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Objetivos desta sessão

● Apresentar o histórico e objetivo do Manual de BRT.

● Apresentar o que é abordado em seus volumes e capítulos.

● Discutir em grupo os temas prioritários para o trabalho da EMTU/SP.



Histórico do 
Manual



Contexto

● Desafio de promover nas cidades 
acesso à empregos, educação e 
serviços públicos.

● Para muitos cidadãos, transporte 
público é a única forma de se 
movimentar pela cidade.

● Priorização dos veículos individuais 
agrava condições de deslocamento.

● BRT representa solução de alta 
qualidade e eficiência, com baixo 
custo e tempo de implementação.

● Expansão acelerada nos últimos 10 
anos.

Desde o surgimento do TransMilênio e nos últimos 10 
anos, a extensão de BRT no mundo quase quadruplicou.

https://www.itdp.org/bus-rapid-transit-nearly-quadruples-ten-years/

TransMilenio, Bogotá 



Histórico e Objetivo do Manual

● O Manual de BRT tem como objetivo detalhar as etapas do processo 
de planejamento de um sistema de BRT.

● Esta é sua 4ª edição.

Lloyd Wright 
desenvolve a 1ª e 2ª 
edição do Manual, 

publicadas no 
Sustainable Urban 
Transport Project 

(SUTP) da GIZ

Walter Hook e ITDP 
colaboram com Lloyd 

Wright para 
desenvolver a 3ª 

edição do Manual em 
2006. A edição é 

publicada em versão 
impressa e traduzida 
em português pelo 

Ministério das Cidades 
em 2008.

ITDP coordena 
elaboração da 4ª 

edição com auxílio de 
Lloyd Wright e Walter 

Hook. Esta é a 
primeira versão 

interativa online do 
Manual



Histórico e Objetivo do Manual

O conteúdo foi expandido com base em projetos recentes, principalmente nos capítulos de 
Planejamento de Serviços, Comunicação e Marketing, Plano de Negócios, Infraestrutura 
e Integração Modal.

20 capítulos divididos em 6 volumes

I. Preparação do Projeto

II. Projeto Operacional

III. Projeto Físico

IV. Integração

V. Plano de Negócios

VI. Avaliação e Implementação   

 33 capítulos divididos em 8 volumes

I. Preparação do Projeto

II. Projeto Operacional

III. Comunicação e Marketing

IV. Plano de Negócios

V. Tecnologia

VI. Infraestrutura

VII. Integração

VIII. Sobre o Manual



Avaliação de temas prioritários

● Contexto:

● Objetivo:

○ Identificar possíveis temas para aprofundamento.

● Método:

○ Formulário + Distribuição de fichas + Discussão em plenária (60 min)

1ª Atividade
Maio 2017

2ª Atividade
Agosto 2017

Ulises Navarro, Diretor de 
Transporte Público para a 
América Latina do ITDP



Avaliação de temas prioritários

Pergunta-norteadora:

“Dentre os temas do Manual de Planejamento de BRT, quais são aqueles mais 
desafiadores no trabalho da EMTU e que exigiriam maior aprofundamento?”

Discussão por Tema:



Manual de 
Planejamento de 
BRT
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Este volume estabelece as bases para se iniciar um 
projeto de sistema de BRT. 

 

● Sistemas de BRT são mais do que um corredores de ônibus e já são 
percebidos como alternativas práticas, factíveis e efetivas para cidades e 
RMs proverem um transporte público de alta qualidade a seus cidadãos.

● Porém, ainda é necessário o engajamento de um grupo de pessoas, seja do 
poder público, sociedade civil organizada ou iniciativa privada, para imbuir 
com visão, liderança e ação o desenvolvimento inicial do planejamento 
desses projetos.

Volume I: Preparação do Projeto

1. Início do Projeto 2. Tecnologias de 
Transporte Público

3. Configuração do 
Projeto

Não disponível.



Volume I: Preparação do Projeto

1. Início do Projeto1. Início do Projeto 2. Tecnologias de 
Transporte Público

3. Configuração do 
Projeto

Não disponível.



● Neste capítulo, são discutidos em profundidade dois fatores fundamentais 
para que o projeto de um sistema de alta qualidade sobreviva aos desafios 
de sua implementação: como manter a força política e o suporte e 
participação pública no processo.

Volume I. Preparação do Projeto

1. Início do Projeto

União dos Passageiros de 
Ônibus de Los Angeles, EUA



O capítulo se utiliza de lições aprendidas de diversos exemplos reais de cidades que chegaram a 
um compromisso político e a uma visão mais ampla sobre o papel do transporte público na 
qualidade de vida de seus cidadãos.

