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Objetivos desta sessão

● Refletir sobre a importância do processo de avaliação com base em 
indicadores para o ciclo de planejamento e política de investimento.

● Apresentar os elementos de projeto e operação avaliados pelo Padrão 
de Qualidade BRT.

● Discutir temas e indicadores de avaliação de resultados atingidos com 
a implementação de um corredor de transporte de média e alta 
capacidade.



Avaliação e 
Indicadores



Investimentos x Expansão da rede

Desde 2007, foram aprovados R$ 153,7 bilhões para 413 projetos de 
mobilidade urbana, contemplando 118 cidades em 27 estados.



Desafios deste ciclo de investimento

● Apesar da aprovação de grandes volumes de recursos para projetos de 
mobilidade, poucos foram de fato concluídos.

● Não foram até o momento desenvolvidos esforços amplos para  avaliar os 
resultados implementação dos projetos que foram concluídos o que gera 
limitações para:

○ A comunicação e valorização dos esforços realizados e resultados obtidos.

○ Extrair lições e aprendizados deste ciclo de investimento para aprimorar 
processos de seleção, aprovação e implementação de projetos.

Como avaliar os resultados dos projetos concluídos?

Quais lições destas avaliações são importantes de considerar para 
um futuro ciclo de investimento em infraestrutura mobilidade?



Influência no ciclo da política de investimento

APRENDER
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SELECIONAR
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& AVALIAR
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Avaliação com o 
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

Padrão 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/


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

Consultores

Governança

Comitê Técnico  + Instituições Endossadoras + Organização ITDP



Premissas

● Avaliação pouco intensiva em dados:

○ Dados de qualidade são raros e apresentam alto custo. Avaliação é baseada sobre 
projeto e operação, não sobre desempenho.

● Métricas de comum acordo:

○ Criado a partir de um acordo global entre líderes e especialistas da área.

● Escopo:

○ Avaliação de corredores de BRT, já que em um sistema a qualidade pode variar 
muito de um corredor para o outro

● Momentos de avaliação:

○ Pode ser usada durante o planejamento e projeto (checklist de elementos) ou 
para avaliação e aprimoramento de corredores já implementados.



Processo

● Pontuação Completa = 
Pontuação de Projeto (100 pontos) 
– Pontuação de Operação (63 pontos)

● Validação: 

○ Pontuação é considerada oficial após validação pelo Comitê Técnico do Padrão de 
Qualidade BRT.

● Reavaliação: 

○ Corredores são reavaliados apenas após mudanças significativas de projeto e 
operação.

○ Corredores NÃO são reavaliados após mudanças do Padrão de Qualidade BRT.



Pontos

38

19

13

10

5

15

- 63

0 a 100

Avaliação

PROJETO

OPERAÇÃO

Categoria Descrição

Categorias



BRT Básico (38 pontos)
Quesitos considerados essenciais pelo Comitê Técnico para qualificar 
um corredor como BRT.

● Infraestrutura segregada com prioridade de passagem (+8).

● Alinhamento das vias de ônibus (+8).

● Cobrança de tarifa fora do ônibus (+8).

● Tratamento das interseções (+7).

● Embarque em nível (+7).



BRT Básico - Infraestrutura Segregada
Segregação física garante prioridade de passagem ao veículo e sua velocidade.

ABD Diadema, RMSP - fonte: Flickr / EMTU-SP



BRT Básico - Infraestrutura Segregada
Segregação física dá prioridade de passagem ao veículo, garantindo a velocidade.

Corredor Norte/Sul, Recife



BRT Básico - Cobrança de Tarifa fora do Ônibus
Sistema de controle de acesso e prova de pagamento reduz a demora no embarque.

Corredor Leste/Oeste, Recife



BRT Básico - Tratamento das Interseções
A proibição de conversões reduz a demora dos ônibus nas interseções.

BRT TransOlímpica, Rio de Janeiro - fonte: Beatriz Rodrigues / ITDP Brasil



BRT Básico - Embarque em Nível
Embarque em nível é mais rápido, seguro e confortável aos passageiros. 

Corredor Norte/Sul, Recife - fonte: Gabriel Oliveira / ITDP Brasil



BRT Básico - Embarque Desnivelado e Cobrança de Tarifa Dentro do Ônibus
Gera fila para embarque em cada estação.

