprando 
opções de combustível em bolsas de mercados 
futuros. O risco também pode ser minimizado 

Figura 12.35
As áreas amarelas 

e vermelhas 
representam países com 
significativos subsídios 

nos combustíveis.
Imagem por cortesia de GTZ SUTP

(Preços do diesel (a esquerda) e 
de gasolina sem adição (à direita) 

em centavos de dólar, verdes 
indicam impostos, amarelos 

e vermelhos subsídios.)

International Fuel Prices 2007 provided by GTZ68

Fuel Taxation Category 1: Very high Fuel Subsidies
The retail price of fuel (average of Diesel and Super Gasoline) is below the price for crude oil on world market.
Fuel Taxation Category 2: Fuel Subsidies
The retail price of fuel is above the price for crude oil on world market and below the price level of the United States.
Note: The fuel prices of the United States are aver. cost-covering retail prices incl. industry margin, VAT and incl. approx. 

US cents 10 for the two road funds (federal and state). This fuel price being without other specific fuel taxes may 
be considered as the international minimum benchmark for a non-subsidised road transport policy.

Fuel Taxation Category 3: Fuel Taxation
The retail price of fuel is above the price level of the United States and below the price level of Luxembourg.
Note: The fuel prices in Luxembourg reflect an orientation level in the European Union. Prices in EU countries are subject 

to VAT, a EU-imposed minimum taxation of €0.287 (37 US cents) per litre on unleaded gasoline and €0.245 (31 
US cents) per litre on diesel fuel as well as other country-specific duties and taxes.

Fuel Taxation Category 4: Very high Fuel Taxation
The retail price of fuel is above the price level of Luxembourg.
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5.3.1 Retail fuel prices in Asia, Australia, and Pacific
as of November 2006 (in US cents/Litre)

desenvolvimento. Os preços atuais em diferentes 
países são bem documentados pela publicação 
da GTZ International Fuel Prices (Metschies et 
al., 2007). Como exibido na Figura 12.35, os 
níveis de impostos e subsídios podem represen-
tar uma diferença relevante nos preços pratica-
dos nos combustíveis.
O gás natural como um combustível de ônibus 
exige a presença de uma cadeia de suprimentos 
que termine bem perto das áreas de manu-
tenção e estacionamento. Algumas cidades 
em países em desenvolvimento têm gás natu-
ral, outras não. Algumas cidades têm o gás, 
mas ainda não investiram em equipamentos 
especializados, como gasodutos, compresso-
res, desumidificadores e outros equipamentos 
necessários para tornar o combustível praticá-
vel como um combustível de ônibus. Quando 
Délhi foi forçada a mudar para o gás natural, a 
falta de fontes de suprimento suficientes levou 
a uma séria interrupção dos serviços de ônibus. 
Esses problemas podem ser amainados com 
planejamento adequado.
Células de hidrogênio não são viáveis em países 
em desenvolvimento atualmente, sem subsí-
dios maciços, mas um problema adicional é a 
disponibilidade de hidrogênio. Hidrogênio não 
é encontrado em quantidades substanciais no 
ambiente natural. Por essa razão, o hidrogênio 
não é realmente um tipo de combustível, mas, 
em vez disso, um tipo de portador de ener-
gia, de forma similar a uma bateria elétrica. A 
maioria dos projetos de células combustíveis de 
hidrogênio até hoje utilizam a eletrólise, que 
gera o hidrogênio a partir da passagem de uma 
corrente elétrica através da água. Isso exige um 
equipamento especial e eletricidade. A outra 
possível fonte de hidrogênio é o gás natural, que 
depois exige um suprimento de gás natural. As 
duas abordagens exigem equipamentos espe-
cializados. Além disso, dependendo de como a 
eletricidade é gerada para produzir o hidrogênio, 
as emissões do ciclo de vida de um veículo de 
célula-combustível podem ser, na verdade, con-
sideravelmente maiores do que as de um veículo 
diesel padrão.
A eletricidade para trólebus elétricos é menos 
problemática do que o custo e a manutenção das 
linhas elétricas e estações transformadoras para 
alimentar os veículos. Híbridos diesel-elétricos, 
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com o uso de tecnologias de veículos que fun-
cionem em múltiplos tipos de combustíveis.

Se uma cidade tem um fornecimento de gás 
natural próximo, o investimento na infra-estru-
tura necessária e no equipamento para oferecer 
gás natural na garagem pode valer a pena, se um 
contrato de fornecimento de longo prazo puder 
ser negociado com o fornecedor do gás. Um 
suprimento de gás natural nas proximidades é 

importante porque ele é relativamente fácil de 
encanar, mas dispendioso para embarcar em 
navios. Similarmente, se petróleo produzido 
no país, especialmente se produzido por uma 
companhia de petróleo controlada pelo governo, 
pode ser possível negociar um contrato de forne-
cimento de longo prazo a preços fixos.
No mesmo sentido, se um país tem energia 
hidroelétrica, ou grandes suprimentos de carvão, 
ou demanda elétrica em declínio (como no caso 
dos antigos países socialistas da Europa Central 
e Oriental e a antiga União Soviética), pode ser 
que os futuros suprimentos de eletricidade sejam 
mais previsíveis do que os preços do diesel ou do 
gás natural. Outra vez, o tema é sobre a possi-
bilidade de negociação de um contrato de longo 
prazo. Não basta assumir que uma empresa esta-
tal implica preços futuros estáveis. Operadores 
de sistema ainda devem se proteger com contra-
tos de suprimento de longo prazo, ou contratos 
de “opções futuras”. Contratos de fornecimento 
de longo prazo também são possíveis de fornece-
dores comerciais, apenas serão mais caros.
No caso de Quito, por exemplo, a decisão de 
prosseguir com os trólebus elétricos foi ini-
cialmente relacionada com os custos baixos 
de eletricidade. Ainda que os preços baixos de 
eletricidade tornassem os custos operacionais 
competitivos, como os sistemas com base em 
diesel, uma posterior desregulamentação do 
setor elétrico do Equador permitiu a observação 
de uma subida nos preços da eletricidade. Com 
base nessa experiência, a expansão futura do 
sistema de trólebus de Quito deve ser limitada.

12.1.4.4  Confiabilidade
A confiabilidade na tecnologia de propulsão 
é uma grande preocupação de um sistema de 
BRT. Quebras de veículos em um sistema de 
BRT são mais sérias do que em na operação 
normal de ônibus porque um ônibus quebrado 
congestiona a faixa de BRT e leva a uma signifi-
cante interrupção de serviço.
Uma das principais vantagens do diesel como 
combustível é que a tecnologia veicular é mais 
madura e, com manutenção adequada, quebras 
de veículos são mais previsíveis e mais fáceis de 
reparar (Figura 12.37).
Os trólebus, em si mesmos, têm excelentes regis-
tros de manutenção, mas pode haver problemas 

Figura 12.37
A tecnologia de motores 
a diesel tem um extenso 
registro operacional, 
e, portanto, a robustez 
da tecnologia e 
as exigências de 
manutenção são 
bem conhecidas.
Foto por Lloyd Wright

Figura 12.36
Mudanças repentinas 

nos custos dos 
combustíveis podem 

colocar toda a 
viabilidade econômica 

de um sistema em risco.
Foto por Lloyd Wright
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com falhas de energia e manutenção dos cabos 
elétricos. A tecnologia de trólebus ainda é uti-
lizada em sistemas de BRT em São Paulo, mas 
está sendo removida em fases, não por conta 
dos preços da eletricidade, mas por conta das 
falhas nos cabos superiores por causa da fraca 
manutenção. Esse problema é particularmente 
controlável ao passar o controle da manutenção 
de cabos para o operador de ônibus, que tem 
mais em jogo durante uma queda de energia do 
que tem a empresa de fornecimento de energia.
Em qualquer caso, o mais importante é o con-
trato de manutenção com o fornecedor. No caso 
do TransMilenio, fabricantes têm equipes na 
garagem para grandes reparos (Figura 12.38). É, 
portanto, crítico que o grau de suporte técnico 
oferecido pelo fornecedor seja uma grande 
consideração no contrato de compra. Em Quito, 
por exemplo, fornecedores espanhóis de trólebus 
elétricos foram selecionados Em vez de forne-
cedores russos, com preços menores, em grande 
parte por conta da qualidade de suporte de 
manutenção oferecido.
Se os riscos de quebras de veículos são extrema-
mente altos, a capacidade de manutenção local 
é baixa, e a possibilidade dos operadores locais 
de mobilizar capital é pouca, pode valer a pena 
explorar a opção de fazer um leasing dos veículos 
com o fabricante. Essaa opção está sendo consi-
derada pelo sistema de BRT de Dar es Salaam.
Para qualquer veículo, também é considerá-
vel executar testes locais de combustível e de 
desempenho geral para simular as condições 
antecipadas de operação antes de chegar a uma 
decisão. Veículos que funcionam bem em países 
desenvolvidos em climas temperados podem 
funcionar mal em países tropicais em vias ruins 
com grandes problemas de drenagem.

12.1.4.5  Ruídos
Níveis aceitáveis de ruídos também devem 
ser especificados dentro das especificações de 
compra de ônibus. Veículos excessivamente 
barulhentos são tanto prejudiciais a saúde 
quanto um detrimento da imagem de mercado 
do serviço de transporte público.
Níveis de ruído são determinados por diversas 
variáveis, incluindo:

Tecnologia do sistema de propulsão e ��
combustível;

Projeto do sistema de propulsão;��
Tamanho do veículo em relação ao tamanho ��
do motor;
Tecnologias do sistema de escapamento e de ��
amortecimento de ruídos (silencioso);
Qualidade da superfície viária; e��
Práticas de manutenção.��

Alguns sistemas de propulsão e combustíveis, 
como veículos elétricos, são naturalmente silen-
ciosos. Em outros casos, o projeto do sistema 
motor pode propiciar operações mais suaves 
bem como o abafamento de ruídos. Assegurar 
incentivos para veículos e vias bem mantidas 
também ajuda a alcançar menores níveis de 
ruídos. Em Bogotá, as especificações dos veícu-
los obrigam que o nível interno de ruídos dos 
veículos não exceda 90 decibéis (dB).
Um veículo muito silencioso apresenta outros 
problemas, tecnologias de trólebus elétricos 
operam com muito pouco barulho. Entretanto, 
por sua vez, a falta de ruído pode criar um risco 
para pedestres que podem não estar cientes da 
presença de um veículo se aproximando. Esse 
tipo de risco é particularmente uma preocupa-
ção para os deficientes visuais que são muitas 
vezes bastante dependentes de ruídos para orien-
tar seus movimentos.

Figura 12.38
Muitas das companhias 
operadoras em 
Bogotá contrataram 
diretamente os 
fabricantes dos veículos 
para prestar serviços 
de manutenção 
para os veículos.
Foto por Lloyd Wright
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12.1.4.6  Ventilação e temperatura
A presença ou a ausência de controle de tempe-
ratura dentro dos veículos pode ter um enorme 
impacto não só na qualidade do serviço, mas 
também nos custos das operações. Em algumas 
condições climáticas, o ar condicionado não 
é tão crítico para o conforto do usuário, mas, 
em outros casos, apenas a falta de ar condicio-
nado pode ser o bastante para induzir passa-
geiros de renda média e alta a permanecer nos 
carros. Exigir ar condicionado é crítico para 
uma imagem de alto status para o sistema, mas 
também insere uma pressão para subir a tarifa. 
Como regra geral, controle de temperatura 
dentro dos veículos é preferível se for de alguma 
forma possível, dada a lucratividade do sistema.
Quer o ar condicionado seja utilizado quer não, 
atenção deve ser dada a quantidade de trocas 
de ar dentro do veículo. Em veículos com alta 
lotação, a qualidade do ar pode se deteriorar 
rapidamente sem ventilação adequada.

12.1.5  Outras características físicas

Além do comprimento do veículo e do tipo 
do sistema de propulsão, há uma variedade de 
outras características que definem o veículo. 
As especificações destacadas durante o projeto 
operacional determinam muitos outros fatores 
adicionais em relação à especificação técnica 
necessária para o ônibus, incluindo os seguintes:

Tipo de carroceria (segregada do chassi, ��
unificada);
Número e tamanho das portas;��
Tipo de sistema de abertura e fechamento de ��
portas;
Localização das portas;��
Sistema de transmissão (manual, automática);��
Tipo de sistema de propulsão;��

Localização do motor (frontal, central, ��
traseira);
Potência do motor;��
Capacidade de aceleração;��
Tecnologia de freios;��
Capacidade de frenagem;��
Tipo de suspensão (molas, hidráulica);��
Raio de giro (interno, externo);��
Capacidade de carga por eixo.��

Se as decisões sobre esses parâmetros são feitas 
sem referência ao projeto operacional, sérios 
enganos podem ocorrer. Por exemplo, em Jacarta, 
um veículo com bastante capacidade foi adqui-
rido, mas o veículo tinha apenas uma porta. Essa 
decisão de uma única porta provocou tamanha 
deterioração nas velocidades de embarque e 
desembarque, que toda a capacidade do sistema 
foi seriamente comprometida. Similarmente, veí-
culos com cargas axiais superiores a capacidade 
de suporte do pavimento no corredor, levaram a 
rápida deterioração do leito viário.
Na maioria dos países, há regulamentos e 
condições que os veículos de transporte público 
devem atender com relação à importação, mon-
tagem e fabricação. A identificação de todas as 
condições e restrições deve, assim, ser necessária, 
junto com quaisquer processos de certificação e 
normatização. Normas, padrões e regulamentos 
que cobrem os seguintes campos estão presentes 
na maioria dos países:

Desempenho ambiental;��
Padrões de segurança;��
Condições físicas;��
País de origem;��
Proporções de peças locais;��
Procedimentos e exigências de importação;��
Tarifas e outros deveres de importação;��
Acessibilidade a deficientes.��

Tabela 12.7: Especificações de veículos de Bogotá (Veículos troncais)

Atributo do veículo Spec especificação

Cargas máximas

Carga bruta do eixo frontal 7.500 kg

Carga bruta do eixo central 12.500 kg

Carga bruta do eixo traseiro 12.500 kg

Carga bruta do veículo 30.000 kg
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Atributo do veículo Spec especificação

Dimensões externas

Largura máxima 2,60 metros

Altura máxima 4,10 metros

Comprimento total mínimo 17,50 metros

Comprimento total máximo 18,50 metros

Avanço frontal máximo (do eixo) 3.000 mm

Avanço traseiro máximo (eixo) 3.500 mm

Altura do piso interno

Mínima 870 mm

Máxima 930 mm

Raio de giro

Mínimo entre calçadas 7.400 mm

Máximo entre calçadas 12.100 mm

Mínimo entre projeções 7.400 mm

Máximo entre projeções 13.400 mm

Chassi e corpo

Tipo de carroceria Carroceria integral ou autoportante

Modificação Toda modificação do chassi deve ser formalmente aprovada 
pelo fabricante

Certificação em prova de carga 
estática

Pode ser obtida por teste físico ou modelo computacional
Resistência mínima certificada do teto por 5 minutos: 50% do 
peso bruto do veículo
Deformação máxima em qualquer ponto: 70 mm

Espaço para passageiros

Capacidade total 160 passageiros

Assentos 48 passageiros

Cor dos assentos Vermelha

Número de assentos preferenciais 6

Cor dos assentos preferenciais Azul

Área de passageiros de pé 16 m2

Capacidade de passageiros de pé 7 passageiros por metro quadrado

Espaço para cadeira de rodas Área de 90 cm x 140 cm, localizada na carroceria frontal, em 
frente à segunda porta

Plano de assentos 2-2, 2-1, 1-1, 1-0; Perímetro ou frente a frente.