Prefeitos Peñalosa (Bogotá, Colômbia) e Lerner (Curitiba, 
Brasil) são exemplos de políticos que abraçaram a 

melhoria do sistema de transporte público.



Volume I: Preparação do Projeto

1. Início do Projeto 2. Tecnologias de 
Transporte Público 1. Início do Projeto3. Configuração do 

Projeto

Não disponível.



● Poucos projetos de BRT dividem um mesmo ponto de partida: em geral 
tanto o contexto político quanto bases técnicas diferem em cada realidade.

● No entanto, uma vez iniciados, os projetos seguem uma série de etapas de 
planejamento similares.

Volume I. Preparação do Projeto

3.Configuração do Projeto

Exemplo de uma lista geral básica, que pode vir a ser 
elaborado incluindo sub categorias de ações.
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Este volume estabelece os preparativos necessários para 
planejar a operação de um sistema de BRT. 

 

● Para a criação de um sistema de BRT que atenda as necessidades dos 
usuários e garanta estes benefícios, é necessário planejar e otimizar o seu 
projeto operacional, a partir da análise da demanda a ser suprida e da 
definição da oferta em termos de serviços, frequência, capacidade e 
velocidade.

Volume II: Projeto Operacional

4. Análise da 
Demanda

5. Desenvolvimento da 
Rede e Corredores

6. Planejamento 
de Serviços

7. Capacidade e 
Velocidade do 

Sistema

8. Estudo de 
Impacto de 

Trânsito
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● Neste capítulo, é inicialmente fornecida uma visão geral da análise da 
demanda, apontando o esforço de coleta de dados necessário para dar 
apoio e calcular a estimativa da demanda.

Volume II. Projeto Operacional

4. Análise da Demanda



O capítulo descreve algumas formas de modelagem da demanda:1. Modelagem rápida, baseada 
em contagens de tráfego e pesquisas de embarque e desembarque e da velocidade dos ônibus; 2. 
Modelagem do sistema de transporte público como um todo. 3. Modelos de transporte completos, 
que permitem estimar de forma mais robusta a transferência modal, os impactos de emissões 
evitadas, a otimização de rotas de ônibus e diversas outras ferramentas.

Se os serviços de transporte público existentes 
são ineficientes, haverá uma migração relevante 

de passageiros para o sistema de BRT.

Ilustração sobre possível forma de apresentar 
estes diferentes cenários.
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● A seleção de uma rede de corredores de BRT e a priorização para 
implementação é uma decisão tanto técnica, quanto política. Entretanto, 
para a tomada de decisão política é preciso já terem sido elaboradas as 
recomendações técnicas de forma detalhada.

Volume II. Projeto Operacional

5. Desenvolvimento da Rede e Corredores

Mapa do sistema TransMilênio.



Este capítulo apresenta de que maneira é possível definir uma rede de BRTs e identificar o 
faseamento de corredores. A definição tem como base, principalmente, a análise da demanda 
existente e que pode ser induzida pelo corredor e da velocidade média das vias; mas pode 
considerar também a priorização de vias locais de acesso ao centro.

Faseamento de corredores de 
Ychang conforme proposto por 

ITDP China.
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Trânsito



● Após a seleção dos corredores de BRT, se inicia a determinação dos serviços 
que vão operar nestes, seguido do horário de funcionamento e as 
especificações dos veículos.

● A determinação básica dos serviços que devem operar no corredor deve 
ser realizada antes da concepção da infraestrutura do sistema.

Volume II. Projeto Operacional

6. Planejamento de Serviços

Desenho esquemático de 
serviços diretos e serviços 

tronco-alimentados em 
corredores de BRT.



O desenho de serviços requer um tratamento e análise de dados extenso. Todas as etapas de 
processamento de dados e conceitos são detalhadamente explicados neste capítulo.

Conceitos abordados:

● Saturação de uma estação de BRT.
● Sub-estações de parada.
● Serviços diretos.
● Serviços tronco-alimentados.
● Serviços que “pulam” estações (expressos, limitados, etc.)
● Demanda e carregamento.
● Fator de renovação.
● Índice de irregularidade.
● Tempo de ciclo e carregamento máximo por ciclo.
● Custo de operação de veículo.
● Otimização de tamanho de veículo.



Este capítulo descreve fatores a serem considerados para: 1. Selecionar das linhas que serão 
incluídas dentro da infraestrutura do corredor de BRT; 2. Determinar se o sistema será operado 
por um serviço direto ou tronco-alimentado; 3. Desenhar serviços expressos.

 Desenho de serviços diretos 
para o Corredor de BRT 

Planejado em Maryland, EUA.
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● A velocidade é uma das principais características a diferenciar sistemas de 
BRT de sucesso de sistemas de ônibus convencionais. Este capítulo descreve 
como a manutenção da velocidade e consequentemente da capacidade do 
sistema depende estreitamente da capacidade na estação de maior 
demanda do sistema.