Estrutural Sudeste, Uberaba - fonte: Gabriel Oliveira / ITDP Brasil



BRT Básico - Tratamento das interseções 
Ausência de sincronização e priorização semafórica inteligente atrasam viagens.

TransCarioca, Rio de Janeiro - fonte: Gabriel Oliveira / ITDP Brasil



Planejamento dos Serviços (19 pontos)
Quesitos que aprimoram o atendimento de desejos de viagem dos 
passageiros.

● Múltiplas Linhas (+4);

● Serviços expressos, limitados e locais (+3);

● Centro de Controle (+3);

● Localização entre os dez maiores corredores (+2);

● Perfil da Demanda (+3);

● Horários de Operação (+2);

● Rede de Múltiplos Corredores (+2).



Planejamento dos Serviços - Múltiplas Linhas
Linhas que atendem o corredor e acessam diversos bairros.

MOVE BRT, Belo Horizonte - fonte: BHTrans

http://www.bhtrans.pbh.gov.br/portal/page/portal/portalpublico/Temas/Onibus/MOVE/MOVE-informacoes-corredores


Planejamento dos Serviços - Serviços expressos, locais e limitados
Possibilitam atingir maior capacidade e atender melhor desejos de viagem.

Rio de Janeiro - BRT Rio



Planejamento dos Serviços - Centro de Controle
Controle de horários e manutenção de serviços.

Centro de Controle de BRT, 
Rio de Janeiro



Planejamento dos Serviços - Entre os 10 corredores de maior demanda 
Demandas baixas beneficiam poucos passageiros. 

Corredor TransOlímpica, 
Rio de Janeiro



Planejamento dos Serviços - Perfil da Demanda 
Corredor não possui prioridade de passagem em seu trecho de maior demanda.

Corredor Expresso DF, 
Brasília



Planejamento dos Serviços - Rede de Múltiplos Corredores
Múltiplos destinos cobertos pela rede.

Rede de BRTs em São 
Paulo.



Infraestrutura (13 pontos)
Quesitos que trazem sustentabilidade à infraestrutura e ao sistema 
no médio e longo prazo.

● Faixas de ultrapassagem nas estações (+3);

● Minimização das emissões de ônibus (+3);

● Estações afastadas das interseções (+3);

● Estações centrais (+2);

● Qualidade do pavimento (+2).



1. Recent Brazilian History in BRTs

Infraestrutura - Faixas de Ultrapassagem
Permite a existência de linhas expressas e paradoras.

Corredor TransCarioca, Rio de 
Janeiro



Infraestrutura - Faixas de Ultrapassagem
Além de aumentar a capacidade das estações.

Corredor Norte/Sul, Recife



Infraestrutura - Estações Afastadas das Interseções 
Proximidade das interseções aumenta os riscos de formação de comboio.

Corredor Leste-Oeste, Uberaba



Infraestrutura - Qualidade do Pavimento 
Capeamento asfáltico pode exigir manutenção constante.

BRT TransOeste, Rio de Janeiro - fonte: ITDP Brasil



Estações (10 pontos)
Quesitos da estação do corredor de BRT e a interface entre ônibus e 
plataforma utilizada para  embarque e desembarque.

● Distância entre Estações (+2);

● Estações Seguras e Confortáveis (+3);

● Número de Portas dos Ônibus (+3);

● Baias de Acostamento e Subpontos de Parada (+1);

● Portas Deslizantes nas Estações de BRT (+1).



Infraestrutura - Distância entre Estações
Esta deve ser adequada para o acesso de usuários e para manutenção da velocidade.

Corredor Leste/Oeste, Recife



Infraestrutura - Estações Seguras e Confortáveis
Amenidades para usuários e organizadores de filas garantem fluidez e conforto.  

Corredor Norte/Sul, Recife



Infraestrutura - Número de Portas dos Ônibus
Número e largura de portas nos ônibus pode agilizar embarque e desembarque.

Eixo Anhanguera, Goiânia



Comunicações (5 pontos)
Quesitos relacionados à comunicação do sistema e de informações do 
serviço planejado à população.

● Consolidação da Marca (+3);

● Informações aos passageiros (+2).



Comunicações - Consolidação da Marca
Marca deve se distinguir do sistema de ônibus convencional.

Corredor Norte/Sul, Recife



Comunicações - Informação aos Passageiros
Exibição de informações transmitem maior confiabilidade aos usuários.

Corredor Leste/Oeste, Recife



Comunicações - Informação aos Passageiros
Sinalização precisa e adequada deve ser implementada desde o ínicio do projeto.