Dimensões internas

Altura interna livre Mínima de 2.100 mm

Altura de visibilidade interna 
superior

Mínima de 1.850 mm

Altura de visibilidade interna inferior Mínima de 600 mm; máxima de 850 mm

Largura do corredor Mínima de 600 mm
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Atributo do veículo Spec especificação

Características de assentos

Características Assentos individuais
Fechados nas costas
Ancorados diretamente no piso do veículo
Sem tapeçaria nem almofadas
Sem cantos vivos nem rebites

Materiais Plástico
Lavável
Retardador de chamas e auto-extinguível
Não liberar gases tóxicos em combustão

Dimensões dos assentos

Distância entre assentos 700 mm

Distância entre assentos frente a 
frente

1.300 mm

Profundidade do assento Mínima de 350 mm, máxima de 430 mm

Altura do assento (a partir do piso) Mínima de 350 mm, máxima de 450 mm

Altura das costas Mínima de 500 mm, máxima de 600 mm

Largura do assento 400 mm

Manoplas e corrimãos

Características Superfícies sem cantos vivos
Terminações em curva
Contínuos
Superfície não escorregadia

Dimensões Diâmetro: Entre 30 e 45 mm
Altura do corrimão horizontal: entre 1.750 e 1.800 mm
Distância entre balaústres verticais: 1.500 mm ou a cada dois 
assentos.

Janelas

Frontal Laminadas

Demais Temperadas

Cor da janela Verde

Nível de transparência 70%

Anúncios Janelas sem anúncios comerciais

Módulo inferior Fixo à carroceria com cola adesiva

Altura do módulo superior Mínimo: 30% da altura total do veículo
Máximo: 50% da altura total do veículo

Portas

Número de portas para passageiros 4

Posição Lado esquerdo do ônibus

Largura livre mínima 1.100 mm

Altura livre 1.900 mm

Tempo de abertura de portas 2 segundos

Portas de emergência Tipo: porta única
Número de portas de emergência: 2
Largura livre mínima: 650 mm
Altura livre: 1.800 mm
Com escadas cobertas e sistema de abertura pneumático.
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Atributo do veículo Spec especificação

Controle e instrumentação

Unidade lógica Painel de comunicação a vista do motorista
GPS e antena de comunicação
Tacógrafo (com registro e armazenagem da velocidade ins-
tantânea e distância percorrida, períodos de operação e não 
operação durante um período de 24 horas)

Centro de controle de comunicação Equipamento de comunicação por voz

Instrumentação Odômetro com saída de pulsos conectada a unidade lógica
Instrumentação completa com alarmes para baixa pressão de 
ar e óleo nos sistemas de freio e motor

Ventilação

Exigência de renovação de ar Mínimo de 20 vezes por hora

Ruídos

Volume interno máximo 90 dB(A)

Painéis de informação de destino

Número e tamanho 1 na frente: 1.950 mm x 300 mm
2 do lado esquerdo: 450 mm x 250 mm

Visibilidade Visíveis a uma distância de 100 metros

Padrões técnicos

Ônibus NTC 4901-1 Veículos para transporte de massa de passageiros

Métodos de teste NTC 4901-2 Veículos para transporte de massa de passageiros

Padrões locais ICONTEC (Instituto Colombiano de Normas Técnicas)

Fonte: TransMilenio S.A.

Figura 12.39
Apesar de dar uma 

aparência distinta de 
trem leve, o veículo 
Civis é na verdade 

um ônibus.
Foto por 

cortesia de 
US TCRP 

media 
library

Na ausência de leis e regulamentos regendo esses 
assuntos, a definição das especificações técnicas 
dos veículos deve levar esses assuntos em con-
sideração de qualquer forma, seguindo normas 
internacionais.

Como referência, a Tabela 12.7 é um resumo 
das especificações de veículos destacada pela 
companhia pública que supervisiona o sistema 
TransMilenio de Bogotá. As reais especificações 
para qualquer cidade específica variam depen-
dendo das circunstâncias e preferências locais.

12.1.6  Estética do veículo

A natureza estética da tecnologia do veículo 
também deve ser um componente explícito do 
processo de especificação e projeto. O estilo de 
veículo, cores e características estéticas contam 
muito no que diz respeito à percepção pública 
do sistema. Alguns fabricantes estão agora 
simulando muitas características de design de 
sistemas ferroviários leves (Figura 12.39). Ao 
simplesmente cobrir as rodas e arredondar a car-
roceria, esses fabricantes aumentaram bastante 
o apelo estético de seus produtos. Esses projetos 

iniciais de veículos são relativamente caros, em 
parte por conta de outras características, como 
sistemas de guia óticos, que geralmente os acom-
panham. Entretanto, a idéia de criar uma forma 
que agrade o usuário não representa necessaria-
mente um empreendimento dispendioso.
É importante que o design 
interno e o externo 
incluam ele-
mentos 
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Figura 12.40 e 12.41
Rodas cobertas 

e interiores bem 
projetados são detalhes 

aparentemente 
pequenos que podem 

ter um grande impacto 
na percepção pública.

Foto esquerda pro cortesia a NBRTI

Foto direita por cortesia de Advanced 
Public Transport Systems

modernos que diferenciem o sistema do trans-
porte público informal. Elementos de design que 
tipicamente estimulam uma reação positiva do 
usuário incluem:

Curvatura aerodinâmica da carroceria, espe-��
cialmente uma frente arredondada;
Rodas cobertas (12.40);��
Janelas panorâmicas;��
Cor das janelas e matiz;��
Combinação de cores de pintura;��
Piso de alta qualidade e materiais interiores;��
Desenho e planta do interior;��
Sistemas de informação para passageiros ��
(painéis de informação eletrônica e sistemas 
de sons).

12.1.7  Considerações estratégicas

Há uma série de considerações que devem ser 
levada em conta além dos fatores técnicos, 
ambientais ou legais. Essas considerações são 
importantes de um ponto de vista político e de 
um ponto de vista estratégico e, ainda que não 
estejam diretamente relacionadas com o desem-
penho do sistema, elas são diretamente associa-
das com o seu impacto e contribuição positiva 
para o serviço de transporte local e aos usuários.

12.1.7.1  Políticas governamentais
A seleção do tipo de combustível também pode 
ser afetada por considerações políticas que 
podem influenciar a estabilidade, a permanência 
e a viabilidade econômica do sistema. Em espe-
cial, políticas de desenvolvimento estabelecidas 
pelas administrações devem ser consideradas, 
incluindo fatores como:

Estrutura tarifária para o aparato de transpor-��
tes, dependendo de suas respectivas tecnolo-
gias (pode ser possível obter tarifas preferen-
ciais para combustíveis de baixas emissões);
Políticas a respeito de subsídios;��
Incentivos fiscais para veículos limpos;��
Planos futuros e investimentos em iniciativas ��
de produção de combustíveis limpos;
Futuras expansões da infra-estrutura de ��
fornecimento de combustível e planos de 
manutenção.

12.1.7.2  Produção e montagem local
A renovação de tecnologia da frota de ônibus e 
do transporte público cria uma grande oportu-
nidade para o desenvolvimento de novas indús-
trias e para implementação de tecnologias que 
podem ser pioneiras no país em questão.
É desejável que, quando se selecione a tecnolo-
gia veicular, seja possível levar em conta a real 
possibilidade de incorporar, sempre que possível, 
negócios locais em qualquer parte do processo. 
Por exemplo, pode ser possível encorajar a fabri-
cação, a montagem de chassis, a fabricação ou a 
fixação de carroceria, dentro do país 
(Figura 12.42).
Escolher tecnologias mais modernas e no estado 
da arte pode tornar mais difícil tentar e con-
seguir obter partes e equipamentos locais, pois 
esse equipamento pode não estar disponível. 
Além disso, essa tecnologia pode se mostrar 
difícil para fabricantes locais produzirem. 
Entretanto, isso não quer dizer que a tecnologia 
escolhida para o projeto tem de ser obsoleta. Ao 
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contrário, mesmo se as tecnologias selecionadas 
forem avançadas, um esforço deve ser feito para 
poder fomentar e encorajar as indústrias locais 
a desenvolver capacidade local. Não ser capaz 
de incorporar negócios locais no processo pode 
gerar uma opinião pública desfavorável em rela-
ção ao projeto em alguns setores e pode também 
gerar oposição política.

12.1.7.3  Garantia da competitividade entre 
fornecedores de veículos

As especificações de veículos devem ser desen-
volvidas, em parte, para assegurar que o maior 
número de fabricantes será capaz de competir 
no mercado. Ao se maximizar o número de 
fabricantes elegíveis, as companhias operadoras 
serão capazes de promover um processo de con-
corrência que minimizará os custos de veículos. 
A limitação de tipos de veículos a apenas um ou 
dois fabricantes, muito provavelmente, limitará 
os custos de aquisição.

12.1.8  Sistemas de atraque

O processo de alinhamento do veículo à estação 
afeta a velocidade de embarque e desembarque 
de passageiros, segurança do usuário e qualidade 

do veículo. O alinhamento do veículo à estação 
pode ser crítico tanto nas distâncias longitu-
dinais quanto transversais. A distância lateral 
entre o veículo e a estação é importante em 
termos de facilidade e segurança na passagem do 
passageiro. O posicionamento longitudinal do 
veículo pode ser crítico se a estação tem portas 
precisas que devem coincidir com as portas dos 
veículos. Se uma estação tiver uma plataforma 
aberta, sem portas, o posicionamento longitudi-
nal é menos crítico.
A precisão de atraque é também necessária para 
evitar danos aos veículos. Se um motorista chega 
muito perto da plataforma da estação, uma 
colisão entre o veículo e a estação pode facil-
mente ocorrer. O acolchoamento com borrachas 
na lateral da estação pode minimizar alguns 
dos danos, mas no final das contas, pequenas 
colisões acabam por danificar o veículo.
A Seção 8.3.3 deste manual já mencionou a 
questão dos sistemas de guia de veículos na 
plataforma. Até certo ponto, a necessidade de 
alinhamento preciso entre veículo e plataforma 
é evitada com o uso de uma ponte de embar-
que. Nesse caso, uma rampa retrátil é estendida 
do veículo até a plataforma. O motorista só 

Figura 12.42
Cidades como Bogotá, 
criaram os incentivos 
corretos para encorajar 
grandes fabricantes de 
veículos a estabelecer 
instalações fabris locais.
Foto por Lloyd Wright
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precisa alinhar o veículo em até 45 cm da plata-
forma para que a ponte de embarque funcione 
adequadamente.
Sistemas de atraque óticos, mecânicos e magné-
ticos são todos tecnologias possíveis para ajudar 
o motorista no processo de atraque. É claro que, 
à medida que a tecnologia se torna mais sofis-
ticada, os custos de veículos e estações podem 
subir drasticamente.
Sistemas de guias mecânicas para o alinhamento 
na estação são similares aos sistemas mecânicos 
usados nas vias de ônibus em Adelaide (Austrá-
lia), Essen (Alemanha) e Nagoya (Japão). Esses 
sistemas também podem ser usados apenas na 
interface estação-ônibus.
Sistemas óticos podem ser ativados manual ou 
eletronicamente. Um sistema ótico manual é 
simplesmente um alvo visual para o motorista 
se orientar enquanto se aproxima da plataforma 
da estação. A orientação do motorista no alvo 
visual pode ser melhorada com o uso de uma 
tela de vídeo ampliada, alimentada por uma 
pequena câmera sob o veículo ou integrada à 
roda. Sistemas óticos operados eletronicamente 
funcionam de forma similar, mas se apoiam em 
micro-processadores para realmente dirigirem o 
veículo. Assim, quando o veículo se aproxima da 
estação, o micro-processador assume o controle 
do veículo, tirado do motorista. Esse tipo de 
sistema é utilizado em sistemas de BRT em Las 
Vegas e Rouen (Figuras 12.43 e 12.44).
Finalmente, o veículo Phileaus da Advanved 
Public Transport Systems (ATPS) oferece 
um sistema de guia magneticamente con-
trolado. Materiais magnéticos são colocados 
em lugares precisos da via. Uma interface 

microprocessadora com um sensor magnético 
a bordo, portanto, dirige o veículo ao longo de 
um caminho preciso. Como o Civis, o ônibus 
Philaeus pode ser operado sem a intervenção do 
motorista tanto nas estações quanto nas vias de 
ônibus.
Para o desenvolvimento de uma aplicação 
urbana, um sistema ótico simples que seja 
operado pelo motorista é bastante suficiente. Em 
conjunção com pontes de embarque, esses sis-
temas oferecem uma maneira de custo eficiente 
para alcançar uma posição de atraque suficiente-
mente precisa de forma a permitir embarques e 
desembarques rápidos.

12.1.9  Tamanho da frota

O tamanho da frota será determinado total-
mente pelo sistema operacional. Um método 
para calcular o tamanho necessário de frota 
com base na demanda projetada de passagei-
ros foi delineado no Capítulo 8 (Capacidade e 
velocidade do sistema). A fórmula de cálculo é 
repetida aqui por conveniência:
Equação 8.8: Cálculo do tamanho operacional 
da frota para um corredor

s/veículo)passageiro(
bus

hora)(
ciclo

s/hora)passageiro(

veículos)(
bus

)(NP  veículodo Capacidade/

)completo(T ciclo um para  viagemde  Tempo

)(D críticolink  no Demanda

)(N Frota da Tamanho

×

=

Nbus= D x Tciclo / NPbus

Figuras 12.43 e 12.44
As linhas brancas 
pontilhadas ao longo 
das faixas do sistema de 
Rouen permitem que 
sistemas de guias óticas 
manobrem os veículos 
com um grande 
grau de precisão.
Foto esquerda por cortesia de NBRTI

Foto direita por François Rambaud
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O Tamanho total da frota afeta o custo provável 
de aquisição dos veículos. À medida que as eco-
nomias de escala crescem, fabricantes apresen-
tam melhores ofertas aos operadores. Em alguns 
casos, o agrupamento de um pedido de compra 
pode ajudar a minimizar os custos de aquisição.