Volume II. Projeto Operacional

7. Capacidade e Velocidade do Sistema

Desenho de estaçòes no corredor de BRT em Bogotá, na Colômbia, que carrega 30 mil pphpd 
é bem diferente daquele do corredor de BRT da Flórida, nos EUA, que carrega 3 mil pphpd.



 Corredor de BRT em Curitiba.

Com a prioridade de passagem garantida pelo corredor de BRT, dois fatores principais causam o 
atraso na circulação dos ônibus: as estações e interseções. As interseções são tratadas no 
capítulo 24. É importante que a infraestrutura instalada seja capaz de absorver a expansão da 
demanda atual por no mínimo 10 anos. 



 Corredor de BRT em Bogotá, na Colômbia, com sub-pontos 
de parada para evitar a saturação da estação.

O capítulo aborda como simular o grau de saturação e a capacidade de uma estação, avaliar a 
necessidade da existência de sub-pontos de parada e calcular a capacidade do corredor. São 
avaliadas alternativas para aprimorar a capacidade do corredor e de uma determinada estação, 
como a introdução de serviços expressos (desenhado no capítulo anterior). 
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● A inserção do corredor de BRT afeta o meio ambiente e a circulação das 
pessoas em seus arredores. Estudos de impacto de trânsito na mobilidade 
local muitas vezes são exigidas por lei para garantir que os mesmos sejam 
quantificados e mitigados. 

Volume II. Projeto Operacional

8. Estudo de Impacto de Trânsito

 Antes e depois da implantação do sistema 
de BRT de  Guangzhou, na China.



O capítulo auxilia a estruturar a coleta de dados, a delimitação da área de estudo e das premissas 
do impacto do corredor e, principalmente, a definição das métricas de nível de serviço a serem 
monitoradas para diferentes modos (pedestres, ciclistas e tráfego misto). O capítulo contribui 
com técnicas de mitigação para mitigar os impactos levantados.

Exemplos de propostas de 
melhorias de trânsito.
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Este volume auxilia a estruturar a estratégia de 
comunicação para engajamento da sociedade no projeto 

e a sua identificação com o sistema.

● Uma estratégia de comunicação é essencial para estabelecer a distinção 
entre o BRT e sistemas de ônibus convencionais e valorizar seus benefícios 
para a cidade/RM na qual se encontra.

● A presença de um setor de comunicação bem engajado, capaz de se 
relacionar e transmitir informações com facilidade aos usuários, garante a 
sua identificação com o sistema e torna a sua viagem mais prática.

Volume III: Comunicação e Marketing

9. Planejamento 
Estratégico para a 

Comunicação

10. Participação da 
Comunidade Local

11. Marketing e 
Atendimento ao 

Cliente
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● É essencial que o planejamento para a comunicação esteja integrado em 
todas as fases de um projeto, desde o seu planejamento e execução até sua 
operação, e que considere as preocupações e desafios locais. 

Volume III. Comunicação e Marketing

9. Planejamento Estratégico para a Comunicação

União dos Passageiros de Ônibus de 
Los Angeles.



Esse capítulo provê um caminho para a elaboração de um plano estratégico de comunicação, 
incluindo a definição de objetivos, a identificação de partes interessadas, a concepção de 
mensagens para o público e o monitoramento do sucesso da estratégia.

Ilustração de Mapa para análise de 
partes interessadas, baseado na 
influência/poder e no interesse.

A mídia exerce influência sobre a percepção quanto ao BRT. 
A esquerda uma capa de revista com nuance positiva sobre o 

BRT Transjakarta, Indonésia. A direita uma charge com 
nuance negativa em Chicago, EUA.
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● A participação efetiva da comunidade local, do setor privado e de 
diferentes partes do governo, no desenvolvimento de um sistema de BRT 
leva a decisões mais qualificadas e reforçam a legitimidade do projeto, 
permitindo uma maior rapidez na sua implementação.

Volume III. Comunicação e Marketing

10. Participação da Comunidade Local

A cidade do México teve o apoio e o 
suporte da comunidade durante 

diversas expansões no BRT Metrobús.



Este capítulo apresenta formas de desenhar este processo participativo, ajudando a identificar 
desafios internos e externos e formas de mitigá-los, métodos que podem ser empregados (como 
pesquisas e grupos focais) e como avaliar o sucesso do processo em si e dos resultados atingidos. 
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● A primeira impressão que a maioria das pessoas terão de um sistema, sejam 
elas futuras usuárias ou não, depende de como a sua marca vai ser 
posicionada e promovida. 