Corredor Leste/Oeste, RecifeMOVE BRT, Belo Horizonte



Acesso e Integração (15 pontos)
Quesitos de acesso por caminhada ou por bicicleta, de acessibilidade 
universal e de integração com outros modos de transporte.

● Acesso Universal (+3);

● Integração com outros modos de Transporte Público (+3);

● Segurança Viária e Acesso de Pedestres (+4);

● Estacionamento Seguro de Bicicletas (+2);

● Infraestrutura Cicloviária (+2);

● Integração com Sistemas de Bicicletas Compartilhadas (+1).



Corredor Leste/Oeste, Recife

Acesso e Integração - Segurança viária e acesso de pedestres
Qualidade do projeto garante integração entre corredor e cidade. 



Corredor TransOlímpica, 
Rio de Janeiro

Acesso e Integração - Segurança viária e acesso de pedestres
Acessos escuros e escondidos não projetam segurança ou conforto. 



3. Service Planning: The Bad & The Ugly
Acesso e Integração - Segurança viária e acesso de pedestres
Bem como calçadas estreitas com veículos estacionados e travessias inseguras.

Corredor TransCarioca, 
Rio de Janeiro



Acesso e Integração - Integração com outros modos de Transporte Público
Estações e terminais bem planejados facilitam a integração com ônibus convencionais 
e a manutenção da programação do sistema.  



Acesso e Integração - Integração com outros modos de Transp. Público
Integrações com sistemas existentes facilitam as trocas modais e o acesso à cidade. 

Mapa do SEI, Recife

Via Livre Norte/Sul

Via Livre Leste/Oeste



Acesso e Integração - Estacionamento seguro de bicicletas
Design voltado para as motos, sem presença de estacionamento para bicicletas ou 
calçadas adequadas para pedestres. 

Estrutural Sudeste, Uberlândia



Deduções de Operação (-63 pontos)
Quesitos relacionados à operação, verificados a partir do início da 
operação do sistema.

● Velocidades Comerciais (-10);

● Pico de Passageiros por hora e por sentido (pphps) inferior a 1.000 (-5);

● Falta de Fiscalização da Prioridade de Passagem (-5);

● Vão Considerável entre o ônibus e a plataforma (-5);

● Superlotação (-5);

● Manutenção precária da infraestrutura (-14);

● Baixa Frequência de pico (-3);

● Baixa Frequência fora de pico (-2);

● Utilização insegura de bicicletas (-2);

● Ausência de dados de segurança viária (-2);

● Linhas de ônibus paralelas ao corredor de BRT (-6);

● Formação de comboio de ônibus (-4).



Deduções de Operação - Vão entre Ônibus e a Plataforma
Vão elevado introduz risco significativo à segurança e afeta a agilidade de embarque.

Corredor MOVE Cristiano Machado, 
Belo Horizonte



Deduções de Operação - Vão entre Ônibus e a Plataforma
Utilização de balizas nas estações pode ajudar a diminuir este vão.

Corredor Norte/Sul, Recife



Deduções de Operação - Frequência
Programação de viagens com intervalos adequados tornam o sistema confiável.

Corredor Leste/Oeste, Recife



Deduções de Operação - Superlotação
Existem alternativas em termos de operação para contornar o problema?

Corredor MOVE Antônio Carlos, 
Belo Horizonte



Deduções de Operação - Linhas de ônibus paralelas ao corredor
Por que estas linhas não foram ainda incorporadas ao corredor?

BRT Leste/Oeste, Recife



Padrão de Qualidade BRT

• 15 corredores avaliados, 13 já avalizados.
• 4 Ouro, 6 Prata, 3 Bronze.
• Mais importante que a medalha é o check-list 

estruturado de possíveis melhorias para fortalecer 
futuros processos de planejamento.



Avaliação 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

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/


Avaliação com Padrão de Qualidade BRT permite ter 
maior clareza sobre elementos de infraestrutura ou 

operação a serem aprimorados.

Avaliação de Resultados



Avaliação de 
Resultados e 
“Impactos”



Objetivo: 
Definir um conjunto de indicadores para avaliar os 
resultados da implementação de corredores de 
transporte público de média e alta capacidade no que 
se refere a:

● integração entre políticas de transporte e uso do solo;
● ao aprimoramento das condições de mobilidade e 

melhoria da experiência dos usuários;
● à redução de potenciais externalidades ambientais.