12.1.10  Custos de veículos

A variável isolada que, geralmente, tem um 
impacto sobrepujante na seleção do veículo é o 
custo. A amortização do veículo é um dos princi-
pais custos operacionais que afeta tanto a lucrati-
vidade do operador quanto o nível da tarifa. Um 
veículo exorbitantemente caro reduzirá os lucros 
do sistema e tornará as tarifas inacessíveis. Por 
essa razão, atenção à cotação de veículos deve ser 
tomada, junto com o modelo de custo operacional.
Alguns dos principais determinantes do custo 
de um veículo são o tamanho do veículo (i.e., 
comprimento) e o tipo de sistema de propul-
são. Outros fatores, como desenho do interior, 
tamanho do motor, tipo de chassis e o número 
de portas também desempenharão um papel. 
Por exemplo, um veículo de piso baixo custa 
aproximadamente 25% mais do que um modelo 
de piso elevado.
Economia de escala na produção é um grande 
fator sobre o preço. Por essa razão, dois veículos 
de 12 metros muitas vezes custam menos do que 
um único veículo de 18 metros. Esse resultado 
ocorre graças ao número muito maior de veícu-
los de 12 metros produzidos no mundo.
Por conta do custo do veículo não ser fixo, mas 
uma função da escala de produção, algumas 
novas tecnologias novas mais limpas encaram 
custos iniciais altos que criam uma barreira 
de entrada. Entretanto, veículos mais limpos 
também promovem benefícios sociais além 
do transporte público. Esses fatores podem, 
em alguns casos, constituir uma justificativa 
para subsídios de curto prazo de tecnologias de 
ônibus mais limpas.
Veículos padrões, a diesel, são, de longe, a tecno-
logia menos dispendiosa. A maioria dos sistemas 
de BRT usa agora tecnologia de diesel Euro 2 ou 
Euro 3. A tecnologia de diesel limpo em combi-
nação com combustível de boa qualidade pode, 
em geral, atender ou exceder os padrões de emis-
são de sistemas de tecnologia supostamente mais 
sofisticados.

Depois do diesel, GNC seja, talvez, o próximo 
tipo de combustível mais comum usado hoje em 
dia em transportes públicos de base rodoviária. 
Na Índia, um ônibus compatível com GNC 
aumenta o custo do veículo de algo em torno de 
30.000 dólares para por volta de 40.000 dólares 
(Figura 12.45). Em todos os outros lugares, um 
veículo GNC aumentará o preço de aquisição de 
25.000 dólares para 50.000 dólares. A diferença 
de custo varia amplamente em função de quão 
poderoso o motor precisa ser, o que por sua vez, 
será uma função do tamanho do veículo.
O trólebus elétrico também é um tipo bem 
comum de propulsão. Trólebus podem ser três 
vezes mais caros que um veículo diesel Euro 2 
comparável. Além disso, os custos adicionais 
dos cabos elétricos e transformadores podem 
ser relevantes. Esses custos extras são um pouco 
diminuídos pela vida mais longa dos trólebus. 
Graças às menores necessidades mecânicas da 
tecnologia de trólebus elétricos, a vida dos veí-
culos pode ser duas vezes maior que a do veículo 
a diesel. Geralmente trólebus elétricos também 
tem um motor diesel no caso de uma falha 
elétrica, o que contribui com parte da diferença 
de custo.
Quito utilizou a tecnologia de trólebus elé-
tricos em seu primeiro corredor de BRT em 
1996 (Figura 12.46). A tecnologia foi escolhida 
primariamente por seus benefícios ambientais. 
O centro histórico de Quito é um Patrimônio 
da Humanidade e a municipalidade desejava 

Figura 12.45
Na Índia, veículos 

de GNC de custo 
bem eficiente 

são atualmente 
fornecidos em volumes 

substanciais.
Foto por Lloyd Wright
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Figura 12.46
O custo de veículos, 

trólebus elétricos, 
em Quito, junto com 

o custo da infra-
estrutura associada 

resultou em um sistema 
comparativamente 

dispendioso.
Foto por Lloyd Wright

reduzir o impacto das emissões de diesel na inte-
gridade das construções. Além disso, a geração 
de eletricidade no Equador é primariamente de 
fontes hidroelétricas. O preço de cada veículo 
foi aproximadamente 700 mil dólares. No total, 
a infra-estrutura adicional para o corredor de 
trólebus elétricos elevou os custos de investi-
mento para mais de 5 milhões de dólares por 
quilômetro. Em comparação, um corredor sub-
sequente em Quito, usando tecnologia de diesel 
padrão Euro 2 resultou em custos de investi-
mento de aproximadamente 585 mil dólares por 
quilômetro.
Veículos híbridos diesel-elétrico e GNC-elétrico 
são prováveis de definirem a próxima geração 
de veículos de tecnologia limpa. Atualmente, 
esses veículos estão disponíveis por 75 a 100 mil 
dólares a mais do que um ônibus diesel padrão. 
Até hoje, nenhum sistema de BRT utilizou essas 
tecnologias.
O plano de negócios do BRT, delineado nos 
Capítulos 15 e 16, determina quanto dinheiro 
pode ser razoavelmente gasto na aquisição dos 
veículos sem comprometer a viabilidade finan-
ceira de todo o sistema de BRT. O plano de 
negócios indica o custo máximo de aquisição de 
veículos (depreciação) e o máximo custo de ope-
ração (incluindo a manutenção) que podem ser 
sustentados, e quanto o sistema terá de cobrar 

por veículo quilômetro de forma a cobrir esses 
custos. A especificação técnica pode exigir altos 
níveis de proteção ambiental, elevados padrões 
de ruídos, altos padrões estéticos e altos níveis 
de conforto de passageiros, mas apenas dentro 
dos parâmetros que o plano de negócios mostre 
viável financeiramente. Em alguns casos, o sis-
tema em projeto será altamente lucrativo, como 
no caso de TransMilenio, dando aos projetistas 
considerável liberdade para determinar um 
padrão técnico elevado. Em outros casos, como 
em países muito pobres, a demanda de passagei-
ros pode ser muito sensível mesmo a pequenos 
aumentos nos preços das tarifas, colocando 
restrições bastante limitantes nas opções para a 
especificação técnica.
Muitas condições locais influenciam o custo do 
veículo. Tecnologias veiculares com históricos 
mais longos e maiores volumes de fabricação 
têm uma boa vantagem de custo, em termos 
de economias de fabricação em escala. Muitos 
ônibus tradicionais indianos, por exemplo, são 
produzidos em massa, utilizando uma carroceria 
de caminhão, e estão entre os ônibus de meno-
res custos no mundo, mas eles deixam bastante 
a desejar do ponto de vista do conforto do usuá-
rio. Novas tecnologias veiculares usualmente são 
produzidos em menor escala e podem incorrer 
em custos adicionais de pesquisa e ferramentaria 
(Figura 12.47).
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A localização da fabricação do veículo também 
será um fator. Locais de produção em países 
em desenvolvimento geralmente apresentam 
vantagens em termos de custos de mão de obra e 
espaço. Além disso, veículos fabricados local-
mente têm menores custos de frete para chegar a 
cidade de destino. Entretanto, em alguns casos, 
veículos fabricados localmente podem levantar 
questões de qualidade em comparação com os 
fabricados em nações desenvolvidas.
Em alguns casos, os próprios fabricantes de 
veículos determinarão que certas subsidiárias de 

suas companhias são responsáveis por regiões 
específicas, ainda que elas possam não ser os 
produtores de menores custos. Por exemplo, o 
custo de um ônibus de uma marca de nome 
de boa qualidade é, algumas vezes, mais caro 
apenas porque os fabricantes determinaram 
que o mercado africano deve ser atendido 
pelas subsidiárias européias, em vez das latino-
americanas ou asiáticas. Os fatores seguintes são 
provavelmente capazes de influenciar fortemente 
os custos locais de aquisição de veículos:

Custo do chassi;��

Figura 12.47
A fabricação 
especializada de 
baixos volumes de 
veículos pode aumentar 
drasticamente os 
custos totais.
Imagem por cortesia da TCRP BRT 
image library

Tabela 12.8: Custos de veículos

Tipo de veículo Custo de compra (US$)

Ônibus pequeno, novo ou de segunda mão para 20 – 40 pas-
sageiros sentados, muitas vezes sobre chassi de caminhão

$ 10.000 – $ 40.000

Tecnologia diesel, produzido por companhias nativas ou de 
baixo custo de importação (de 12 metros)

$ 40.000 – $ 75.000

Ônibus diesel atendendo padrões Euro 2, produzidos por (ou 
em) países desenvolvidos por companhias internacionais de 
ônibus (de 12 metros)

$ 80.000 – $ 130.000

Ônibus diesel padrão Euro 2 vendido na Europa ou nos Esta-
dos Unidos (de 18 metros, articulado)

$ 200.000 – $ 350.000

Diesel, com controles de emissão avançados, atendendo 
padrão Euro 3 ou melhor.

$ 5.000 a $ 10.000 mais que ônibus a 
diesel de padrão similar

Ônibus GNC, GLP
$ 25.000 a $ 50.000 mais que ônibus 
a diesel de padrão similar (menos em 
países em desenvolvimento)

Ônibus híbridos elétricos
$ 75.000 a $ 150.000 mais que ônibus 
a diesel de padrão similar

Ônibus de células combustíveis
$ 850.000 a $ 1.200.000 mais que 
ônibus a diesel de padrão similar

Fonte: Adaptado de IEA, 2002b, p. 120.
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Custo da carroceria;��
Impostos de venda;��
Custos e tarifas de licenciamento e burocracia;��
Custos de permissões de circulação;��
Custos de seguros operacionais;��
Custos de financiamento;��
Vida projetada do veículo;��
Valor projetado de revenda;��
Necessidades projetadas de reparos.��

Para veículos importados, há as seguintes consi-
derações adicionais de custos:

Custos de frete e seguro até o porto de ��
desembarque;
Custos de frete;��
Tarifas de armazenagem no porto local;��
Tarifas;��
Impostos (sobre serviços ou adição de valor ��
(VAT));
Custos de transporte dos portos às cidades.��

A Tabela 12.8 oferece um resumo de estimativas 
de custos de veículos com base em tipos de tec-
nologias e local de fabricação. Entretanto, esses 
custos podem ser, de forma relevante, subesti-
mados, particularmente no caso da África, que 
possui capacidade de fabricação de veículos 
próximos bastante limitada, altos custos de 
financiamento e elevadas taxas de importação e 
elevados impostos sobre a adição de valor.
A determinação do custo agregado pode ser 
complicada, considerando que há diversos 
fatores determinantes envolvidos. Entretanto, é 
aconselhável para gerentes de projetos de BRT 
se comunicar com fabricantes locais de veículos 
durante todo o processo, pois isso permite uma 
comparação de todas as opções de preço perti-
nentes à escolha de veículo.
Em termos práticos, um esforço conjunto entre 
o projeto operacional e o plano de negócios será 
necessário. Um processo iterativo ajuda a encon-
trar a solução tecnológica ótima que atenda 
tanto um alto nível de conforto para o usuário 
quanto alcance eficiência de custo.

12.2  Sistemas de cobrança
“Compre o bilhete, aproveite a viagem.”
—Hunter S. Tompson, jornalista e autor, 1937–2005

12.2.1  Fatores de decisão na escolha de um 
sistema de cobrança

O primeiro passo na seleção de uma tecnologia 
de cobrança e verificação de tarifas é a decisão 
do tipo de plano operacional, do tipo de política 
de tarifas e do tipo de estrutura institucional 
necessária para o sistema de BRT específico.
O método de cobrança de tarifa e de verificação 
de tarifa tem um impacto relevante na eficiência 
operacional do sistema de BRT, na possibilidade 
do sistema integrar as linhas entre si e com 
outros sistemas de transporte público e na trans-
parência do sistema. Antes de fazer uma decisão 
final sobre a tecnologia do sistema de cobrança, 
decisões críticas sobre a operação do sistema 
de cobrança e da política tarifária precisam já 
estar feitas. Decisões que já devem estar feitas 
incluem:

Plano operacional para o sistema de cobrança;��
Estrutura tarifária e política tarifária;��
Estrutura institucional do sistema de ��
cobrança de tarifas.