Volume III. Comunicação e Marketing

11. Marketing e Atendimento ao Cliente

Sistema de BRT de 
Brisbane, Austrália.



A marca de um sistema de BRT, além da parte gráfica, deve ser capaz de passar uma declaração 
coesa, reconhecível e transparente do sistema. O capítulo apresenta as etapas e conceitos do 
processo de desenvolvimento de uma marca, como ajustá-la com base no retorno de usuários, 
como consolidá-la em diferentes meios (veículos, estações, etc.) e como implementá-la.

BRT Janmarg, Índia, desenvolveu uma 
marca que passa a mensagem de um 

sistema inclusivo.



Anúncios de Sistemas de BRT com mensagem 
voltada para seus benefícios, de Los Angeles - EUA 

a esquerda e de Ontario - Canadá a direita.

Marcas dos sistemas de Guangzhou, Belo Horizonte, Bogotá Jakarta, 
Pune/Pimpri-Chinchwad e Rio de Janeiro (da esq. para dir., de cima para baixo).



Exibição sobre expansão do novo 
sistema de BRT ao público em 

Quito, Equador.

O atendimento ao cliente e comunicação de informações aos usuários é a última camada de 
comunicação de um projeto de BRT. O capítulo detalha os tipos de informação necessárias e onde 
devem estar localizadas no sistema e como garantir canais de contato e ouvidoria dos usuários.

Equipe do TransMilênio provê assistência 
pessoal a usuários.

Informações em ponto de parada, com horário de 
chegada em tempo real, mapa dos entornos e 

mapa da cidade com representação da linha de 
transporte (Nova York, EUA).

Site reunindo informações detalhadas sobre 
linhas, horários, perguntas frequentes, mapas 

e notícias (Belo Horizonte).
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Este volume examina o planejamento necessário para 
assegurar a estabilidade financeira e o sucesso da gestão 

de um sistema de BRT.
● Há uma variedade de estruturas institucionais e empresariais que gerem 

sistemas de BRT. A robustez da estrutura de gestão provavelmente se 
refletirá na qualidade do projeto e da operação do sistema de BRT.

● O plano de negócios representa, para além dos aspectos técnicos de 
projeto e operação, a sustentabilidade financeira do sistema.
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Volume IV: Plano de Negócios



● A gestão de um sistema de BRT - incluindo planejamento, projeto, 
implementação e operação - depende das funções básicas desempenhadas 
pela sua estrutura administrativa. O capítulo aborda estas funções básicas 
da administração de acordo com suas tarefas essenciais: fornecimento de 
serviço; construção e manutenção da infraestrutura; integração com outros 
modos de transporte, etc.

Volume IV. Plano de Negócios

12. Planejamento Institucional

Estrutura administrativa de um sistema de BRT



Líderes da equipe de projeto do BRT 
de Dar es Salaam, na Tanzânia.

Para que o projeto de BRT se atenha ao planejamento, as decisões devem ser tomadas em tempo 
hábil, o que depende da formação de um escritório de projeto com liderança clara. Este capítulo 
aborda esta definição e, a partir de diversos exemplos internacionais, as possíveis opções e 
características de estrutura institucional mais adequadas para o contexto e economia local.

Desenvolvimento do projeto 
de BRT em Joanesburgo, na 

África do Sul.
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● Uma vez montada a equipe de projeto e a estrutura administrativa básica, 
é necessário definir a estrutura de negócios do projeto de BRT. Esta vai 
depender da autonomia de gestão em relação ao sistema de transporte 
público existente.

● Esse capítulo é dedicado principalmente a BRTs cujo modelo de negócios é 
independente do restante do sistema de transporte público existente. 
Assim, neste capítulo é abordada a licitação e contratação para a 
operação privada de serviços do sistema de BRT. 

Volume IV. Plano de Negócios

13. Estrutura de Negócio



São apresentados modelos de contrato, como parametrizá-lo em função da qualidade de serviço, 
fatores a serem considerados para efetivar uma licitação competitiva e para determinar a 
duração da licitação. É detalhada a distinção entre a contratação em países em desenvolvimento 
e países desenvolvidos.

Estrutura de negócios do TransMilenio.
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● O sucesso de sistemas de BRT não depende unicamente de recursos 
técnicos, mas também da sustentabilidade dos recursos financeiros 
empregados. A modelagem financeira permite identificar os principais 
desafios no financiamento do sistema.

Volume IV. Plano de Negócios

14. Modelagem Financeira

Possíveis medidas da modelagem 
financeira.



● Para ser bem sucedido é importante elaborar o plano operacional 
simultaneamente com a modelagem financeira, utilizando os resultados de 
um para orientar o aperfeiçoamento do outro.