ITDP Brasil busca contribuir para as políticas públicas 
de seleção, priorização e avaliação de projetos que 
recebem financiamentos públicos e privados, 
fomentando avaliação de resultados de projetos em 
operação e apoiando processo de análise e seleção de 
projetos futuros.

Metodologia de Avaliação

EM R
EVIS

ÃO



● Escopo: Corredor de transporte de média e alta capacidade.

● Conjunto de indicadores a ser analisado de forma concomitante que não 
permite ranqueamento.

● Objetividade: Produção de resultados de forma ágil e equilíbrio entre 
aderência a conceitos teóricos vs. aplicabilidade para gestores públicos e 
financiadores, se traduzindo em uma proposta exequível em curto prazo.

● Limitação: não permite aferir impactos.

Premissas



● Temas e indicadores:

○ Associados aos principais tópicos presentes na literatura sobre avaliação de 
projetos de mobilidade urbana e alinhado com questões presentes na Política 
Nacional de Mobilidade Urbana e eixos temáticos considerados pelo Grupo de 
Trabalho de indicadores da Secretaria de Mobilidade Urbana do Ministério 
das Cidades.

● Faseamento:

○ Levantamento de perfil do corredor.

○ Escala da Cidade ou da Região Metropolitana: análise de temas e indicadores 
que avaliam as contribuições do corredor na cidade ou região metropolitana 
analisada, no que se refere à  promoção do desenvolvimento urbano integrado.

○ Escala do Corredor: análise de temas e indicadores relacionados às 
contribuições do corredor na escala local, no que se refere à e melhoria das 
condições de mobilidade dos seus usuários, com a avaliação das condições 
mínimas de acesso à estações e a redução de externalidades ambientais.

Metodologia 



Escala cidade ou RM Escala corredor

Perfil do corredor:
• Características do investimento realizado

• Características do infraestrutura (corredor, estações, frota), demanda e operação 

• Características ambientais e socioeconômicas do entorno

Visão geral de temas e indicadores



Perfil do corredor
Consolidação de perfil do corredor de 

transporte e entorno



Perfil do corredor

Características da infraestrutura:
• Tipo de infraestrutura e quilometragem

• Número de estações e características: embarque em nível, fechada, forma de cobrança, existência de 
bicicletário

• Frota:  capacidade por veículo ou composição, tecnologia de combustível, acessibilidade universal.

• Sistemas: 
• Controle: GPS, centro de controle
• Bilhetagem: tecnologia e integração tarifária
• Informação para usuários: estática, dinâmica, canais de comunicação e reclamação

• Houveram obras de artes? Se sim, quais? 

Características de investimento:
• Investimento total (incluindo desapropriação)

• Entes federativos envolvidos no investimento

• Fontes de financiamento mobilizadas

• Data de início e finalização da obra



Perfil do corredor

Características do entorno:

• Número de municípios e bairros atendidos

• Características socioeconômicas: IDH, emprego e renda

• Existência estudo de impacto ambiental

• Passagem por área de proteção integral

• Houveram remoções/desapropriações? Se sim, quantas famílias?

Características da demanda e operação:
• Passageiros transportados atuais x previstos.

• Tipos de serviços disponível.

• Frequência de veículo ou composição por hora.

• Perfil de demanda no corredor: dados de embarque no corredor por estação.

• Há subsídios para operação? Se sim, como é financiado?



Fase 1
Análise de impacto na escala da cidade 

ou região metropolitana



● Objetivo: Avaliar resultados da implementação do corredor na rede de 
transporte estruturante e acesso a oportunidades na cidade.

● Escopo: Análise de dados na área de cobertura de estação de corredor de 
transporte implementado.

● Metodologia: Pesquisa de informações secundária e manipulação de base de 
dados estatísticos e geoespaciais de instituições públicas e institutos de 
pesquisa.

● Momento de análise: assim que a localização das estações estiver definida.