12.2.1.1  Plano operacional para o sistema de 
cobrança de tarifas

Como foi discutido no Capítulo 8 (Capaci-
dade e Velocidade do Sistema), um sistema 
de cobrança de tarifas eficiente pode reduzir 
de forma relevante o tempo de embarques e 
desembarques e também os tempos em filas para 
comprar bilhetes e liberar catracas.
O processo e a localização física das atividades de 
cobrança e verificação de tarifas podem ser deter-
minantes para o funcionamento global do sis-
tema. “Cobrança de tarifa” é o processo em que o 
cliente paga pela viagem. “Verificação de tarifa” é 
o processo de conferência se uma pessoa real-
mente pagou pela viagem tencionada (ou com-
pleta). Em muitos sistemas de BRT, a cobrança e 
a verificação de tarifas ocorrem de forma relativa-
mente simultânea. Entretanto, também é possível 
cobrar a tarifa de uma maneira, e conferir de 
outra. Por exemplo, em muitos sistemas de trans-
portes públicos europeus, a cobrança de tarifas é 
frequentemente conduzida antes do embarque e a 
verificação é conduzida a bordo.
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Sistema de pagamento externo (fora do veículo)

A decisão de cobrar e verificar as tarifas a bordo 
ou fora do veículo terá um impacto relevante na 
capacidade potencial do sistema. A cobrança e a 
verificação externas reduzem as longas demoras 
que, geralmente, acompanham o pagamento a 
bordo, especialmente se o motorista também é 
responsável pela cobrança e verificação da tarifa.
A cobrança e verificação antes do embarque 
também trazem consigo outros benefícios. Ao 
remover o manuseio de dinheiro pelos motoris-
tas, incidentes de roubos a bordo são reduzidos. 
Além disso, por existir um sistema de cobrança 
de tarifas aberto e transparente, há menos opor-
tunidades de circunstâncias em que os indiví-
duos podem reter dinheiro.
Em muitos sistemas, a quantidade de tempo que 
o motorista leva para processar a cobrança pode 
ser uma contribuição substancial para a demora 
na operação dos ônibus. Esses impactos são 
quantificados no Capítulo 8. Como os atrasos 
aumentam com o número de passageiros embar-
cando e desembarcando em uma dada parada, 
a importância do sistema de cobrança externa 
não é uniforme por todo o sistema de BRT. 
É bastante importante em estações de grande 
volume e pode ser de importância marginal em 
outras paradas.
Ainda que a cobrança e a verificação externas 
possam melhorar consideravelmente a eficiência 
do sistema, reduzindo os tempos de parada, 
elas exigem a construção de ambientes de 
estação fechados. Deve existir uma separação 
física entre os usuários que já pagaram a tarifa 
e aqueles que ainda não o fizeram. As estações 
fechadas trazem consigo a questão do custo, do 
espaço viário, da estética e da possível obstrução 
do ambiente urbano. A custo médio de estação 
no sistema TransMilenio foi aproximadamente 
de 500 mil dólares cada. Estações fechadas, 
no entanto, trazem outros benefícios além do 
aumento de eficiência do sistema. Essas esta-
ções oferecem maior proteção das intempéries 
do tempo, como chuva, vento, frio e sol forte. 
Também, estações fechadas detêm vantagens em 
termos de oferecer segurança contra crimes bem 
como desencorajam atos de vadiagem.
Verificação de pagamento a bordo

Os sistemas na Europa muitas vezes usam 
técnicas de “prova de pagamento”, também 

conhecidos como “sistemas de honra”. Nesses 
sistemas, pouca conferência de pagamento de 
tarifas é, na realidade, feita. Ocasionais verifica-
ções pela equipe de transporte público são feitas 
para controlar a evasão de tarifas. O pagamento 
da tarifa é amplamente baseado na boa von-
tade dos usuários e no desejo geral de seguir as 
regras. Para aqueles apanhados sem um bilhete 
válido durante um processo de inspeção aleató-
rio, uma multa é aplicada. Sistemas de honra são 
acompanhados de cobranças antes do embarque, 
geralmente através de uma máquina de bilhetes 

Figura 12.49
Uma máquina de 
venda de bilhetes 
antes do embarque 
em Berlim.
Foto por Lloyd Wright

Figura 12.48
A cobrança e 

verificação de tarifa 
externa aumentam a 
eficiência do sistema, 
reduzindo os tempos 

de parada nas estações. 
Entretanto, elas exigem 
a construção de estações 

que formem separação 
de ambientes entre 
“pago” (dentro da 

estação) e “não-pago” 
(fora da estação).

Foto por Carlos Pardo
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ou quiosques (Figura 12.49). Do ponto de 
pagamento em diante, os clientes prosseguem 
direto para o veículo de transporte público sem 
inspeção.
Uma das principais vantagens dos sistemas de 
cobrança de prova de pagamento é que ela per-
mite que se evite a construção de uma estação 
de entrada restrita. Nenhuma separação física 
entre a estação e a área externa é necessária. Não 
há separação entre aqueles que pagaram e aque-
les que não pagaram. Essa vantagem de projeto 
permite reduzir os custos de construção de 
estações, bem como permite melhores projetos 
em áreas com espaço físico limitado.
A principal desvantagem desse sistema é que ele, 
usualmente, resulta em alguma perda de receita. 
Em princípio, esses sistemas não têm consequ-
ências negativas para o faturamento total do 
sistema, se a fiscalização for suficientemente 
rigorosa e os valores das multas forem altos o 
bastante para criar uma barreira importante e 
relevante contra o descumprimento. Entretanto, 
as autoridades de fiscalização têm que ser quase 
policiais, armados ou fisicamente grandes. 
Algumas vezes, as pessoas são incapazes de com-
preender como pagar a tarifa, e isso em razão 
de o ponto de pagamento não estava operando, 
ou fechado, ou por que falhou na colocação 
do cartão de cobrança corretamente. As pes-
soas devem reter o cartão de tarifa e, algumas 
vezes, elas o perdem. Quando uma dessas coisas 
acontece, isto é extremamente desagradável para 
o passageiro, pois eles encaram uma penalidade 
rígida e um encontro humilhante com agentes 
de fiscalização.
Esses sistemas não são amplamente utilizados 
em países em desenvolvimento. Eles tendem 
a prevalecer em sistemas subsidiados onde há 
menos preocupação institucional direta sobre 
a coleta do faturamento das tarifas. Esse tipo 
de sistema também exige uma estrutura legal 
que permita que a equipe de fiscalização (que 
usualmente não é da polícia) possa ter poderes 
policiais “de fato” na cobrança de multas de 
infratores, e um procedimento de cobrança 
quando o passageiro não tem dinheiro para 
pagar a multa. Essa estrutura legal é ausente 
na maioria dos países em desenvolvimento. 
A verificação de tarifa pelo pessoal andando 
pelos ônibus também é bastante complicada em 

sistemas lotados. Mesmo com forte esquema 
de verificação, cidades, como Quito, encaram 
quantidades não desprezíveis de evasão de tarifa. 
Assim, a viabilidade de operar um sistema de 
honra eficiente em cidades de baixa renda ainda 
está para ser demonstrada.
Em qualquer caso, o plano operacional precisa 
decidir se a cobrança de tarifas será apenas 
externa, apenas a bordo, ou tanto externa 
quanto a bordo.

Integração de tarifas

A maioria dos sistemas de BRT oferece transfe-
rências livres dentro do sistema de BRT, tanto 
entre as linhas troncais, quanto entre linhas 
troncais e alimentadoras. Alguns sistemas de 
BRT também oferecem transferências gratuitas 
ou transferências com descontos entre veículos 
de BRT e outros modos de transporte, como 
metrôs, sistemas ferroviários suburbanos e 
ônibus convencionais. “Integração de tarifa” 
quer dizer que o passageiro não paga nada mais 
para ir de um modo ao outro e que pode fazê-lo 
sem qualquer complicação física. “Compatibili-
dade de tarifa” é uma forma menor de integra-
ção na qual o usuário pode ter de pagar duas 
vezes, mas pode simplesmente utilizar a mesma 
tecnologia (e.g., cartão magnético) entre os dois 
sistemas.
Se os projetistas do sistema construíram estações 
fisicamente fechadas, onde os passageiros podem 
transferir entre linhas sem ter de passar outra 
vez por uma catraca, então sistemas de bilhetes 
com base em fichas e/ou dinheiro ainda podem 
ser utilizados. Se o sistema exige que essas trans-
ferências sejam feitas em um ambiente aberto, 
então tecnologias de cobrança mais dispendiosas 
(como bilhetes com tarjas magnéticas ou tecno-
logia de cartões magnéticos) serão necessárias.

12.2.1.2  Política de cobrança e estrutura de 
cobrança

É crítico que a política de cobrança e a estrutura 
de cobrança do sistema de BRT sejam decididas 
antes que a tecnologia de cobrança seja selecio-
nada. As opções para a política de cobrança são 
amplamente discutidas no Capítulo 16 (Custos 
Operacionais e Tarifas). Em geral, a cinco tipos 
de estruturas de tarifas:

1. Tarifa gratuita;
2. Tarifa fixa;
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3. Tarifa por zonas;
4. Tarifa por distância;
5. Tarifa por tempo.

Como o nome indica, uma estrutura de “tarifa 
gratuita” não exige o pagamento de quaisquer 
tarifas. Nesse caso, o transporte público é real-
mente “público” sem a exigência de pagamento 
pelo usuário. Em vez disso, os custos do sistema 
são tipicamente cobertos por outro fluxo de 
custeio, como tarifas de estacionamentos para 
carros. Sistemas ou linhas em cidades como 
Hasselt (Bélgica), Denver (EUA), Miami (EUA) 
e Orlando (EUA) utilizam uma estrutura de 
tarifa gratuita. Essa estrutura é obviamente a 
mais simples de implementar, bem como cria 
consideráveis economias de custos em termos 
de não exigir equipamentos de cobrança ou 
fiscalização.

Uma estrutura de “tarifa fixa” implica que uma 
única tarifa permite que um usuário viaje a 
qualquer lugar dentro do sistema. Se a viagem 
é de 500 metros ou de 20 quilômetros, o preço 
é o mesmo. Muitas cidades latino-americanas, 
como Bogotá e Quito, adotam a estrutura de 
tarifa fixa. Nessas cidades, uma estrutura de 
tarifa fixa traz consigo vantagens de equalização 
social. Uma vez que as famílias mais pobres 
tendem a viver na periferia da cidade, um tipo 
de subsídio cruzado é inserido, em que os usuá-
rios mais ricos, geralmente localizados em áreas 
centrais, estão efetivamente suportando a tarifa 
mais baixa para aqueles que vivem a maiores 
distâncias do CBD.

Uma estrutura de “tarifas por zonas” é essencial-
mente uma simplificação da estrutura com base 

na distância. Para cada “zona” que a viagem 
cruza, há um custo adicional para o usuário. Se 
o usuário viaja dentro de uma única zona, há 
uma tarifa fixa para toda a zona. O advento dos 
bilhetes de tarja magnética e dos cartões magné-
ticos tornou as tarifas zonais algo desnecessárias, 
já que essas tecnologias podem manejar cálculos 
de distâncias mais precisos. Entretanto, o sis-
tema zonal tem a vantagem de ser relativamente 
fácil de ser compreendido pelos usuários.
As estruturas de “tarifas por distância” cobram 
uma tarifa em relação ao número de quilôme-
tros viajados. Usuários viajando maiores dis-
tâncias pagarão mais do que alguém viajando 
apenas uma curta distância. Uma estrutura com 
base na distância se aproxima mais dos custos 
reais incorridos pelo sistema Ao mesmo tempo, 
tarifas com base na distância exigem sofisticação 
tecnológica de uma ordem de magnitude maior, 
de forma a ser implementada e gerenciada com 
sucesso.
Uma estrutura de “tarifa por tempo” permite 
que o usuário viaje por uma determinada quan-
tidade de tempo por um preço fixo. Uma tarifa 
maior é cobrada por ultrapassar um determi-
nado limite de tempo. Como as tarifas por dis-
tância, as tarifas por tempo requerem um maior 
grau de sofisticação tecnológica. Estruturas com 
base tanto no tempo quanto na distância são 
mais caras para desenvolver e implementar.
Um sistema pode realmente utilizar uma 
combinação de diferentes estruturas de tarifa. 
Por exemplo, os serviços alimentadores podem 
utilizar um sistema de tarifa gratuita ou um sis-
tema de tarifa fixa enquanto os serviços troncais 

Figura 12.50
Relações institucionais 
em um sistema de 
tarifas típico.
Gráfico por cortesia de Fabio Gordillo
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podem usar um sistema de tarifa por zonas ou 
por distância, como aqueles utilizados em Seul, 
em que elementos de tarifa com base no tempo 
e com base na distância são combinados em um 
único pacote.

12.2.1.3  Estrutura institucional do sistema 
de tarifas

Arranjos institucionais para a cobrança e veri-
ficação de tarifas variam muito de um sistema 
para outro, com diferentes riscos e benefí-
cios. A maioria dos sistemas tem os seguintes 
componentes:

O gerenciamento do dinheiro (usualmente ��
um banco ou uma financeira);
O fornecedor do equipamento;��
O operador do sistema de cobrança de tarifas;��
A agência de transporte público ou autori-��
dade superior a ela.

Como essas funções se relacionam institucio-
nalmente depende da competência técnica da 
agência de transporte público ou da autoridade 
superior a ela, do nível de preocupação com 
relação à corrupção, do tipo de sistema desejado 
e da necessidade de financiamento do sistema 
com dinheiro privado.
É bastante comum para o gerente do dinheiro 
e para o fornecedor do equipamento serem 
proximamente associados, enquanto o operador 
do sistema de cobrança é separado. Isso permite 

que o fornecedor do equipamento/gerente finan-
ceiro monitore o operador do sistema de tarifas 
de forma a evitar corrupção. A Figura 12.50 
delineia uma estrutura de sistema típica.
No caso de TransJakarta, a divisão da responsa-
bilidade entre a operação do sistema de tarifa e a 
aquisição do equipamento do sistema de tarifas 
gerou grandes problemas. Quando os problemas 
com a tecnologia do equipamento apareceram, 
o operador do sistema de tarifa foi incapaz de 
consertá-lo, e alegou não ter nenhuma respon-
sabilidade legal pelos consertos. O fornecedor 
do equipamento do sistema de tarifa deveria 
ser responsável, mas o contrato assinado com 
TransJakarta não cobria essa eventualidade. 
Não havia nada inerentemente errado com a 
estrutura, mas qualquer estrutura que não seja 
respaldada por contratos legais sólidos especifi-
cando a responsabilidade financeira por falhas 
nos serviços pode levar ao desastre.
No caso do TransMilenio em Bogotá, o sis-
tema de tarifas foi implementado através de 
um modelo único de Construção-Operação e 
Transferência (Build-Operate Transfer, BOT). 
Nesse caso, houve uma licitação competitiva 
para uma única companhia que comprasse o 
equipamento do sistema de tarifas e operasse o 
sistema de tarifa. A companhia que ganhou a 
concorrência, Angelcom AS, tanto selecionou 
quanto pagou pelo equipamento de tarifa e 

Figura 12.51
Em Bogotá, o 

contrato para a 
aquisição e operação 

do equipamento de 
cobrança de tarifas foi 

concedido a uma única 
empresa particular.