● O capítulo orienta como organizar os dados de CAPEX e OPEX das diferentes 
partes do modelo financeiro e que fatores levar em consideração 
modelagem. São abordados pontos de atenção quanto alguns problemas 
gerais de modelagem, como por exemplo as particularidades de início e fim 
do termo de concessão.

Volume IV. Plano de Negócios

14. Modelagem Financeira

Congresso UITP: VLT da Baixada Santista 
recebe prêmio internacional.

https://diariodotransporte.com.br/2017/05/18/congresso-uitp-vlt-da-baixada-santista-recebe-premio-internacional/
https://diariodotransporte.com.br/2017/05/18/congresso-uitp-vlt-da-baixada-santista-recebe-premio-internacional/
https://diariodotransporte.com.br/2017/05/18/congresso-uitp-vlt-da-baixada-santista-recebe-premio-internacional/
https://diariodotransporte.com.br/2017/05/18/congresso-uitp-vlt-da-baixada-santista-recebe-premio-internacional/
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● Deve haver um equilíbrio adequado entre os aspectos técnicos e políticos  
a serem considerados na definição da política e estrutura tarifária. Em 
geral, são os prefeitos aqueles a dar a última palavra política tarifária, 
ainda que não estejam a par de todos os aspectos técnicos implicados em 
tal decisão.

Volume IV. Plano de Negócios

15. Política e Estrutura Tarifária



A estrutura tarifária definirá, de forma ampla, o faturamento do sistema. O sistema pode ser 
financeiramente viável ou até mesmo lucrativo. O capítulo aborda os diferentes tipos de tarifa e 
de descontos tarifários, bem como outras formas possíveis de faturamento, incluindo publicidade 
e subsídios cruzados.

Análise do impacto de diferentes tarifas na 
demanda do TransJakarta



O capítulo apresenta como calcular a tarifa técnica e a dos usuários, como ajustá-las e considerar 
suas respectivas elasticidades. A remuneração dos diferentes atores (operadores troncais, 
alimentadoras, gestores do BRT, gestores da arrecadação tarifária) é dividida a partir do 
faturamento do sistema. Para a sustentabilidade financeira, o modelo do sistema de BRT deve 
buscar aproximar a tarifa técnica o máximo possível da tarifa do usuário. 

Relação entre tarifa do usuário 
e a tarifa técnica.

Distribuição dos custos operacionais entre os 
principais atores de custo.
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● Um novo projeto de BRT pode causar ansiedade entre os operadores 
existentes sobre o futuro de seus negócios. Em diversas cidades, a 
introdução do BRT é utilizada como incentivo à transição do transporte 
informal para um sistema formal com regime contratual.

● Este capítulo apresenta estratégias de engajamento e negociação com 
estes operadores, para realizar a transição de sistemas existentes, em 
especial informais, buscando mitigar potenciais resistências e a 
manutenção de linhas paralelas ao sistema de BRT.

Volume IV. Plano de Negócios

16. Transição do Transporte Informal para o BRT

Veículos pequenos compõem 
transporte público ineficiente em 

Manila, Filipinas.

Antes do sistema de BRT 
TransMilenio, em Bogotá, o 

transporte público não oferecia 
qualidade adequada.
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● Este capítulo, fruto de pesquisa recente do ITDP em diversos países, revela 
como sistemas de BRT ao redor do mundo foram financiados e garantiram 
recursos para sua implementação.

Volume IV. Plano de Negócios

17. Recursos Financeiros e Financiamento

Distribuição de fontes de financiamento para projetos de BRT em diversos países.

https://www.itdp.org/best-practice-in-national-support-for-urban-transportation-part-2/


O projeto de BRT pode usufruir de recursos financeiros (funding) advindos de diferentes escalas 
de governo (nacional, estadual e municipal) e pode ser complementado com fontes alternativas, 
como subsídios cruzados do transporte individual e de captura de mais valia fundiária.

Sistema de Transporte 
Público de Santiago, Chile.



Ainda assim, será importante que em um primeiro momento haja outras fontes de recursos 
imediatas para viabilizar a implementação do sistema (financing). O capítulo descreve como a 
captação de recursos privados pode alavancar a implementação de infraestrutura, trazendo ainda 
estudos de casos de diversos países.

Fontes de financiamento de 
sistemas de BRT em 

diversos países.
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Este volume apresenta diversas tecnologias utilizadas nos 
sistemas de BRT para permitir uma melhor operação.

● Sistemas de arrecadação tarifária, sistemas inteligentes de transporte (ITS) 
e tecnologias veiculares permitem maior sincronização de informações, 
para se aprimorar o serviço e a operação do sistema, garantindo maior 
confiabilidade aos usuários do sistema e facilitando o gerenciamento 
operacional pelas empresas.
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Volume V: Tecnologia

18. Sistema 
Tarifário 19. Tecnologia 20. Veículos



● Os sistemas de cobrança de tarifas desempenham um papel vital no sucesso 
de qualquer sistema de transporte público. 

