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Objetivos

● Refletir sobre o papel do Transporte Público Coletivo frente aos 
desafios brasileiros de mobilidade urbana e de crescimento da 
motorização individual.

● Ressaltar o papel de sistemas de BRT para aprimoramento da rede de 
Transporte Público Coletivo e sua expansão no mundo e no Brasil.

● Apresentar elementos definidos pelo Padrão de Qualidade BRT (ITDP, 
2016) como essenciais para um sistema de BRT.



Por que Transporte 
Público Coletivo ?



Qual o desafio?
Regiões metropolitanas expandiram suas manchas urbanas nas últimas décadas.

Fonte: Expansão Territorial das Metrópoles: 
população, economia e tendência. Tese Juciano 
Rodrigues IPPUR

35%

Aumento da mancha urbana 
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29%

10%
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Qual o desafio?

Fonte: Elaboração ITDP Brasil. Dados: DENATRAN e IBGE

Taxa de motorização aumenta constantemente.



Qual o desafio?

Fonte: Pesquisas Origem-Destino de Transporte Urbano das respectivas RMs. Obs: valores presentes apenas para anos de referência das Pesquisas.

Participação modal do Transporte Individual tem aumentado.

● Queda na demanda do Transporte Público: 30% entre 1995 e 2013 (NTU)



Qual o desafio?

Fonte: Metrô-SP Pesquisas OD 2007 e Mobilidade 2012

Transporte Individual aumentou em faixas de renda mais baixas.



% de vias com prioridade ao transporte público em 
relação à rede viária total:

Rio de Janeiro: 1.57% (172.8km)

São Paulo: 2.94% (500km)

Belo Horizonte: 0.90% (40.6km)

Qual o desafio?
Vias com priorização para o Transporte Público são escassas.



Qual o desafio?
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Vias sem priorização são ineficientes.

Rio de Janeiro, Brasil



Fonte: Relatório CNI – Retratos da Sociedade Brasileira: Mobilidade Urbana

Transporte Público tem sido mal avaliado

Qual o desafio?



Como vencer o desafio?

Evitar viagens 
de longa 
distância

Concentração de 
oportunidades no 

entorno de estações 
de transporte

Transferir para 
modos de maior 

capacidade e mais 
eficientes

Viagens de longa distância 
serão sempre necessárias 
para acesso total à cidade

Melhorar 
eficiência e 

qualidade dos 
sistemas

Foco nos sistemas de 
média e alta 
capacidade

Estratégia da Mudança



Como vencer o desafio?

Fonte: http://humantransit.org/2012/09/the-photo-that-explains-almost-everything.html

Precisamos de um transporte que ocupe menos espaço e que seja mais eficiente.

 



Como vencer o desafio?

Fonte: Redução de Emissões de Dióxido de Carbono com a Implementação do BRT TransOeste na Cidade do Rio de Janeiro - Oliveira et al., 2014

Precisamos de um transporte que polua menos.
 



Como vencer o desafio?
Mas como as pessoas pensam e decidem sobre seu transporte?

 

● Minimizando custos generalizado da viagem:
○ Custo de utilizar o serviço (tarifa e tempo no veículo).
○ Custo de acessar o serviço (tempo de espera e de acesso/transferência).
○ Custo da experiência do serviço (qualidade, conforto, confiabilidade).



Como vencer o desafio?
Atributos básicos para garantir um serviço de alta qualidade 

capaz de atrair usuários de veículos privados. 

Como ?

● Via segregada com prioridade de passagem exclusiva 

● Embarque em nível e seguro

● Cobrança pré-embarque

● Informação em tempo real

● Velocidade competitiva com carro particular

Transporte Público Coletivo deve ser tão ou mais 
conveniente que o uso do carro individual.



Qual o papel de sistemas de média e alta capacidade?
 

Transporte e 
Mobilidade:

“Veias de circulação urbana.”

● Grande número de viagens de longa 
distância na cidade.

