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Como os passageiros decidem o que é 
um bom serviço de transporte?

Minimizando custos de viagem
Principios de Planejamento

• De utilizar o serviço
os custos dentro do veículo, por exemplo: tempo de viagem

• De se conectar com o serviço
os custos de transferência, por exemplo: caminhando, 

tempo de espera e tarifa

• Da experiência do serviço
os custos não quantitativos, por exemplo: segurança



Utilizando o serviço: 
Minimizar o custo dentro do veículo

• Rapidez da 

viagem

• Conforto

• Limpeza

• Lotação

• Segurança

Principios de Planejamento



Conectando-se com o Sistema:
Minimizar os custos de transferência

• Andando da 

porta até o ônibus

• Tarifa

• Tempo de espera

• Do ônibus até

outro ônibus ou

outro modal

Principios de Planejamento



Experiência do Sistema:
Minimizar os custos não quantitativos

• Segurança

• Lotação

• Conveniência

• Acessibilidade



• On average, waiting time is half of 

the headway, in a non saturated

system
What features matter to the passenger?

Frequency

Ease of use

Smart cards

recharge

Integration of 

smart cards

Operator

driving

Other

Mais critico: Frequencia – tempo de espera



Mais crítico: Acesso

10 minutos de acesso por caminhada até um transporte de média/alta capacidade em Boston é 
destacado em rosa.



Mais Crítico: Segurança



Evolução do 
Transporte 
Público Urbano

Principios de Planejamento



Bondes dominavam o TP no início do século passado e 
estenderam-se até meados do século

Principios de Planejamento



A revolução automotiva e a crescente necessidade de transporte 
fomentaram a proliferação dos táxis de rotas ….

Principios de Planejamento



…o sistema de táxis de rota converte-se no primeiro provedor do 
serviço de transporte….

Principios de Planejamento



…que estabelece seus trajetos e presta o serviço de acordo com a 
leis básicas de demanda - oferta….
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Principios de Planejamento



…e tem consequências quando a demanda e a oferta crescem….

Principios de Planejamento



Sistemas 
Troncoalimentados
Maior capacidade
Opção para 
adensamento



Os sistemas abertos e espontâneos geralmente têm muito boa cobertura e 
minimizam transferências, mas para aumentar a capacidade e melhorar serviço 
é possível que as transferências aumentem….

Capacidade Troncais

Alimentadoras

Principios de Planejamento



 Troncalização de sistema de linhas de TP

 Se sacrifica acessibilidade por mobilidade

 Em sistemas viários congestionados por transporte 

privado, se faz necessária a priorização

Principios de Planejamento



Na seleção da tecnologia é necessário avaliar qual nos traz mais 
benefícios por real investido ….

• Metro

• VLT

• Bonde (streetcar)

• BRT

• Faixa dedicada de 

ônibus

• Vans

Principios de Planejamento - modal



Metrô…

• Mais rápido – 40 kph de 

velocidade operacional

• Maior capacidade – até 60 

mil passageiros por hora 

por direção (pphpd)

• O mais caro de longe, tanto 

em investimento quanto em

custo operacional



VLT

• Velocidade

• Mexico’s light rail: 20 kph (em nível, com interseções)

• Guadalajara light rail: 35 kph (trilho elevado)

• Manila light rail: 35 kph (trilho elevado)

• Maracaibo light rail: 35 kph (em nível, interseções elevadas)

• Capacidade

• Mexico’s light rail: 3 mil pphpd

• Guadalajara light rail: 6 mil pphpd

• Manila light rail: 30 mil pphpd

• Maracaibo light rail: 6 mil pphpd

• Depende da infraestrutura, Guadalajara, Manila e Maracaibo têm

custos de investimento comparáveis ao Metrô na superfície



Street car (Bonde) …

• Baixa velocidade de operação de 

12 kph

• Baixa capacidade por causa das 

baixas frequências: 500 a 1500 

pphpd

• Investimentos:

• Zurich: USD 29 milhões por 

km

• Las Vegas: USD 101 milhões

por km

• Kuala Lumpur: USD 38 

milhões por km

Principios de Planejamento - modal



BRT…

• Velocidade do sistema operacional de 20 kph para serviços

locais, 30 kph para serviços limitados, 35 kph para serviços

expressos

• Alta capacidade, 10 mil pphpd sem faixas de ultrapassagem

nas estações; 20 a 30 mil com faixas de ultrapassagem (Av

Caracas em Bogota carrega 57 mil pphpd)

• Investimentos de 5 a 10 milhões USD por km

Principios de Planejamento - modal



Ônibus convencionais em faixas
dedicadas
• Velocidades operacionais de 15 a 17 kph 

• Capacidade: 3 mil pphpd

• Investimentos de  +/- 1 milhão USD por km

Minibus - Vans
• Velocidade operacional: alguns kph a 

menos do que o trânsito convencional, 

exceto se houver prioridade

• Capacidade: 600 pphpd

• Investimentos: apenas para sinalização

da frota e dos pontos de embarque e 

desembarque, a menos que alta 

tecnologia seja desejada

Principios de Planejamento



As características da frota devem se adequar a demanda….