● Este capítulo aborda os tipos de sistema de arrecadação tarifária e os meios 
de bilhetagem. Para atender à demanda crescente, minimizar filas de 
passageiros nos balcões/veículos e facilitar o embarque, tem crescido a 
adoção de sistemas de bilhetagem eletrônica. 

Volume V. Tecnologia

18. Sistema Tarifário

Coleta da Tarifa fora do ônibus em 
Beijing, China.

Coleta da Tarifa dentro do ônibus 
em Yancheng, China.



O capítulo também apresenta fatores para consideração para escolha do tipo e do desenho de 
controle de acesso (barreiras, catracas). Uma vez que em muitos casos este tipo de serviço é 
terceirizado, é abordado o perfil institucional e o custo de gestão desse sistema e o processo de 
licitação dessa etapa.

Sistema de BRT de  Urumqi, China, canaliza 
fluxo de passageiros após controle de acesso.
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● Os serviços de BRT são projetados para atender grandes volumes de 
passageiros e devem oferecer serviços rápidos, precisos e confiáveis. Os 
sistemas de TI auxiliam a gestão diária das operações.

Volume V. Tecnologia

19. Tecnologia

Centro de Controle de BRT do 
Rio de Janeiro.



O capítulo apresenta as características dos seguintes sistemas inteligentes de transporte: 
localização veicular automática por GPS, informação em tempo real, sistema de arrecadação 
tarifária, controle semafórico, vigilância, sistemas de gestão integrado.

Exemplos de localização veicular automática por GPS, informação em tempo real, sistema de arrecadação 
tarifária, controle semafórico, sistemas de gestão integrado (sentido horário a partir da esq. superior)



Após a definição a respeito de cada sistema de tecnologia da informação, o capítulo aborda as 
fases de planejamento, implementação (via faseamento ou piloto), monitoramento e avaliação 
destes sistemas. O monitoramento e avaliação é baseado na publicação “ITS Toolkit for 
Intelligent Transport Systems (ITS) for urban passenger transport” do Banco Mundial.

Corredor de BRT Expresso 
Tiradentes, em São Paulo.
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● Embora o BRT seja mais do que apenas um ônibus, poucas decisões no 
desenvolvimento de um sistema BRT suscitam mais debate que a escolha da 
tecnologia de propulsão e do fabricante dos veículos. 

Volume V. Tecnologia

20. Veículos

A sofisticação e atratividade devem ser considerados, mas há fatores básicos 
como manutenção e eficiência do custo-operacional.



A seleção do tamanho adequado de veículo deve ser feita quando do planejamento operacional. 
O capítulo entra em detalhes sobre altura do veículo, desenho do interior, aspectos físicos do 
veículo, eficiência ambiental e aspectos estéticos. 

Sistema de BRT em Jakarta, Indonésia, com disposição 
de assentos que facilita a circulação de passageiros.



O capítulo apresenta ainda considerações do ponto de vista estratégico, como a disponibilidade 
de produção e montagem local dos veículos. A variável que apresenta maior peso na seleção de 
veículos é o custo, sendo abordados como e quanto os fatores físicos podem impactar no custo 
final dos veículos.

Cidades como Bogotá conseguiram atrair grandes 
produtores de veículos para instalarem plantas locais. 
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Este volume fornece uma orientação detalhada a respeito 
da infraestrutura física necessária para um sistema BRT, 

bem como sua gestão e custos. 
● Cada elemento físico presente no sistema de BRT deve ser configurado 

de modo a garantir seu plano operacional e ter coerência com seu 
contexto. Este volume aborda a elaboração do projeto da infraestrutura e 
seus custos de construção e manutenção, entrando em detalhes sobre 
projeto viário, interseções, garagens e centro de controle.

Volume VI: Infraestrutura

21. Gerenciamento de 
infraestrutura e Custo

23. Projeto 
Viário

24. Interseções e 
Controle de 
Semáforo

26. Garagens 27. Centro de 
Controle

22. Configuração de 
Viário e Estação

25. Estações e 
Terminais

Não disponível.

Não disponível.
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● A esse ponto, aspectos locacionais e o desenho inicial de vários elementos 
da infraestrutura já foram definidos, baseado em dados da demanda 
prevista e do plano operacional. Uma estimativa inicial de custo pode ser 
realizada para verificar a viabilidade da proposta e prosseguir em seu 
detalhamento.