Objetivo e metodologia da Fase 1



Temas e indicadores



Indicador Antes Depois Variação

Percentual de pessoas - Total 13% 23% +10 pp

Percentual de pessoas – até ½ SM 13% 21% +8 pp

Percentual de pessoas – Entre ½ e 1 SM 14% 24% +9 pp

Percentual de pessoas – Entre 1 e 3 SM 15% 27% +12 pp

Percentual de pessoas – Acima de 3 SM 11% 22% +11 pp

População próxima da rede de transporte



Empregos privados próximos da rede

Indicador Antes Depois Variação

Empregos privados 20% 30% +10 pp



Unidades de ensino superior próximas da rede

Indicador Antes Depois Variação

Unidades de ensino superior 
(faculdades, centros universitários, institutos federais e 
universidades)

16% 32% +16 pp



Estabelecimentos de saúde próximos da rede

Indicador Antes Depois Variação

Estabelecimentos de saúde 
(policlínicas, hospitais gerais e hospitais especializados)

11% 21% +10 pp



Fase 2
Escala do corredor



● Objetivo: Avaliar de resultados da implementação do 
corredor na escala local 

● Escopo: percepção de usuários e informações de uso do 
corredor

● Metodologia: 
○ Pesquisa com usuários do corredor sobre temas de Acesso 

e Equidade e Qualidade do Sistema de Mobilidade Urbana.
○ Modelagem (modelo TEEMP) para avaliação de impactos 

no tema de Sustentabilidade Ambiental.
○ Pesquisa e verificação de informações em campo sobre 

acessibilidade universal e condições do entorno.

● Momento de análise: entre 6 meses e 1 após o início da 
operação comercial do corredor.

Objetivo e metodologia do Fase 2



Temas e indicadores



Condições das calçadas de acesso 

Indicador - Distância Média entre Travessias Antes Depois Variação

Norte-Sul 665 m 661 m -8%

Leste-Oeste 209 m 272 m +30%

Indicador Norte-Sul Leste-Oeste

Condições das calçadas de acesso 0% 14%

Alguns segmentos de calçada apresentam 
largura e faixa-livre favoráveis ao 

deslocamento de pedestres, mas ainda pecam 
pela falta de sombra e continuidade.

Entorno de terminais e estações não contam com 
calçadas para circulação segura de pedestres.

Diversos trechos de calçadas apresentam 
desníveis e buracos que dificultam a 

caminhada. 



Condições das travessias de acesso 

Indicador Norte-Sul Leste-Oeste

Condições das travessias de acesso 28% 29%

Estações são facilmente acessíveis a partir 
das quadras adjacentes por travessias 
convencionais no caso do BRT Via Livre 

Leste-Oeste.

Tratamentos de acessibilidade presentes nas 
estações, porém  não em toda as calçadas 

imediatas.

No entorno, algumas quadras não apresentam 
travessias seguras à caminhada, principalmente 

no caso do BRT Via Livre Norte-Sul.



Gastos e externalidades ambientais

Indicadores Leste-Oeste Norte-Sul

Percepção sobre gastos com transporte
Igual: 66%

Aumentou: 19%
Diminuiu: 15% 

Igual: 69%
Aumentou: 17%
Diminuiu: 13% 

Indicadores Leste-Oeste Norte-Sul

Emissão de CO2 -60% -62%

Emissão de Material Particulado -77% -76%

Emissão de NOx -69% -70%

Transferência modal do carro para BRT 3% 2%

km² de área vegetal suprimida 0 0



Qualidade do sistema de transporte público

Indicator Leste-Oeste Norte-Sul

Tempo de deslocamento -28% -16%

• Satisfação geral (84%)
• Conforto no veículo (88%) 
• Confiabilidade (80%) 
• Conforto na estação (76%)
• Informação disponível (61%)

Leste-Oeste Norte-Sul

• Satisfação geral (78%)
• Conforto no veículo (88%) 
• Confiabilidade (78%) 
• Conforto na estação (77%) 
• Serviço e integração com alimentadoras 

(53%)

• Segurança na viagem (86%)
• Lotação do veículo (63%)

• Lotação do veículo (55%)
• Segurança na viagem (55%)



Avaliação de resultados permite ter maior clareza sobre 
qualidade percebida pela população e relacionar com 

elementos de infraestrutura ou operação a serem 
aprimorados.

Avaliação de Resultados



Para refletir...



Para refletir...

Algum dos conceitos ou princípios 
apresentados estão incorporados às 

práticas atuais de avaliação e 
monitoramento da EMTU/SP?



Para refletir...

Quais seriam os principais desafios 
para incorporação dos conceitos e 
métodos apresentados às práticas 

atuais de avaliação e monitoramento 
da EMTU/SP?



Obrigado!

Gabriel Tenenbaum de Oliveira

Coordenador de Transporte Público, ITDP Brasil

gabriel.oliveira@itdp.org