* Sistemas podem transportar até 35 mil pphps

Vehicle type Priority
Peak Demand 

treshold, pphpd
Frequency (vph)

Headway 

(min)

Metro > 20,000 15 4

Articulated – Biarticulated 

Buses* 
3,000 - 20,000 20 - 120 3 - 0.5

Short bus:  27 – 37 ft. 
60% lane 

preference 
600 - 1,600 15 - 40 4 - 2

Short bus: 27 – 33 ft.

Van: 17 -23 ft.

20 - 40 3 - 2

< 15 < 4

Conventional bus: 33 - 40 ft. 

40% lane 

preference 
< 600

Total lane 

dedication 

100% lane 

preference 
1,600 - 3,000

Principios de Planejamento



Serviço convencional

Metrô ou trem com alimentadores

Terminals

Principios de Planejamento



BRT – operação mista

Vantagens dos BRT -

flexibilidade

Trunk BRT infrastructure

Principios de Planejamento e operacao



bus stop

express

A

B

C

D

E

Plano de serviços ótimo é determinado 

pelos desejos de viagem dos passageiros

Principios de Planejamento e operacao



Local service only Add routes to simply transfers

Add limited-stop services Add express services

Local service only Add routes to simply transfers

Add limited-stop services Add express services  

Como decidir quais serviços prover? Principios de Planejamento e operacao



Mexibus Remanentes

Principios de Planejamento e operacao



Serviço local, limitado e expresso

67

Principios de Planejamento e operacao



Serviços diretos

Serviços diretos com ônibus com portas em ambos os lados:

• Auxiliar Peñon – Bordo

• Auxiliar Chimalhuacán 

31



A complexidade dos deslocamentos e 

necessidade de realização de transferências 

• Os sistemas de mobilidade devem ser planejados para prover transporte

da forma mais direta possível e evitar os transtornos da realização de

transbordo entre modos de transportes...

• No entanto, devido a fatores como crescimento da cidade, complexidade

dos deslocamentos, forma de organização do espaço urbano e dos

sistema de transporte essas transferências podem se tornar inevitáveis.

Integração intermodal de infraestrutura, operacional, de informação e tarifaria



A integração como forma de unificar os 

deslocamentos

• Neste cenário é de grande importância que o sistema de mobilidade sejam
organizado como uma rede única, complementar e integrada.

• A integração é a forma organizada de interligação entre linhas e/ou
modos de transporte, através de pagamento de tarifa integrada.

• Essa integração deve ser planejada de maximizar a
facilidade, rapidez, segurança e comodidade de todos os
passageiros em seus deslocamentos.

Integração intermodal 



O sistema deve ser planejado de modo a forma uma rede única integrando 
aspectos físicos, operacionais e tarifários

• Projetos de mobilidade que vem se agregar ao sistema existente assim como os
atuais modos de transporte devem estar integrados nos aspectos:

– Físico: previsão de infraestrutura de ligação entre todos os modos de transportes através de
terminais, estações, sinalização, etc;

– Operacional: organização dos diversos modos de transporte de forma complementar para
aumentar acessibilidade, diminuir tempo;

– Tarifário: o usuário deve poder pagar uma única passagem que permita realizar integrações
entre modos de transportes por um valor inferior à somatória dos preços de cada viagem –
consequências financeiras.

• A operação do sistema como um todo deve ser monitorada para garantir
padrões de qualidade e retroalimentar o planejamento do sistema.

Integração intermodal 



Medidas de 

moderação do 

trafego...

Integração intermodal 

Exemplos de medidas de engenharia 

para priorização de pedestres



Fiscalização de 

estacionamento irregular 

e velocidade..

Integração intermodal 

Exemplos operacionais priorização de 

pedestres



Exemplos operacionais priorização de 

pedestres

Avenida Paulista 2:30 min 

de espera e somente 25 

segundos para travessia de 

pedestre

Sinalização semafórica favorável ao 

pedestre..

Integração intermodal 



Exemplos de medidas de operação

Áreas de pedestres

Áreas de circulação de 

pedestres...

Integração intermodal 



A priorização do uso de bicicletas exige um conjunto de medidas..

Malha cicloviária densa e conectada...

Integração intermodal 



A priorização do uso de bicicletas exige um conjunto de medidas..

Infraestrutura segura de circulação , disponibilidade de 
bicicleta, sinalização..