Volume VI. Infraestrutura

21. Gerenciamento de infraestrutura e Custo



O projeto do sistema torna-o mais tangível e permite uma estimativa de custo mais realista. O 
capítulo especifica os diversos componentes da infraestrutura, técnicas de cálculo de custos da 
infraestrutura e de aquisição do solo. O capítulo contém ainda uma calculadora de custos que 
permite ter uma estimativa inicial do custo de um corredor de BRT.

Renderização para o sistema de Kuala Lumpur, 
Malásia.



Volume VI: Infraestrutura

21. Gerenciamento de 
infraestrutura e Custo

23. Projeto 
Viário

24. Interseções e 
Controle de 
Semáforo

26. Garagens 27. Centro de 
Controle

22. Configuração de 
Viário e Estação

25. Estações e 
Terminais

Não disponível.

Não disponível.



● O detalhamento do projeto viário deve ser realizado de maneira minuciosa. Para 
a elaboração de um projeto viário é necessário coletar dados e informações 
sobre o solo e a área de inserção do projeto.

Volume VI. Infraestrutura

23. Projeto Viário

Alargamento do corredor Norte-Quito-Sur 
em Bogotá.



O capítulo discute as etapas de projeto, apresentando detalhes da coleta de dados, do processo 
de concepção, do desenho geométrico, da escolha dos materiais, da delimitação das vias e da 
sinalização.

Projeto conceitual de um corredor de BRT proposto 
para Ulaanbaatar, Mongolia.



O capítulo também trata da integração do corredor com a infraestrutura de pedestres e de 
bicicletas, bem como a paisagem e o desenho urbano nos arredores do corredor, o que 
potencializa o papel do corredor como estruturador do desenvolvimento urbano.

O tratamento das calçadas ao redor do Sistema de BRT em 
Bogotá, tornaram estas mais atrativas a caminhada.
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● As interseções de tráfego são um dos principais gargalos em relação à  
velocidade dos BRTs. Este capítulo aborda algumas características das 
infraestruturas de BRT que podem aprimorar as interseções.

Volume VI. Infraestrutura

24. Interseções e Controle de Semáforo

Representação de possíveis movimentos de 
conversão em uma interseção típica.



Os conceitos básicos atrelados às interseções e ao controle semafórico são apontados no capítulo, 
como os tipos de conversão possíveis, a velocidade, o fluxo, a capacidade e a saturação, a fase, o 
tempo de ciclo, o tempo de vermelho, entre outros. Os fatores são analisados de modo a 
minimizar a quantidade de conflitos com o tráfego misto e garantir velocidade alta no sistema.

Estação de BRT Dongpu, em 
Guangzhou.



O capítulo aborda as características a serem levadas em consideração quanto a localização das 
estações próximas das interseções e as possíveis travessias a serem utilizadas. Uma interseção 
eficiente para os veículos pode não ser de interessante para os pedestres e ciclistas. É necessário 
entender de que forma é possível integrar estes espaços, permitindo o uso do mesmo para todos.

Travessia em nível no corredor 
de BRT em Guangzhou, na China.



Interseções com rotatórias podem gerar incertezas consideráveis para o sistema. O capítulo conta 
com algumas soluções possíveis que podem ser utilizadas para as rotatórias.

Corredor de BRT em Cali, na Colômbia, 
atravessa o centro da rotatória.
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● Garagens servem à uma variedade de propósitos, como áreas de 
estacionamento de veículos, instalações de abastecimento, lavagem e 
limpeza, manutenção e reparação, escritórios administrativos para 
operadores e instalações de funcionários. 

Volume VI. Infraestrutura

26. Garagens

Em Bogotá, Bogotá, a maioria das garagens estão localizadas 
próximas as áreas de terminais, para aumentar a eficiência.



Garagem de BRT em Lanzhou, 
China.

O capítulo apresenta o que deve ser considerado para determinar a localização de uma garagem 
de modo a reduzir custos operacionais totais. O número de garagens também deve ser analisado 
no projeto, para ser suficiente para cada operador controlar suas próprias instalações. 



Garagem próxima ao terminal de las 
Americas em Bogotá, Colômbia.

O tamanho e o layout das garagens dependem da quantidade de veículos estacionados e que 
receberão manutenção, bem como os serviços que vão ser executados dentro do próprio 
depósito. O capítulo aborda estes fatores e a ponderação sobre implementação de 
estacionamentos intermediários para veículos fora do horário de pico, para evitar que estes 
viajem todo o caminho até a garagem para voltar ao serviço no período da tarde. 



Volume VI: Infraestrutura

21. Gerenciamento de 
infraestrutura e Custo

23. Projeto 
Viário

24. Interseções e 
Controle de 
Semáforo

26. Garagens 27. Centro de 
Controle

22. Configuração de 
Viário e Estação

25. Estações e 
Terminais

Não disponível.