● Mais rápida, frequente, confiável e 
conveniente para usuários.

● Mais eficiente ambientalmente.

Fundamental para estruturar a rede de transporte 
público coletivo e promover cidades mais inclusivas, 

equilibradas e com baixa emissão de poluentes

Desenvolvimento Urbano e
 Acessibilidade:

“Principais ativos urbanos.”

● Eixo estruturante do desenvolvimento 
urbano de uma cidade ou RM.

● Potencial de adensamento populacional e 
de atividades produtivas com mistura de 
usos e inclusão social.

Como vencer o desafio?



Definição e objetivo central da rede de transporte público coletivo
 

Definição:

A rede de Transporte Público Coletivo é o conjunto de linhas que deve 
garantir - de forma isolada ou integrada - o deslocamento eficiente de média 

ou longa distância das pessoas em uma cidade. 

Objetivo central:

Criar uma rede densa de transporte público coletivo, em especial de 
corredores de média e alta capacidade, que seja acessível, conveniente, 

rápido, frequente e confiável, competitivo com o automóvel e que 
garanta acesso a transporte de qualidade à maioria da população.

Como vencer o desafio?



Exemplo da via congestionada
Como aumentar a capacidade e para quem?

Exemplo, uma pista de 3 faixas (cada sentido), considerando:
Cada faixa tem capacidade para 1.700 veíc./h/sent. (via semaforizada)

Veículos carregam em média 1,5 passageiros 

Capacidade total:  3 * 1.700 * 1,5 = 7.650 pass./h/sent.



Exemplo da via congestionada
Como aumentar a capacidade e para quem?

De 3 faixas semaforizadas para:

2 faixas expressas, capacidade 2.000 veíc./h/sent.
2 faixas semaforizadas, com 1.700 veíc./h/sent.

Capacidade total: 
(2 * 2.000 * 1,5) + (2 * 1.700 * 1,5) = 6.000 + 5.100 = 11.100 pass./h/sent.

Construir via elevada, aumenta em 45% a capacidade.



Exemplo da via congestionada
Como aumentar a capacidade e para quem?

Aumento de capacidade:
x3 em comparação à situação original OU

x2 em relação à situação das vias expressas

Se a opção fosse criar 1 faixa exclusiva para ônibus (BRT):

2 faixas semaforizadas, com 1.700 veíc./h/sent.
1 faixa exclusiva de ônibus, com 17.000 pass./h/sent.

Capacidade total: 
(2 * 1.700 * 1,5) + 17.000 = 5.100 + 17.000 = 22.100 pass./h/sent.



Resumindo...

Fonte: Copenhagenize.com

Como a maioria dos engenheiros de tráfego vê a cidade



Resumindo...

Fonte: Copenhagenize.com

Como as cidades deveriam ser projetadas



Qual o papel de 
sistemas de BRT ?



A CIDADE PRECISA 
EXPANDIR E QUALIFICAR 

SUA REDE DE TRANSPORTE 
PÚBLICO DE MÉDIA E ALTA 

CAPACIDADE



Quanto de infraestrutura precisamos?
 

Expansão da rede de Transporte Público

Fonte: ITDP. Setting Sights on the SDGs: Establishing Rapid Transit Targets for Sustainable Development.

RTR = razão entre extensão 
total (km) de transporte de 
média e alta capacidade e 
população de cidades com 
mais de 500 mil habitantes, 
no país.

Meta anual de 2016 a 2030 
para o Brasil de expansão da 
rede de transporte de média 
e alta capacidade, baseada 
em projeção de crescimento 
do PIB, densidade 
demográfica e o objetivo de 
manter o aumento da 
temperatura global em até 
2°C:

 132 km 
Similar ao ciclo de 

investimento do PAC



Não podemos apenas construir metrô ?



● Alto tempo consumido para planejamento e projeto.

● Alto custo de construção.

● Manutenção cara.