Foto por Lloyd Wright
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opera o sistema (Figura 12.51). O contrato assi-
nado foi entre a companhia operadora pública 
(i.e., TransMilenio) e a empresa privada; não 
entre a Secretaria de Transportes ou a Secreta-
ria de Obras Públicas e a empresa privada. A 
empresa particular concessionada, por sua vez, 
recebe uma porcentagem fixa do faturamento 
do TransMilenio. Uma terceira companhia foi 
contratada pela TransMilenio para ser respon-
sável pelo gerenciamento do faturamento, uma 
vez que já foi cobrado. Toda a venda de bilhetes 
de TransMilenio é depositada pelo operador em 
um Fundo Fiduciário, e essa companhia geren-
cia o Fundo do TransMilenio em nome de todas 
as partes com garantido interesse na divisão 
justa e apurada desse faturamento: TranMilenio, 
os operadores das linhas troncais, os operadores 
dos ônibus alimentadores e a companhia de 
cobrança de tarifas.
Esse modelo de Construção-Operação-Trans-
ferência para o sistema de tarifas tem algumas 
vantagens e desvantagens. O sistema foi capaz 
de atrair investimento privado para o equipa-
mento do sistema de tarifas em um país onde 
o investimento privado era difícil de conseguir 
por causa do risco político. Esse financiamento 
provado reduziu o custo de investimento para 
o sistema de BRT TransMilenio. Entretanto, o 
operador do sistema de cobrança recebe 10% do 
faturamento total do TransMilenio, quando os 
seus custos operacionais são provavelmente bem 
menores. Assim, coloca-se um fardo financeiro 
desnecessário nas operações do sistema. Seria 
menos dispendioso se o sistema fosse adquirido 
diretamente pela TransMilenio.
Essa estrutura assegurou que o sistema de tarifas 
funcionasse em um nível básico. Por conta 
dos lucros da companhia concessionada serem 
determinados com base no sucesso do sistema, 
ela tem um interesse em assegurar que o sistema 
funcione adequadamente. Por conta de ela ser 
a operadora do sistema, ela tinha um interesse 
em conseguir um equipamento que funcionasse 
apropriadamente. Por conta de ser uma empresa 
de operação de sistemas de tarifas, ela também 
sabia mais do que o governo sobre a tecnologia 
adequada e foi capaz de negociar melhores con-
tratos com subcontratados e conseguir menores 
preços. Ao privatizar o contrato de aquisição, 
eles também removeram o risco de corrupção no 
processo de aquisição.

Por outro lado, a empresa concessionada com-
prou equipamentos relativamente baratos em 
uma tentativa de economizar dinheiro. Eles 
cumpriram com suas obrigações contratuais, 
mas os padrões de qualidade foram relativamente 
baixos, o projeto inflexível e de baixa qualidade, a 
implementação foi lenta e houve uma vastidão de 
problemas técnicos no primeiro mês de operação. 
Esses problemas poderiam ter sido resolvidos 
dentro da estrutura atual impondo-se penalida-
des mais duras para o fraco desempenho, e espe-
cificando-se na licitação um padrão técnico mais 
alto para o equipamento de cobrança. Trans-
Milenio poderia até ter manejado a aquisição 
independentemente e ter “novação 1)” o contrato 
com o operador do sistema de tarifas vencedor. 
Dessa forma, o oferente do sistema operacional se 
torna o proprietário do novo equipamento e pode 
ser requisitado a pagar pelo investimento, mas o 
governo reteria maior controle sobre o processo 
de seleção do equipamento.
É bastante comum, na indústria do transporte 
público, a separação entre a aquisição do equi-
pamento inicial e as operações. Essa prática é 
usualmente feita quando há uma autoridade de 
transporte público que coleta diretamente as 
vendas das tarifas, e onde não há expectativa 
de que a companhia de operação faça o investi-
mento no sistema. Fornecedores de tecnologia, 
como Ascom Monetel, ERG, INDRA e Scheidt e 
Bachmann, concentraram sua atenção no desen-
volvimento de tecnologia e tarefas de integração, 
deixando a operação de sistemas de tarifas para 
as agências de transporte público. Essa estrutura 
pode reduzir o contínuo peso financeiro que um 
BOT imporia. Entretanto, se a aquisição de equi-
pamentos e a operação são separadas, contratos 
terão que ser estruturados cuidadosamente para 
assegurar que os fornecedores de equipamentos 
sejam responsáveis perante a companhia pela 
manutenção do equipamento.

12.2.2  Escolha de tecnologia

Uma vez que as decisões críticas sobre o sis-
tema operacional, sobre a política e a estrutura 
tarifária e a estrutura administrativa estão feitas, 
uma tecnologia apropriada para o sistema de 
cobrança de tarifas pode ser escolhida.

 1) “Novação” é um termo legal que implica na substituição 
de uma obrigação por outra e em que há consentimento 
de ambas as partes.
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Uma vez que os primeiros sistemas de BRT 
foram abertos, de volta aos anos 70, a tecnologia 
dos sistemas de cobrança evoluiu rapidamente e 
os preços estão baixando. Hoje há uma grande 
diversidade de opções tecnológicas para sistemas 
de bilhetagem. Esta seção apresenta algumas das 
opções tecnológicas para cobrar e verificar tarifas.

12.2.2.1  Elementos tecnológicos de um 
sistema de tarifas

Normalmente, o equipamento do sistema de 
tarifas consiste dos seguintes:

1. Mídia de pagamento
 O meio de pagamento é geralmente: 

dinheiro, fichas, bilhetes de papel, bilhetes 
de papel com tarjas magnéticas ou cartões 
magméticos/eletrônicos.

2. Terminais de Pontos de Venda (PVs)
 Esses terminais são pontos de caixas onde 

um bilhete, ficha, bilhete magnético ou 
cartão magnético pode ser adquirido, ou 
valores podem ser adicionados em um 
cartão existente.

3. Terminais de débito de valores
 Esses terminais são normalmente catracas 

e/ou leitoras de cartões.
4. Computador central
 O computador central é o repositório dos 

vários fluxos de informação; o computador 
central é tipicamente conectado aos termi-
nais de pontos de venda e aos terminais de 
débito de valores via telecomunicações e/ou 
GPRS link.

12.2.2.2  Mídias de pagamento únicas ou 
múltiplas

Um sistema pode empregar um único meio de 
tarifa ou usar dois diferentes para os diferentes 
tipos de tarifa sendo oferecidos. Por exemplo, 

muitos sistemas oferecem um tipo de mídia para 
viagens únicas e outro tipo de mídia de paga-
mento para viagens múltiplas.
A razão para essa diferenciação tem relação com 
o custo da própria mídia. Emitir um cartão 
magnético pode ser um investimento um pouco 
caro para o sistema de transporte público. Os 
ganhos de eficiência de um cartão magnético 
podem fazê-lo um investimento válido quando 
utilizado por um cliente fiel ao longo de sema-
nas e meses de viagem. Em contraste, fazer o 
mesmo investimento para um usuário eventual 
em uma única viagem pode não ter eficiência 
de custo. Se o usuário eventual permanecesse 
com o cartão após sua única viagem, a com-
panhia de transporte público teria perdido a 
receita da viagem.
Assim, sistemas de transporte público, como os 
sistemas de metrô de Délhi e Bangkok e o sis-
tema de BRT de Quito, utilizam duas mídias de 
pagamento diferentes (Figuras 12.52 e 12.53).
Entretanto, há muita vantagem em ter um meio 
de pagamento comum para todas as viagens. 
As múltiplas mídias de pagamento podem ser 
confusas para usuários e agir como uma barreira 
para a entrada de muitos. Manusear múltiplos 
meios de tarifa também pode resultar em inefici-
ências no processamento e na administração.

12.2.2.3  Mídias de pagamento
Os seguintes meios de pagamento são comu-
mente usados em sistemas de BRT por todo o 
mundo:

Moedas;��
Fichas;��
Bilhetes de papel;��
Cartões com tarja magnética;��
Cartões eletrônicos (�� smartcards).

Figura 12.52 e 12.53
O Metrô de Délhi 

utiliza tanto tecnologia 
de cartões magnéticos 

quanto tecnologia 
de fichas. Os cartões 

magnéticos permitem 
múltiplas viagens 

enquanto a ficha é para 
uma única viagem.

Foto por Lloyd Wright
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magnética. Entretanto, todo o equipamento 
da catraca pode caber em um espaço limitado, 
permitindo assim duas catracas em uma estação 
relativamente estreita.
Naturalmente, sistemas com base em moedas 
dependem da disponibilidade de moedas no 
dinheiro local. Além disso, as moedas devem 
estar disponíveis em uma combinação que 
iguale o preço desejado da tarifa. Se moedas 
não são parte do dinheiro local, então fichas são 
uma opção. Entretanto, a inclusão de fichas na 
cobrança de tarifas perde muitos dos benefícios 
das moedas. Ainda que ofereça um sistema de 
tarifas relativamente simples, fichas exigem que 
todos os usuários parem para comprá-las em 
uma máquina ou em uma cabine. Essas ativi-
dades aumentam a quantidade de filas que os 
clientes tem de enfrentar para usar o sistema. 
Outra alternativa é utilizar catracas de cobrança 
que lidem com dinheiro em papel. Entretanto, 
essa tecnologia não é tão sólida quanto a de lei-
tores de moedas. O tempo extra, necessário para 
autenticação de uma nota de dinheiro, retarda 
o processo de entrada e reduz a capacidade do 
sistema. Esse problema é exacerbado pela má 
qualidade de notas mais velhas geralmente 
encontradas em nações em desenvolvimento.

Figura 12.54
Esta máquina de 
verificação em Quito 
lida tanto com moedas 
quanto com um bilhete 
de tarja magnética.
Foto por Lloyd Wright

Nenhuma solução é inerentemente correta. 
A escolha do sistema de cobrança geralmente 
envolve uma troca entre custos, simplicidade, 
condições culturais e características de serviço.
Sistemas de moedas/fichas

Sistemas de moedas e fichas estão entre as tecno-
logias mais simples disponíveis para manusear 
a coleta e verificação das tarifas. Esses sistemas 
podem ser bastante robustos e econômicos para 
operar. O sistema de transporte de massa da 
Cidade de Nova Iorque funcionou com base em 
um sistema de fichas por mais de uma centena 
de anos.
O número do pessoal de vendas pode ser redu-
zido e máquinas de bilhetes não são necessárias 
em sistemas com base em moedas porque o usu-
ário não precisa se submeter ao complicado pro-
cesso de programar um cartão eletrônico. Em 
vez disso, o dinheiro corrente age diretamente 
como mecanismo de pagamento e verificação. 
Não há necessidade de emitir bilhetes de papel 
para os usuários. Também, tipicamente não 
há nenhuma fila no lado da saída da viagem. 
Assim, enquanto outros sistemas podem envol-
ver três filas (compra, verificação na entrada 
e verificação na saída), sistemas com base em 
moedas exigem que o usuário entre apenas 
em uma fila (verificação de tarifa na entrada). 
Entretanto, uma vez que o bilhete é adquirido, 
cartões sem contato tendem a ter maiores velo-
cidades de passagem na catraca; sistemas com 
base em moedas provavelmente serão capazes de 
passar apenas entre 8 e 12 usuários por minuto 
contra 15 a 20 usuários por minuto com cartões 
sem contato.
Em Quito, Equador, um simples sistema 
com base em moedas funciona com sucesso 
tanto para a linha “Trolé” quanto para a linha 
“Ecovía” (Figura 12.54). O sistema evita, assim, 
a necessidade de aquisição de uma mídia de 
pagamento, qualquer que seja. Em Quito, um 
balcão com atendente existe, mas é apenas para 
trocar moedas para aqueles que precisam. Na 
saída do sistema, os passageiros simplesmente se 
enfileiram pela porta de saída de sentido único, 
sem a necessidade de nova verificação de tarifas. 
O sistema de Quito também permite a flexibi-
lidade de se utilizar cartões com descontos de 
tarifa também de forma muito boa; esses cartões 
de tarifa são baseados em tecnologia de tarja 



482

Manual de BRT

Parte III – Projeto Físico

Entretanto, essa simplicidade é acompanhada 
por algumas limitações. Sistemas com base 
em moedas só são possíveis em estruturas de 
tarifa fixa, e não podem oferecer descontos para 
muitas viagens, descontos pelo horário do dia, 
ou transferências gratuitas para outros modos 
sem instalações de integração física. É claro 
que há muitas condições em que uma tarifa 
fixa é desejada, como se discute no Capítulo 16 
(Custos de Operação e Tarifas). Também, ao 
combinar um sistema com base em moedas com 
outra tecnologia (como cartões magnéticos ou 
bilhetes de tarjas magnéticos), então tarifas de 
múltiplas viagens também são possíveis.
Sistemas de moedas e fichas são sujeitas ao uso 
ilegal de pesos e moedas falsificadas. As exi-
gências administrativas e de manuseio rela-
cionadas à cobrança com moedas, bem como 
as transações de contabilidade são muito mais 
trabalhosas.
Sistemas de papel

Simples bilhetes de papel são emitidos para 
sistemas de ônibus e de trem por todo o mundo 
(Figura 12.55). Nesses casos, a aquisição de 
bilhetes tipicamente se passa em cabines de 
venda, máquinas, quiosques e outras lojas. O 
bilhete terá muitas vezes detalhes reconhecíveis 
para evitar a falsificação.
Em alguns casos, os sistemas de bilhetes de papel 
exigirão um passo de validação no processo. A 
validação envolverá a inserção do bilhete de papel 
em uma máquina de carimbo. Essa máquina 
marca o horário e, algumas vezes, o local da vali-
dação. O processo de validação se torna impor-
tante quanto os sistemas de papel são baseados 
na distância ou tem limites de tempo para o uso.
A verificação de bilhetes de papel também pode 
ser manual, na entrada do sistema ou pode ser 

apenas verificada na ocasião de uma inspeção 
aleatória. Em alguns casos, a verificação pode 
ser feita pelo motorista do ônibus ou por um 
cobrador. Essa verificação manual é problemá-
tica em sistemas de altos volumes. Os pontos 
de fila são prováveis de ser bastante extensos e 
o impacto negativo nos tempos de viagem dos 
usuários seriam relevantes.
Normalmente, a verificação para sistemas de 
bilhetes de papel é conduzida com base em 
um sistema de honra. Entretanto, a viabili-
dade de um sistema de honra na maioria das 
cidades em desenvolvimento ainda tem que ser 
substanciada.
Sistemas de papel podem permitir tarifas com 
base na distância, mas a verificação da distância 
viajada só pode ser verificada manualmente. 
A viabilidade de verificar distâncias viajadas 
dentro de um sistema de alto volume é algo 
suspeita.
Tecnologia de tarja magnética

A tecnologia de tarja magnética tem uma his-
tória relativamente longa de aplicação e sucesso 
no campo. A tecnologia de tarja magnética é 
usada com sucesso em sistemas de metrô por 
todo o mundo (Figuras 12.56 e 12.57). Há dois 
padrões diferentes para cartões com tarjas mag-
néticas: 1. o cartão de dimensões padronizadas 
ISO 7810; 2. o cartão menor Edmonson.
A tecnologia exige a compra prévia de cartões 
magnéticos para a entrada no sistema e verifi-
cação. Os custos de investimentos podem ser 
relevantes tanto para as máquinas de venda 
quanto para leitores magnéticos nos portões de 
acesso. Os sistemas exigem pessoal de venda de 
bilhetes ou máquinas de venda (Figura 12.58). 
A vantagem da tecnologia de tarja magnética é 
o relativo custo baixo dos próprios bilhetes, de 

2 a 5 centavos de dólar por cartão. Entre-
tanto, diferente dos cartões eletrônicos 
(smart cards), bilhetes de tarja magnética 
têm uma vida útil limitada. Os cartões são 

Figura 12.56 e 12.57
Existem dois tipos de cartões de tarja 
magnética: 1. o cartão de dimensões 
padronizadas, como neste exemplo 
do metro de Nova Iorque (imagem 
esquerda); e 2. o cartão menor Edmonson, 
como mostrado neste exemplo do 
metro de Paris (imagem direita).