Não disponível.



● Um gerenciamento e controle centralizados do sistema de BRT oferece 
vantagens para otimizar a eficiência do sistema e minimizar os seus custos. 
O Centro de Controle auxilia a reduzir congestionamentos, melhorar a 
segurança viária e resposta a incidentes, fornecer atualizações a motoristas 
e a programar e executar funções administrativas e de manutenção.

Volume VI. Infraestrutura

27. Centro de Controle

Centro de Controle de Lanzhou, na China.



São detalhados neste capítulo do Manual de BRT os elementos funcionais típicos de um centro de 
controle, os principais atores e seus papéis, fatores para sua localização e o espaço necessário 
para acomodar os serviços.

Centro de Controle de BRT no Rio de 
Janeiro.



O capítulo detalha ainda alguns procedimentos operacionais a serem adotados em caso de 
manutenção ou em caso de emergência no sistema.

Processo de manutenção.

Processo de emergência.
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Este volume aborda a relação do BRT com o seu entorno, 
e principalmente, com os outros modos de transporte 

sustentáveis. 

● É importante entender a rede de transporte como um todo. O BRT 
apresenta um potencial que vai além da sua infraestrutura e que agrega 
mais benefícios ambientais, sociais e econômicos. O sistema deve ser 
enxergado como parte de uma rede de mobilidade e como indutor de 
desenvolvimento urbano orientado ao transporte sustentável (DOTS).

Volume VII: Integração

29. Acesso de 
Pedestres

30. Acesso 
Universal

31. Integração 
por bicicleta

32. Gestão de 
Demanda 33. DOTS

28. Integração 
Multimodal

Não disponível.

Não disponível.
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Volume complementar, que aborda formas de 
contribuição com o Manual

● Esta edição do Manual é aberta para contribuições via Github.

● Este volume detalha como os usuários podem contribuir com o Manual.

Volume VIII: Sobre o Manual



Avaliação de 
Temas Prioritários



Avaliação de temas prioritários

● Contexto:

● Objetivo:

○ Identificar possíveis temas para aprofundamento.

● Orientações:

○ Máximo de contribuições.

○ Iuri facilitação + Gabriel registro.

○ Pergunta norteadora + Temas.

1ª Atividade
Maio 2017

2ª Atividade
Agosto 2017

Ulises Navarro, Diretor de 
Transporte Público para a 
América Latina do ITDP



Avaliação de temas prioritários

Pergunta-norteadora:

“Dentre os temas do Manual de Planejamento de BRT, quais são aqueles mais 
desafiadores no trabalho da EMTU e que exigiriam maior aprofundamento?”

Discussão por Tema - 30 respostas ao formulário:



Avaliação de temas prioritários

Tema Sub-Tema Desafios para Aprofundamento

Infraestrutura

- Projeto Viário.

- Interseção Semafórica.

- Estações e Terminais.

- Garagens.

- Centro de Controle.

●

Tecnologia

- Arrecadação Tarifária.

- ITS - GPS, Controle 
Semafórico, Informação em 

tempo real, Gestão integrada.

- Especificações Veiculares.

●

“Dentre os temas do Manual de Planejamento de BRT, quais são aqueles mais 
desafiadores no trabalho da EMTU e que exigiriam maior aprofundamento?”



“Dentre os temas do Manual de Planejamento de BRT, quais são aqueles mais 
desafiadores no trabalho da EMTU e que exigiriam maior aprofundamento?”

Tema Sub-Tema Desafios para Aprofundamento

Projeto 
Operacional

- Análise da Demanda

- Desenvolvimento da Rede de 
Corredores

- Planejamento de Serviços

- Capacidade e Velocidade do 
Sistema

- Estudo de Impacto de Trânsito

●

Integração

- Acesso de Pedestres

- Acesso Universal

- Integração por Bicicleta

- Gestão de Demanda

- Intermodalidade TP

- Integração Alimentadoras

●

Avaliação de temas prioritários



Tema Sub-Tema Desafios para Aprofundamento

Modelo de 
Negócios

- Estrutura institucional.

- Modelagem financeira.

- Transição de transporte 
informal.

- Política e estrutura tarifária.

- Recursos financeiros e 
financiamento.

●

Preparação do 
Projeto

- Engajamento e configuração 
inicial do projeto.

- Tecnologias de TP.
●

Comunicações

- Comunicação estratégica.

- Participação social.

- Formação de marca.

- Informação aos usuários.

●

“Dentre os temas do Manual de Planejamento de BRT, quais são aqueles mais 
desafiadores no trabalho da EMTU e que exigiriam maior aprofundamento?”

Avaliação de temas prioritários
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