Figura ilustrativa. 
No caso brasileiro, o ITDP 

estima que pode-se 
implementar um corredor de 
BRT 6 vezes mais extenso que 
um corredor de metrô, a partir 

de um mesmo orçamento.

Não podemos apenas construir metrô ? Sim, mas...

 

Expansão da rede de Transporte Público



Estações cobertas e 
seguras

Ônibus novos, limpos, padronizados 
e de alta capacidade

Cobrança de tarifa 
fora do ônibus

Acesso para 
pedestres e 
bicicletas

Faixas 
segregadas 

exclusivas para 
circulação de 

ônibus
Embarque em nível

Alinhamento central

Prioridade nas 
interseções

O que é um sistema de Bus Rapid Transit ?



Estações cobertas e 
seguras

Ônibus novos, limpos, padronizados 
e de alta capacidade

Cobrança de tarifa 
fora do ônibus

Acesso para 
pedestres e 
bicicletas

Faixas 
segregadas 

exclusivas para 
circulação de 

ônibus
Embarque em nível

Alinhamento central

Prioridade nas 
interseções

O que é um sistema de Bus Rapid Transit ?

Sistema de BRT

=
Qualidade

Capacidade
Velocidade

Transporte Público orientado ao Usuário

...não é um ônibus antigo andando em uma 
faixa dedicada!



Como tem crescido?
Expansão acelerada na última década no mundo.

 

Fonte: BRT Planning Guide. https://brtguide.itdp.org/branch/master/guide/project-initiation/

Extensão (km) de transporte de média e alta capacidade no mundo

Ex
te
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 (
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Como tem crescido?
Extensão quadruplicou em 10 anos.

 

Fonte: Bus Rapid Transit Nearly Quadruples Over Ten Years



Como tem crescido?
Algumas cidades conseguiram estabelecer redes completas

 

Fonte: ITDP India. http://itdp.in/growth-of-bus-rapid-transit-in-india/

Ahmedabad, Índia



2) What is Bus Rapid Transit (BRT)?
Cidade do México, México



2) What is Bus Rapid Transit (BRT)?
Pune / Pimpri - Chinchwad, Índia



2) What is Bus Rapid Transit (BRT)?
Yichang, China



Brisbane, Austrália



Dar es Salaam, Tanzania



Como qualificar 
corredores de BRT ?



Grande variedade de serviços chamados BRT – sem uma definição comum.

Kansas City, EUA



Grande variedade de serviços chamados BRT – sem uma definição comum.

Seattle, EUA



Lagos, Nigéria

Grande variedade de serviços chamados BRT – sem uma definição comum.



Como definir um sistema de BRT ?

● Grande variedade de serviços chamados BRT – sem uma definição 
comum.

● Padrão de Qualidade BRT ajuda a garantir que esses sistemas 
possam oferecer uma experiência mais uniforme:

○ experiência de qualidade aos usuários,

○ benefícios econômicos significativos, e 

○ impactos ambientais positivos.

● Apoia e recompensa decisões políticas difíceis n o 
transporte público.



Padrão de Qualidade BRT

Objetivo:

● Define as características para que um corredor 
seja qualificado como corredor de BRT.

● Reconhece as melhores práticas nacionais e 
internacionais.

● Permite comparação entre corredores ao redor 
do mundo.

● Avalia o projeto e a operação, não o 
desempenho.

Prata: 
70 - 84,9 
pontos

Ouro: 
acima de 
85 pontos

Bronze: 
55 - 69,9 
pontos

Padrão de Qualidade BRT e Categorias Avaliadas

Link para Webinar 
de apresentação da 

versão 2016

http://itdpbrasil.org.br/padrao-de-qualidade-brt/
http://itdpbrasil.org.br/padrao-de-qualidade-brt/
http://itdpbrasil.org.br/webinar-brt/
http://itdpbrasil.org.br/webinar-brt/
http://itdpbrasil.org.br/webinar-brt/
http://itdpbrasil.org.br/webinar-brt/
http://itdpbrasil.org.br/webinar-brt/
http://itdpbrasil.org.br/webinar-brt/


+ Membros de outras instituições 
(ADB, Banco Mundial, Univ. de Washington) e 

Consultores

Padrão de Qualidade BRT



Padrão de Qualidade BRT













● Quase 100 corredores já ranqueados em 
mais de 60 cidades no mundo.