Figura 12.55
Um simples bilhete de 
papel, como utilizado 
no metro de Roma.
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Figura 12.58
Máquina de venda de 
bilhetes magnéticos 
em Bangkok.
Foto por Lloyd Wright

Figura 12.59
O cartão magnético 
utilizado no sistema 
TranMilenio 
de Bogotá.

intervalo de 1 a 3 dólares por cartão. O custo do 
cartão depende de sua complexidade.
Praticamente todos os cartões eletrônicos 
atendem o padrão dimensional ISSO 7816. O 
material do cartão pode variar entre opções 
como PVC, PET e até papel. O mecanismo de 
ativação pode ser com contato ou sem contato. 
Como a descrição implica, “cartões de contato” 
exigem a inserção no leitor de cartão de forma a 
estabelecer um contato elétrico entre o leitor e o 
cartão para que esse último possa ser verificado. 
“Cartões sem contato” permitem que o usuário 
passe na proximidade da catraca para ativar a 
verificação (Figura 12.60). Por essa razão, car-
tões sem contato oferecem grande facilidade e 

conveniência para o usuário. Tradicionalmente, 
eles são mais caros do que cartões com tarjas 
magnéticas, mas os custos estão baixando.
Há diversos tipos e padrões de cartões eletrô-
nicos disponíveis no mercado. Assim mesmo, 
há alguns padrões básicos que definem as 
feições dos cartões. Diferentes fabricantes 

feitos de papel e podem ser danificados com 
relativa facilidade. Entretanto, sistemas como o 
Bangkok Skytrain, relatam diversos anos de uso 
por cartão.
Os cartões podem ser programados para per-
mitir múltiplas viagens e também permitem 
diferentes tarifas serem debitadas para diferentes 
distâncias viajadas. Alguns sistemas utilizando 
bilhetes magnéticos também optaram por 
oferecer descontos para indivíduos adquirindo 
múltiplas viagens.
Os cartões tipicamente são verificados tanto na 
entrada quanto na saída do sistema. Dados das 
catracas de verificação podem fornecer infor-
mações sobre a demanda dos passageiros aos 
operadores do sistema.
Cartões eletrônicos (smart cards)

A tecnologia de cartões eletrônicos é o último 
avanço no campo da cobrança de tarifas. Car-
tões magnéticos contêm um circuito que pode 
ler e processar uma variedade informações com 
relação à entrada de valores, a viagens e ao uso 
do sistema com o maior nível de segurança pos-
sível. Cartões eletrônicos também permitem a 
coleta de uma variedade de informações sobre os 
movimentos do usuário que, no final das contas, 
podem ajudar no desenvolvimento do sistema 
e distribuição da receita. Os sistemas de BRT 
de Goiânia, Bogotá e Guayaquil empregaram a 
tecnologia de cartões magnéticos com sucesso 
(Figura 12.59). Smart cards permitem a maior 
gama de opções de políticas tarifárias, como 
tarifas por distância, descontos em tarifas e tari-
fas de múltiplas viagens. Esses cartões também 
trazem um conjunto completo de estatísticas de 
sistemas que podem ser úteis para os gerentes do 
sistema.
As principais dificuldades da tecnologia de car-
tões magnéticos são o custo relativo do cartão e 
a complexidade. Os sistemas exigem pessoal e/
ou máquinas para a venda dos cartões. O sis-
tema também requer, tipicamente, máquinas de 
verificação nas saídas do sistema, se tarifas por 
distância são aplicadas. Dependendo da situ-
ação, o risco de longas filas de usuários, espe-
cialmente durante os horários de pico, aumenta 
nos pontos de venda, mas se reduz nas catracas. 
Além dos custos das máquinas de venda e veri-
ficação, cada cartão magnético é uma despesa 
relativamente alta. Os preços atuais estão no 
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Figura 12.60
O cartão eletrônico da 

Cidade do México.
Foto por cortesia da Volvo

desenvolveram seu protocolos particulares e 
sistemas operacionais que definem a segurança 
e a compatibilidade entre cartões e equipamen-
tos de leitura (Mifare, Sony, Infineon, etc.). 
As características que definem a maioria dos 
cartões eletrônicos são:

Mecânicas (dimensões externas, materiais, ��
longevidade);
Fonte elétrica;��
Protocolo de comunicação;��
Interoperabilidade de comandos.��

Micro-ônibus

Peruas

Teleférico

Bonde

Ônibus regionais

Parquímetros

Estacionamentos

Metrô

Trem

VLT

Ônibus

Balsa

OCTUPUS

TransportE

Lançados em 1997

Expansão subsequente

Figura 12.61
O cartão “Octopus” de Hong Kong permite que 
os usuários usem o cartão para compras em 
lojas fora do sistema de transporte público.

Figura 12.62
O cartão Octupus de 
Hong Kong se expandiu 
de uma rede central de 
serviços de transporte 
iniciais para uma 
gama muito maior 
de serviços, incluindo 
estacionamentos.
Gráfico por cortesia de Octopus 
Holdings Limited

O padrão mais comum é definido no padrão 
“ISSO 14443 A ou B”, que detalha as caracterís-
ticas do cartão.
O microchip no cartão pode ser “apenas memó-
ria” ou “memória com microprocessador”. Car-
tões com um chip de memória podem apenas 
armazenar dados e ter capacidades de proces-
samento pré-definidas. A adição do micro-
processador permite que o cartão realmente 
execute aplicações também. Por exemplo, um 
chip microprocessador pode permitir que o valor 
armazenado no cartão possa ser utilizado para 
compras fora do sistema de transporte público.
Em Hong Kong, o cartão Octopus permite que 
usuários façam compras em lojas, bem como 
paguem pelo transporte público (Figura 12.61). 
O cartão Octopus permite que até 1.000 dólares 
de Hong Kong (125 dólares americanos) possam 
ser armazenados no cartão. Ainda que essa 
característica possa ser bastante conveniente, 
cartões eletrônicos com capacidades de proces-
samento tendem a ser mais caros que os outros 
tipos de cartão. Entretanto, para sistemas como 
o de Hong Kong, a flexibilidade e a utilidade do 
cartão o tornam um investimento interessante. 
Há atualmente aproximadamente 14 milhões de 
cartões Octupus em circulação em Hong Kong. 
Aproximadamente 9,4 milhões de transações 
com o cartão Octupus acontecem todos os dias 
em Hong Kong.
Uma vez que uma marca de cartão com o Octu-
pus está estabelecida, sua habilidade de penetrar 
em uma grande variedade de mercados rela-
cionados é significativa. O Octupus começou 
com uma rede central de serviços de transporte 
em 1997 e rapidamente se expandiu para quase 
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Diferentemente dos cartões de tarja magnéti-
cas, os cartões eletrônicos têm uma vida útil 
longa e podem ser re-utilizados por períodos no 
intervalo de 5 a 10 anos. À medida que cartões 
eletrônicos se tornem mais comuns, o custo dos 
cartões continuará, indubitavelmente, a cair.
Do ponto de vista operacional, cartões eletrôni-
cos apresentam um maior escopo de capacidades 
para o desenvolvimento de aplicações múltiplas 
e para resolver necessidades funcionais muito 
complexas, e isso inclui a possibilidade de geren-
ciar múltiplas tarifas (por tempo, por distância, 
fixas, entre outras) e também a possibilidade de 
usar o cartão para integração sem a necessidade 
de estações de integração.
Talvez uma das características mais valiosas 
dos cartões eletrônicos seja o desempenho de 
processamento (na catraca), que é o mais alto 
disponível no mercado.
Do ponto de vista financeiro, ainda que cartões 
eletrônicos tenham um custo inicial relativa-
mente alto (de 1 a 3 dólares por cartão), o custo 
por transação é bem menor do que o de um 
bilhete com tarja magnética. Alguns projetistas 

todas as formas de pagamento de 
serviços de transporte (Figura 12.62).
Da mesma forma, o cartão Octopus 
está descobrindo utilidade fora do 
setor de transportes. Algumas das 
aplicações de pagamento externo 
incluem supermercados, lojas de 
conveniência, cadeias de restaurantes 
de refeições rápidas, máquinas de 
refrigerantes, fotocopiadoras, cinemas 
e eventos esportivos (Figura 12.63). 
Em setembro de 2006, 24% das 
transações do Octopus se passaram 
no setor de vendas no varejo (Cham-
bers, 2006). A flexibilidade desses 
cartões implica que a posição do sistema no 
mercado e o potencial para os lucros podem se 
estender muito além do setor de transporte. Essa 
diversidade de mercado pode ajudar a reforçar o 
desempenho geral da companhia.
O sistema T-Money de Seul é, sob muitos 
aspectos, bastante similar em desempenho ao 
cartão Octupus. T-Money pode ser usado tanto 
no sistema de metrô da cidade quanto em outros 
serviços de transporte, como o sistema de BRT. 
Da mesma forma, o T-Money está chegando 
a muitas outras aplicações além do transporte, 
como compras no varejo. Os sistemas de car-
tões de tarifa em Hong Kong e Seul também 
mostram ter muita criatividade na forma dos 
próprios cartões. Ambas as cidades permitem 
que os usuários usem acessórios próprios onde o 
chip de tarifa é inserido, como relógios e chavei-
ros (Figura 12.64). No futuro, é provável que os 
usuários possam passar seus telefones celulares 
para proceder a um pagamento.
Há diversos tipos de cartões no mercado, e os 
preços variam dependendo da capacidade e 
do padrão utilizado. Cartões inteligentes para 
aplicações de transporte têm entre 1 e 4 Kb 
de memória. Um cartão de 4 Kb será capaz de 
suportar diversas aplicações, como transações de 
dinheiro eletrônico.

Figura 12.63
O alcance dos cartões 

Octupus se estende 
bem além do setor 

de transportes.
Gráfico por cortesia de Octopus 

Holdings Limited

Supermercados Fast food

Padarias

Telefones

Cinemas

Lojas de conveniência

Quiosques/máquinas

Fotocópias

Corridas

BilheteriasJogos

ExibiçõesApartamentos/EscritóriosTransporte Controle de Acesso

Comércio

Serviços

Entretenimento
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OCTUPUS

Não-transporte

Figura 12.64
O chip do cartão eletrônico pode, na verdade, 

ser inserido em um variedade de produtos 
além de cartões de tarifa. Em Seul, usuários 

podem pagar suas viagens ao passar seus 
relógios ou chaveiros pelo leitor de cartões.

Fotos por cortesia da Cidade de Seul
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de sistemas estimam que os custos de manuten-
ção para equipamentos de cartões eletrônicos 
sem contato estejam entre 7 e 10% do investi-
mento inicial, comparado com algo entre 15 e 
20% para sistemas de tarja magnética.
Além dos custos dos cartões, a principal desvan-
tagem dos cartões eletrônicos é a relativa com-
plexidade de implementação. Jacarta necessitou 
de um ano antes que o cartão eletrônico pudesse 
realmente funcionar. A implementação de um 
sistema de cartões eletrônicos é uma ordem de 
magnitude mais complicada do que a de muitas 
outras mídias de pagamento. Sistemas de cartões 
eletrônicos não estão ainda na categoria das tec-
nologias “plug and play”, à medida que bastante 
programação de software e conhecimentos espe-
cializados deve acompanhar a implementação.
Resumo de mídias de pagamento

Esta seção ofereceu uma visão geral das prin-
cipais mídias de pagamento. A Tabela 12.9 
resume os principais fatores de decisão para cada 
tecnologia.

12.2.2.4  Opções de catracas
Além da mídia de pagamentos, também há um 
grande número de opções tecnológicas relacio-
nadas ao equipamento de leitura/processamento 
de tarifas e catracas. Assim como outros equi-
pamentos, as diferentes opções de produtos 
apresentam trocas entre custo e desempenho.
Catracas estão, genericamente, disponíveis em 
dois tamanhos diferentes: 1. Altura do corpo 
inteiro; e 2. meia-altura. A maioria dos sistemas 
de transporte públicos utiliza catracas de meia 

Tabela 12.9: Resumo das tecnologias de cobrança de tarifas

Fatores Moedas e fichas Bilhete de papel Tarja magnética Cartão eletrônico

Custo de equipamento e implementação Médio Baixo-médio Alto Alto

Custo de operação Baixo-Médio Baixo Médio Médio

Nível de complexidade Médio Baixo Alto Médio

Número de filas por viagem 1 2 – 4 2 – 4 2 – 4

Pode rastrear informações sobre demanda? Não Não Sim Sim

Permite verificação automática? Sim Não Sim Sim

Permite esquemas de tarifa por distância? Não Com dificuldade Sim Sim

Capacidade de passageiros por catraca Média Baixa a alta* Média Alta

Apoio à imagem de alta tecnologia do sistema Médio Baixo Médio-alto Alto

Necessidade de espaço para equipamento Média Baixa Alta Alta

Suscetibilidade a falsificação Média Alta Baixa-média Baixa

* Bilhetes de papel podem prover alto fluxo de passageiros se um “sistema de honra” for utilizado para a verificação da tarifa

altura, ainda que em alguns casos, altura total se 
aplique em situações onde há menor vigilância. 
Por exemplo, Quito emprega uma catraca de 
altura de meio corpo nas entradas, que também 
incluem a presença de um agente de fiscaliza-
ção, Entretanto, uma catraca de altura de corpo 
inteiro é usada nas saídas, já que há menor vigi-
lância das saídas pela equipe da estação.
Em geral, existem três tipos de catracas: 1. catra-
cas com barreiras de asas; 2. catracas de (três) 
braços rotativos; 3. catracas de cancelas móveis. 
Muitos sistemas de metrôs ferroviários de alta 
qualidade fazem uso de catracas com barreiras 
de asas. Sistemas como o London Underground, 
Washington Metro, Délhi Metro e o Bangkok 
SkyTrain fazem uso dessa tecnologia. Uma vez 
que o leitor do cartão deduz o pagamento, as 
“asas” da catraca automaticamente se afastam, 
abrindo a passagem para a entrada do usuário. 
As barreiras de asa oferecem uma aparência 
profissional e são efetivas contra a evasão de 
pagamento. Alguns desses dispositivos detectam 
se o usuário já passou, de forma a assegurar que 
o serviço não atinja a pessoa durante a passagem 
ao se fechar. Em outros casos, como em Ban-
gkok, a barreira é ligada a um temporizador; 
se o cliente não libera o espaço em tempo, a 
barreira o atingirá.
Uma catraca de braços rotativos também oferece 
boa proteção contra a evasão de tarifas. Nesse 
caso, uma vez que o leitor reconhece o paga-
mento da tarifa, o braço rotativo é liberado de 
sua posição fixa (Figura 12.65). O braço então 
ficara livre para girar uma única vez de forma a 
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assegurar que apenas uma pessoa possa passar. 
Sistemas como o TransMilenio de Bogotá fazem 
uso da catraca de braço rotativo. Diferente das 
catracas de barreira de asas e cancelas, a catraca 
de braço rotativo não é convidativa para aqueles 
em cadeiras de roda ou com carrinhos de bebês. 
Se um sistema utiliza apenas catracas com 
braços rotativos, então as pessoas em cadeiras 
de roda ou com carrinhos de bebê podem ficar 
efetivamente trancadas fora do sistema.
A catraca de cancela é um dispositivo mais 
simples e menos custoso que se abre como um 
portão (Figura 12.66) Quando o pagamento 
é feito, a cancela é liberada. Entretanto, se o 
portão é mantido aberto, muitas pessoas pode-
riam deliberadamente passar pela abertura. A 
cancela não se trava novamente até que volte a 
posição fechada. A vantagem, no entanto, da 
catraca de cancela, e sua compatibilidade com 
cadeiras de rodas e carrinhos, Da mesma forma, 
pessoas puxando bagagens podem facilmente 
entrar. Além disso, de forma distinta da barreira 
de asa, não há a ameaça do equipamento fechar 
sobre uma pessoa no meio do caminho. Quito 
utiliza a catraca de cancela em todas as entradas 
de suas linhas Trolé e Ecovía.
Um sistema pode, na verdade, fazer uso de 
vários tipos diferentes de catracas. Por exem-
plo, em muitas estações do TransMilenio, uma 
única catraca de cancela é oferecida a clientes 

necessitando de maior facilidade de acesso, 
como aqueles em cadeiras de rodas ou pais com 
carrinhos (Figura 12.67). Em sistemas ferrovi-
ários, há geralmente amplos espaços na entrada 
para permitir múltiplas tecnologias. Em con-
traste, Sistemas de BRT, operando em canteiros 
centrais estreitos, podem ter menos espaço para 
oferecer múltiplas opções de catracas. Por exem-
plo, em Quito, as pequenas larguras de estações 
implicam que apenas uma ou duas catracas 
podem ser encaixadas. Assim, quanto apenas 
um espaço estreito é oferecido, é menos provável 
que múltiplas tecnologias sejam uma opção.

Figura 12.65
Catracas de braços 

rotativos, em Bogotá.
Foto por Lloyd Wright

Figura 12.66
A catraca com cancela, como a utilizada em 
Quito pode ser bastante amigável, mas tende 
a aumentar o risco de evasão de tarifas.
Foto por Lloyd Wright

Figura 12.67
Uma opção por 
catraca de braço 
móvel é oferecida 
para usuários com 
necessidades especiais 
em muitas estações 
do TransMilenio.
Foto por Carlos Pardo
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12.2.3  Estudo dos casos de Bogotá e 
Jacarta

A cobrança e a validação das tarifas são críticas 
para a qualidade do serviço e para a estabilidade 
financeira do sistema de BRT. Assim mesmo, 
menos esforço é muitas vezes destinado para 
a preparação, compra e supervisão relativas a 
essas atividades do que o esforço dado para a 
operação dos veículos troncais. Tanto Bogotá 
quanto Jacarta tiveram problemas no sistema de 
cobrança de tarifas no começo de suas opera-
ções, que foram gradualmente resolvidos ao 
longo dos primeiros anos de operação.
Nas duas cidades, houve dificuldades iniciais 
com os sistemas de cobrança de tarifas, como 
longas filas para a compra de cartões, baixa 
capacidade de passagem pelas catracas e perda 
de viagens armazenadas nos cartões. Também 
houve problemas com a qualidade e a inte-
gridade dos dados (vendas, validação). Esses 
problemas resultaram em alguma perda de 
confiança entre os usuários do sistema. Esses 
problemas podiam ter sido evitados se melhor 
planejamento, projeto de aquisição e supervisão 
fossem aplicados.
Bogotá e Jacarta queriam seus sistemas com sis-
temas de cobrança de tarifa eletrônica atualiza-
dos utilizando cartões sem contato. Em ambos 
os casos, elas alocaram relativamente pouco 
tempo para o projeto do sistema, testes e imple-
mentação. Ambos os sistemas também tinham 

contratado empresas sem experiência anterior e 
operação de transportes públicos.
As principais diferenças entre Bogotá e Jacarta 
foram a preparação institucional e os procedi-
mentos contratuais. Bogotá contratou e super-
visionou a empresa concessionada através de 
uma única organização, a companhia pública 
conhecida como TransMilenio.
Em contraste, Jacarta dividiu equipamento e 
operação entre duas agências distintas. O equi-
pamento foi adquirido pelo Departamento de 
Transportes (Dinas Perhubungan ou DisHub). 
A supervisão e operação foi gerenciada pela 
recém-criada entidade operacional conhecida 
como TransJakarta. Houve uma aparente falta 
de coordenação entre essas agências. Além 
disso, a aquisição de equipamento e software foi 
separada das operações do dia a dia, contratada 
posteriormente diretamente pela TransJakarta.
Em termos de procedimentos de contratos, 
TransMilenio conduziu uma concorrência 
aberta, enquanto o Departamento de Trans-
porte em Jacarta aparentemente escolheu o 
prestador diretamente. Mais tarde no processo, 
TransJakarta selecionou o operador de uma 
lista de candidatos pré-selecionados, utilizando 
um processo de contratação acelerado. Ambas 
as companhias operando o sistema de Jacarta 
e Bogotá eram visionárias, empreendedoras, 
mas lhes faltou a capacidade para cumprir com 
o cronograma das exigências de contrato. Elas 
foram capazes de resolver as dificuldades, mas 
as soluções só vieram depois de muitos meses de 
problemas (Figura 12.68).
As operações iniciais nos dois casos não foram 
tranqüilas. Bogotá começou com bilhetes de 
papel que foram substituídos nos primeiros 
quatro meses de operação por cartões inteli-
gentes sem contato. Apesar das exigências de 
contrato para a utilização de bilhetes Edmonson 
para viagens simples ou duplas, e o uso de car-
tões sem contato apenas para viagens múltiplas 
(3 ou mais), o prestador de serviços locais solici-
tou apenas cartões sem contato, o que foi aceito 
por TransMilenio sob o risco do operador. Os 
cartões não foram cobrados dos usuários, e, 
portanto, o estoque de cartões necessário era, e é 
ainda, muito grande. A operação inicial da vali-
dação (check-in e check-out) não era confiável, 
e os usuários perderam a confiança em tarifas 

Figura 12.68
O sistema de cartões 
eletrônicos de Jacarta 
não pode ser utilizado 
nos primeiros períodos 
de operação em razão 
de diversos problemas 
técnicos e gerenciais.
Foto por Lloyd Wright
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múltiplas, o que por sua vez aumentou as filas 
nas cabines de venda.
Problemas com o processo de validação em 
Bogotá resultaram em uma mudança impor-
tante no esquema operacional: a validação na 
saída foi eliminada em razão das inúmeras 
queixas pelos usuários. Adicionalmente, uma 
parte do estoque de cartões não era confiável e 
precisou ser removida. Finalmente, um grupo 
de catracas, utilizando integração local, estava 
abaixo dos padrões e foi substituído, às custas 
do operador, por equipamentos mais confiáveis.
No caso de Jacarta, a maioria dos problemas 
foi resultante da implementação de um sistema 
de cobrança sem uma adaptação cuidadosa das 
condições locais, feita por um prestador sem 
conhecimentos suficientes para cumprir com os 
requerimentos do sistema. A confiabilidade do 
fornecimento de energia também causou proble-
mas, bem como o esquema de comunicação sem 
fios. Houve até mesmo disputas sobre os direitos 
de propriedade do software. TransJakarta estava 
relutante em receber o sistema comprado pelo 
Departamento de Transportes e o operador da 
cobrança de tarifas também estava preocupado.
Ambas as cidades encontraram formas de 
melhorar as operações e a qualidade do serviço 
de cobrança de tarifas através de seus pres-
tadores de serviços. As operações atuais não 
registram mais os problemas observados no 
primeiro ano. Assim mesmo, as suas experi-
ências mostram lições sobre algumas práticas 
recomendadas:

Não existem sistemas “de prateleira” pron-��
tos para funcionar “plug and play”. Tempo 
é necessário para a adaptação do sistema às 
condições e exigências locais (e.g., tarifas 
reduzidas para certos usuários, como estu-
dantes, tarifas por zona e/ou tempo, em vez 
de tarifas fixas, nível de integração com os 
usuários). É improvável que um sistema possa 
ser adaptado, desenvolvido, entregue e testado 
em menos de 6 meses. Portanto, a cobrança 
de tarifas entra no caminho crítico da imple-
mentação do sistema.
Concorrências abertas são preferíveis à con-��
tratação direta, mesmo que leve mais tempo 
e acrescente maiores custos de transação. Em 
um processo competitivo aberto, os preços 
são forçados para baixo (para o benefício dos 

usuários), enquanto se mantêm os padrões de 
qualidade e de serviço em níveis elevados.
É recomendado que o critério de seleção ��
inclua capacidade financeira e experiência 
na implementação e operação de sistemas de 
cobrança de tarifas. Bogotá tentou aplicar o 
conceito de assistentes técnicos para atender 
essa necessidade de experiência, mas essa 
abordagem não funcionou bem. Assistentes 
técnicos não compartilharam os riscos do 
prestador principal e não se envolveram no 
nível esperado para o benefício do projeto. É 
importante que a experiência seja verificada 
e que aqueles membros do contratado (no 
caso de consórcios) tenham uma importante 
parcela de responsabilidade no cumprimento 
do contrato (e.g., mais de 20%).
Integração de instalação e operação é reco-��
mendada, já que o operador toma parte das 
decisões sobre o projeto do sistema, aquisição 
de equipamentos e software. Se os contratos 
são separados, é provável que o operador 
possa alegar que os problemas são resultantes 
do projeto e da instalação, não de sua inca-
pacidade de desempenhar de acordo com os 
padrões estabelecidos.
Contratos com base em desempenho são ��
preferidos a contratos padrão de prestação de 
serviços. O conceito por trás disso é que o sis-
tema de BRT está adquirindo um serviço; em 
vez de equipamento e software para a cobrança 
de tarifas, o que é importante é a capacidade 
de processamento (de passagem de usuários) 
e a confiabilidade da solução fornecida. Qual 
solução é aplicada é uma decisão do operador.
O teste de cada componente e sua integração ��
ao sistema é necessário, com esperança, bem 
antes do início das operações.
A supervisão da cobrança é tão importante ��
quanto às operações de ônibus, se não mais. 
Isso deve ser levado em conta quando se 
organizar a agência a cargo do planejamento, 
desenvolvimento e supervisão das operações 
do sistema de BRT.
Ter uma única agência cuidando de todo o ��
sistema é melhor do que tentar coordenar os 
esforços de diversas agências.
Providenciar arranjos contratuais que pro-��
movam o crescimento do sistema (vendas 
adicionais). É aconselhável que a remuneração 
da prestação do serviço de cobrança aumente 
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com o aumento do número de viagens. As 
fórmulas atuais de Bogotá não promovem 
aumento de vendas, ao menos da perspectiva 
do operador.
A carga de cartões reutilizáveis (�� e.g., cartões 
sem contato), por exemplo, através de um 
depósito retornável, pode ser melhor do que 
oferecê-los de graça. Usuários podem assumir 
a responsabilidade pelos cartões e isso reduz 
danos e o estoque necessário. Entretanto, 
cobrar pelos cartões aumenta a complexidade 
administrativa e pode desencorajar o uso do 
sistema.

12.3  Sistemas Inteligentes de Trânsito 
(ITS, Inteligent Transportation 
Systems)

“Nós vivemos em uma sociedade estranha-
mente dependente de ciência e tecnologia, na 
qual dificilmente alguém sabe alguma coisa 
sobre ciência e tecnologia.”

—Carl Sagan, cientista e escritor, 1934–1996

12.3.1  Centros de controle

Como observado no Capítulo 11 (Infra-
estrutura), um centro de controle centralizado 
ajuda a assegurar uma operação tranquila e 
eficiente. Ainda que nem todos os sistemas 
utilizem um centro de controle automatizado, 
isso está se tornando uma prática cada vez mais 
comum em sistemas de maior qualidade.
A pedra fundamental de um sistema de controle 
moderno é a tecnologia de localização auto-
mática de veículos (AVL, do inglês automated 
vehicle location), que permite rastrear os ônibus 
ao longo do corredor. Com a AVL, o centro de 
controle pode comandar os movimentos dos 
veículos para evitar aglomerações, reagir pronta-
mente a problemas e emergências e alocar recur-
sos para aumentar a oferta em resposta imediata 
a alterações na demanda.

Figura 12.69
A tecnologia de GPS 
pode ter custo bastante 
eficiente na utilização 
do rastreamento 
de veículos.
Imagem por cortesia de 
TransMilenio S.A.