● 15 são classificados como Ouro, 28 como 
Prata, 41 como Bronze e 6 como BRT 
Básico.

● 13 corredores no Brasil, com 2 sob revisão.

Corredores de BRT avaliados



2) What is Bus Rapid Transit (BRT)?
Belo Horizonte, Brasil



Rio de Janeiro, Brasil



Rio de Janeiro, Brasil



Goiânia, Brasil



São Paulo, Brasil



São Paulo, Brasil



Curitiba, Brasil



Brasília, Brasil



Uberlândia, Brasil



2) What is Bus Rapid Transit (BRT)?
Uberaba, Brasil



2) What is Bus Rapid Transit (BRT)?
Recife, Brasil



Histórico: 

Objetivo:
● O Manual de BRT tem como objetivo detalhar 

as etapas do processo de planejamento de um 
sistema de BRT.

Manual de BRT: Guia de Planejamento

Walter Hook e ITDP 
colaboram com Lloyd 

Wright para 
desenvolver a 3ª 

edição do Manual em 
2006. Esta edição é 

traduzida em 
português pelo 

Ministério das Cidades 
e impressa em 

2008/2009.

ITDP coordena 
elaboração da 4ª 

edição com auxílio de 
Lloyd Wright e Walter 

Hook. Esta é a 
primeira versão 

interativa online do 
Manual.



Avaliações e Recomendações

Relatórios de Recomendações segundo o Padrão 
de Qualidade BRT

Corredores já avaliados com o Padrão de 
Qualidade BRT

Padrão de Qualidade BRT

Link para Webinar 
de apresentação da 

versão 2016

EM R
EVIS

ÃO

Metodologia de avaliação de corredores 
estruturantes de transporte público

http://itdpbrasil.org.br/brt-cristianomachado/
http://itdpbrasil.org.br/brt-cristianomachado/
http://itdpbrasil.org.br/brt-expressotiradentes/
http://itdpbrasil.org.br/brt-expressotiradentes/
http://itdpbrasil.org.br/brt-abddiadema/
http://itdpbrasil.org.br/brt-abddiadema/
https://www.itdp.org/brt-transoeste-revisao-da-pontuacao-e-recomendacoes-de-melhorias/
https://www.itdp.org/brt-transoeste-revisao-da-pontuacao-e-recomendacoes-de-melhorias/
http://itdpbrasil.org.br/relatorio-move/
http://itdpbrasil.org.br/relatorio-move/
http://itdpbrasil.org.br/relatorio-df-sul/
http://itdpbrasil.org.br/relatorio-df-sul/
http://itdpbrasil.org.br/brt-vetor-uberaba-relatorio-de-recomendacoes-segundo-o-padrao-de-qualidade-brt/
http://itdpbrasil.org.br/brt-vetor-uberaba-relatorio-de-recomendacoes-segundo-o-padrao-de-qualidade-brt/
http://itdpbrasil.org.br/padrao-de-qualidade-brt/
http://itdpbrasil.org.br/padrao-de-qualidade-brt/
http://itdpbrasil.org.br/webinar-brt/
http://itdpbrasil.org.br/webinar-brt/
http://itdpbrasil.org.br/webinar-brt/
http://itdpbrasil.org.br/webinar-brt/
http://itdpbrasil.org.br/webinar-brt/
http://itdpbrasil.org.br/webinar-brt/


Obrigado!

Gabriel Tenenbaum de Oliveira

Coordenador de Transporte Público, ITDP Brasil

gabriel.oliveira@itdp.org