Satélite

Antena

Centro de controle Veículo
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O Capítulo 11 (Infra-estrutura) já discutiu 
alguns dos pontos logísticos e organizacionais 
em torno do desenvolvimento de um centro de 
controle. Esta seção oferece uma breve revisão 
das opções tecnológicas.
Ainda que os benefícios pareçam claros, os 
custos de um sistema de controle em tempo 
real pareceriam proibitivos para uma cidade 
em desenvolvimento. Entretanto, o custo de 
tecnologias de controle central está caindo 
abruptamente nos últimos anos. Assim, mesmo 
cidades em nações em desenvolvimento devem 
agora considerar as vantagens de um sistema de 
controle central.
Muitas opções existem para ligar ônibus e esta-
ções com um escritório de controle central. Em 
alguns casos, um simples rádio ou um telefone 
celular podem ser suficientes. A tecnologia de 
GPS permite a determinação de posição em 
tempo real sobre a localização do veículo. Com 
a utilização de serviços de comunicação sem 
fio (rádio ou telefone celular), o veículo pode 
transmitir informações sobre sua posição e seu 
status (a partir da unidade de central de controle 
do veículo). Sistemas modernos de GPS podem 
rastrear a posição do veículo com uma precisão 
de 2 a 20 metros, dependendo do tipo de recep-
tor e das condições locais. A tecnologia de GPS 
combinada com um sistema de telecomunicações 
(GPRS, o pacote de comunicações de telefones 
celulares) é utilizada no sistema TransMilenio 
de Bogotá. Utilizando a tecnologia de GPS em 
conjunto com um software de rastreamento e 
gerenciamento e um sistema de comunicação por 
voz, Bogotá é capaz de controlar precisamente os 
intervalos entre veículos (Figura 12.70). Um ope-
rador do centro de controle pode comandar um 
motorista para ir mais depressa ou mais devagar, 
dependendo da localização dos outros veículos e 
das necessidades de demanda. Além disso, se um 
excesso de demanda acontecer em uma estação 
específica, um veículo extra pode ser enviado 
para aliviar a lotação.
Além das tecnologias de GPS, opções sem base 
em satélites também podem ser eficientes. Por 
exemplo, a tecnologia infravermelho também 
pode rastrear os movimentos de veículos de 
maneira similar, utilizando faróis-sinalizadores 
distribuídos na área do transporte público. Esse 
tipo de tecnologia pode ser uma alternativa, 

quando a topografia e edifícios altos bloqueiam 
a comunicação com satélites.
GPS se tornou a opção preferida para a loca-
lização automática de veículos nos últimos 
anos. Assim mesmo, há outras opções, como 
laços indutores (e.g., Los Angeles Metro Rapid 
System) e postes de registro (e.g., Londres e 
Seattle). Essas tecnologias são baseadas em 
detecções não contínuas, associadas a leituras 
de velocímetros (dead reckoning ou navegação 
estimada) e algoritmos complexos de previsão. 
Os custos desses sistemas são da ordem de 5 mil 
dólares por veículo (sistema de postes de registro 
de Londres) a 14 mil dólares por veículo (laços 
indutores de Los Angeles). Sistemas de GPS 
custam, como relatado em algumas aplicações 
pelo mundo, por volta de 750 dólares por veí-
culo (Kaohsiung e Taichung) até 11.600 dólares 
por veículo (São Francisco).
Entretanto, poucas dessas tecnologias são “plug 
and play”, oferecendo soluções simples, de 
prateleira. Quase sempre, um grande esforço 
de programação de software deve acompanhar 
a montagem do sistema. Além disso, à medida 
que o sistema se expande e se torna mais com-
plexo, o software por trás dele precisará nova-
mente de atualização. O centro de controle de 
Bogotá funcionou adequadamente durante a 
primeira fase do projeto. Entretanto, à medida 
que o sistema expandiu-se, dobrando o tamanho 
de sua primeira fase, o centro de controle exis-
tente deixou de ser suficiente e exigiu substan-
ciais rearranjos.

Figura 12.70
Um software de 
rastreamento de 
veículos ajuda a 

manter as operações 
eficientes no 

TransMilenio.
Imagem por cortesia de 

TransMilenio S.A.
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12.3.2  Controle semafórico

O desenvolvimento de um sistema de BRT 
também apresenta uma oportunidade única 
para evoluir a tecnologia semafórica ao longo 
do mesmo corredor. Um novo sistema de BRT 
implicará em muitas mudanças que afetarão 
a tecnologia de semáforos. Essas mudanças 
incluem:

Nova prioridade para veículos de transporte ��
público;
Novas faixas exclusivas;��
Novos movimentos de conversão para veícu-��
los de transporte público;
Novas restrições para movimentos de conver-��
são de veículos particulares.

Essas opções já foram apresentadas em deta-
lhe no Capítulo 9 (Interseções e Controles de 
Semafóricos).
Com as novas tecnologias eletrônicas de semá-
foros e software de programas agora disponíveis, 
uma evolução do sistema de semáforos deve ser 
integrada ao processo de planejamento do BRT.
A sincronização apropriada de semáforos muitas 
vezes não existe hoje nas cidades em desenvol-
vimento. Um reajuste de extensão das fases e 
sincronização deveria ser assumido com um foco 
especial em regularizar o tráfego de veículos de 
transporte público. Algum tipo de prioridade 
para ônibus pode ser inserido, como a “extensão 
de verdes” ou a “redução de vermelhos”. Nessas 
opções, a detecção de veículos, utilizando GPS 
ou detectores fixos (e.g., indutores magnéticos 

Figura 12.71
Em Los Angeles, um 
transponder sob o 
veículo se comunica 
com uma caixa de 
controle na interseção 
de forma a dar 
prioridade semafórica 
para os veículos de 
transporte público.
Foto por cortesia da Agência de 
Transportes Metropolitanos do 
Condado de Los Angeles

Transponder

no piso), é necessária na interseção. Informação 
sobre a aproximação de ônibus é dada ao contro-
lador do semáforo, que pode estender o tempo 
de verde ou encurtar o tempo de vermelho para 
evitar que os ônibus parem. A extensão do verde 
ou o encurtamento do vermelho é limitado por 
certas limitações para não afetar a sincronização 
semafórica e o desempenho geral da rede de 
semáforos. Uma medida de extrema prioridade 
seria a prioridade total, onde o semáforo se torna 
verde, ou se mantém verde se um veículo de 
transporte público está se aproximando. A priori-
dade total é bastante utilizada em conjunto com 
a prioridade total para veículos de emergência.
A tecnologia de prioridade de semáforo é uma 
opção, mas não é sempre viável em sistemas de 
alta frequência. Em cidades como Los Angeles, 
a prioridade semafórica é dada para veículos de 
transporte público por meio de uma mensagem 
enviada do de um transponder no veículo para 
a caixa de controle do semáforo (como uma 
botoeira de pedestres, Figura 12.71). À medida 
que o veículo de transporte público se aproxima, 
o semáforo estende a fase verde para permitir a 
passagem do ônibus. Entretanto, mesmo com 
headways no pico relativamente longos, de cinco 
minutos ou mais, em Los Angeles, a prioridade 
semafórica não funciona em dois ciclos seguidos. 
Se a fase prioritária fosse dada mais frequente-
mente, o semáforo estaria essencialmente verde 
para o corredor de ônibus permanentemente. 
Assim, as demais direções ficariam indisponíveis.
Em cidades em desenvolvimento com altas den-
sidades populacionais, os headways de pico de 
transporte públicos devem estar no intervalo de 
um a dois minutos. Nesse cenário, a priorização 
semafórica se torna menos viável. Assim mesmo, 
outras melhorias como o ajuste da extensão das 
fases ainda é bastante possível no contexto da 
cidade em desenvolvimento. O Capítulo 9 deste 
Manual de BRT trata desse tema.
A integração de controle semafórico ao sistema 
de controle centralizado também é uma opção a 
se considerar. Em cidades como Londres, câme-
ras de tráfego em interseções estratégicas permi-
tem que a equipe no centro de controle observe 
diretamente os pontos de potenciais congestio-
namentos. Essa tecnologia pode ser usada para 
oferecer prioridade para os veículos de transporte 
público entrando em um ponto de gargalo.



493

Manual de BRT

Parte III – Projeto Físico

os horários de chegada do lado de fora da esta-
ção também pode ser uma ferramenta eficiente 
de marketing. Expor motoristas e outros não 
usuários à frequência do sistema pode ajudar a 
atrair novos usuários.
Em sistemas de alta frequência em que os hea-
dways são de 3 minutos ou menos, painéis de 
mensagem em tempo real podem ser de menor 
valor, Entretanto, mesmo nessas circunstâncias, 
os clientes podem ser ajudados nas decisões de 
itinerários. Por exemplo, passageiros podem 
estar na posição de decidir entre uma linha local 
e uma expressa. Com os tempos estimados de 
chegada à vista, um passageiro pode decidir que 
linha é melhor de uma perspectiva de tempo 
de viagem. Também, em casos de um veículo 
estar bastante cheio, um passageiro pode decidir 
esperar o próximo veículo se este estiver apenas 

Figura 12.73
Em Singapura, 
usuários podem ver os 
horários de chegada 
antes de entrar na 
área da plataforma.
Foto por Lloyd Wright

Figura 12.72
Um painel de 
mensagem variável 
em Berlim.
Foto por Lloyd Wright

12.3.3  Painéis de mensagem variável

“Todas das maiores invenções tecnológicas 
criadas pelo homem – o avião, o automóvel, 
o computador – dizem pouco sobre sua inte-
ligência, mas falam em quantidade sobre sua 
preguiça.”

—Mark Kennedy, político, 1957–

A tecnologia da informação está mudando todos 
os aspectos da vida diária. O transporte público, 
da mesma forma, beneficiou-se das tecnologias 
da informação e também da redução contínua 
nos custos da tecnologia. “Sistemas Inteligentes 
de Trânsito” (ITS) se referem a uma quantidade 
de tecnologias de informação que oferecem mais 
escolhas e melhor qualidade para o usuário.
Painéis de mensagem variável são uma aplicação 
de ITS com pode aliviar preocupações sobre 
a confiabilidade de um serviço. Informações 
sobre a localização de um veículo de transporte 
público podem ser enviadas via diversas tecno-
logias para painéis nas estações, informando 
passageiros à espera do próximo veículo disponí-
vel (Figura 12.72). Informações em tempo real 
ajudam a diminuir o desgaste da espera, que afeta 
passageiros que não sabem quando, ou se uma 
determinada linha está para chegar. Ao saber o 
tempo esperado de chegada de um ônibus, o usu-
ário pode relaxar mentalmente, bem como pode, 
se assim desejar, engajar-se em outra atividade 
para melhor aproveitamento do seu tempo.
Alguns sistemas, como o sistema MRT de Sin-
gapura, até colocam painéis de informação do 
lado de fora da estação (Figura 12.73). Isso per-
mite que os usuários façam melhor uso do seu 
tempo, bem como reduz o estresse e a correria. 
Um usuário pode ver que ele tem vários minutos 
extras antes de entrar nos limites fechados da 
estação. Nesse caso, o usuário pode escolher dar 
uma volta ou entrar em uma loja para comprar 
algo antes de ir a plataforma da estação. Indicar 
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a alguns minutos de distância. Nesse sentido, a 
informação em tempo real pode ajudar a equi-
librar a ocupação de passageiros naturalmente, 
e assim mitigar os atrasos do sistema quando os 
veículos estão lotados.
Painéis de mensagens variáveis também exibem 
informações quando incidentes ocorrem, provi-
denciando instruções e atrasos esperados para os 
passageiros.
Esse tipo de informação também pode ser útil 
dentro do veículo. Um vídeo ou um painel 
digital dentro do veículo pode listar a próxima 
estação (ou até as próximas três estações), bem 
como o destino final da linha. Em conjunto 
com um anúncio de áudio gravado em que se 

transmite informação sobre a estação seguinte, 
os passageiros podem aproveitar a viagem sem 
ter de ficar repetidamente checando sua posição. 
Passageiros podem executar outras ativida-
des, como a leitura, sem ficar preocupado em 
deixar de descer em seu destino. Além disso, em 
veículos lotados, a consulta do mapa desenhado 
da linha ou do sistema pode ser complicada. A 
informação de áudio e vídeo ajuda as pessoas a 
facilmente conseguir a informação sem ter de se 
espremer ao longo do veículo para ver o mapa.
Tipos similares de tecnologia também podem 
ser integradas com os esforços de segurança 
no transporte público. Câmeras de segurança 
dentro dos veículos e das estações são cada vez 
mais uma abordagem de custo eficiente para o 
policiamento do sistema. A mera presença das 
próprias câmeras é muitas vezes associada com 
uma redução nas atividades criminosas. As 
câmeras também são um sinal visível do sistema 
de segurança para o usuário e pode ajudar a 
reduzir preocupações, especialmente entre os 
grupos mais vulneráveis.
Uma vez que a informação da localização dos 
veículos e o cumprimento da programação são 
reunidos, há muitas alternativas de repassar as 
informações de chegadas para os passageiros. 
À medida que as tecnologias de telecomunica-
ções progridem, há oportunidades de oferecer 
dados para os passageiros via quiosques, inter-
net, SMS, PDAs e outros. Passageiros podem 
planejar as viagens de casa com a programação e 
a informação em tempo real, ou apenas pergun-
tar via telefone celular ou PDAs sem fio, quando 
um veículo de transporte público deverá chegar 
em um dado local (Figura 12.75).
Globalmente, ITS pode prover melhorias 
substanciais às eficiências do sistema. Com o 
custo desses sistemas caindo a cada dia, mesmo 
cidades de nações em desenvolvimento deviam 
conduzir uma completa revisão das opções e 
implicações potenciais. Para mais informações 
sobre esse tema, o Relatório de Síntese 48 do 
Transit Cooperative Research Program é uma 
fonte útil (TCRP, 2003).

Figura 12.74
Quiosques eletrônicos 
dentro das estações 
do sistema de BRT 
de Taipei mantêm 
passageiros informados.
Foto por cortesia de Jason Chang

Figura 12.75
Em Chicago, informações da programação 
de chegada podem ser vista na Internet 
ou via mensagem de texto.
Imagem por cortesia do Agência de Transportes Públicos de Chicago
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12.4  Processo de aquisição de 
equipamentos

A estruturação apropriada para o processo de 
aquisição pode criar um ambiente competitivo 
que conduzirá à redução de custos e à eficiên-
cia. Adicionalmente, um plano de compra bem 
desenhado promoverá um processo aberto e 
transparente que ajudará a eliminar a corrupção. 
Desenvolvedores de sistema devem buscar uma 
grande variedade de oferentes para cada peça 
de equipamento necessária. Para alcançar esse 
ambiente de competitividade, as especificações 
de compra devem ser suficientemente rigorosas 

para atender as exigências do sistema, ainda que 
permita que as empresas concorrentes tenham 
a possibilidade de inovar. Antes de publicar 
editais, um conjunto explícito de critérios deve 
ser criado para determinar os parâmetros de 
seleção para selecionar a oferta e o peso relativo 
dado a cada fator (custo, experiência, qualidade, 
etc.). A determinação de ofertas vencedoras 
deverá, no final das contas, ser decidida por um 
corpo independente e objetivo, cujos membros 
não tenham nenhum interesse comercial sobre o 
projeto e não tenham relacionamentos de qual-
quer forma com as empresas concorrentes.