Integração intermodal 



A priorização do uso de bicicletas exige um conjunto de medidas..

Medidas de moderação de tráfego...

Integração intermodal 



A priorização do uso de bicicletas exige um conjunto de medidas..

Infraestrutura para estacionamento...

Integração intermodal 



Operação: Sistemas de Ajuda 
à Exploração (SAE) e 
Sistemas de Informação ao 
Usuário (SIU)

Integração intermodal 



A integração é a chave para atingir o potencial 
de SIT

• Permite que os componentes 
de SIT trabalhem melhor

• Usa os recursos 
eficientemente

• Permite compartilhar dados 
através de fronteiras 
institucionais e jurisdicionais

Integração intermodal 



Aspectos de Operação – Sistema de controle…

• O sistema pode proporcionar reporte à medida de:

• Horários cumpridos

• Frequências realizadas.

• Percursos efetuados.

• Distâncias efetivas.

• Velocidades.

• Revoluções por minuto do motor, rpm.

• Avisos para manutenções programadas.

• Passageiros por estação, hora, quilômetro.

• Segurança e informação a passageiros.

• Desvios.

• Pagamentos a empresas operadoras

Integração intermodal 



Melhorar o 
gerenciamento 

integral das empresas 
de transporte

Aumentar a 
qualidade do serviço 
prestado ao usuário

•Regulação e controle da principal
•Otimização dos serviços
•Redução de custos associados
•Controle dos sistemas de pagamento
•Conhecimento real de demanda-a
•Comunicação on- line com a frota
•Informe e Indicadores de gerenciamento

Melhora da regularidade do serviço
Informação em tempo real ao usuário
(Tempos de espera, avisos de interesse,
incidências), mediante texto e audio em
ônibus e paradas.

Aspectos de Operação – Sistema de controle…
Integração intermodal 



Aspectos de Operação – Sistema de controle – informação a usuários…
Integração intermodal 



Aspectos de Operação – Sistema de controle – informação a usuários…
Integração intermodal 



O proceso de planejamento

• Selecionar corredores prioritários

• Análises da demanda de 

transporte público

• Selecionar o tipo de sistema de 

transporte 

• Fazer o desenho funcional e 

operacional

• Estimar a factibilidad financeira

• Desenhar ao sistema de acordo à 

operação e factibilidad financeira

Priorização de corredores para implementar dentro de uma rede de corredores planejados 



Selecion do corredor:  Prioridade I

Selecionar corredores com alta

demanda de passageiros atualmente

Demanda de transportes

Priorização de corredores 



Seleciona corredores com muitos omnibuses

Se o BRT propõe-se em um corredor com 

só veículos privados, a congestión piorará 

no curto prazo

Se o BRT propõe-se em um corredor com 

muitos ônibus, ao eliminá-los o trânsito 

geral melhorará

Priorização de corredores 



O BRT em Bogota foi construído em 

corredores congestionados pelos 

ônibus. As velocidades do trafego 

misto melhoraram.

Bogota Pre-

TransMilenio

Priorização de corredores 



As velocidades do trafego misto melhoraram 

com um mínimo de alargamento da via

Guangzhou 

antes do 

BRT



Prioridade II: 

Seleciona corredores aonde a velocidade dos onibus é 

baixa. 

Pesquisa de velocidades:

Mapping Existing Bus Speeds, Guangzhou BRT 3 Corridor 

Analysis

Faixas exclusivas para onibus são necessários só quando 

a velocidade do trânsito é muito baixa

Priorização de corredores 



Se a via não está congestionada, o benefício do BRT prove 

da rapidez de ascensões e descensos do ônibus – crítico, 

às vezes pode que com a implantação se diminua a 

velocidade

Priorização de corredores 



Prioridade III: 

Seleciona um corredor politicamente factiveil

(disponibilidade de espaço, facilidade de 

negociação com transportistas, etc.)
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Distinguindo entre sistema de rotas de 

BRT e a infra-estrutura do BRT 

Faixas exclusivas são 
necessárias só se 
existe o risco de 
congestionamento de 
tráfico

As rotas devem 
capturar aos 
corredores mais 
importantes

Plataformas a nível e 
pagamento dantes de 
abordar são mas 
necessárias em 
lugares com grandes 
volumes de 
passageiros subindo e 
baixando aos 
onibuses

Ahmedabad: Rotas en vemelho, faixas exclusivas

Tipo de configuracoes viarias, estacoes e veículos



 Altas densidades e congestão

 Faixas a direita muitas vezes

são invadidas

 Faixas ao centro têm melhor

éxito na prioridade

Tipo de configuracoes viarias, estacoes e veículos



Estações com ultrapassagem:

 Permitem a operação de

serviços expressos –

flexibilizam a operação.

 Aumentam a velocidade de

operação – menores custos

operacionais, menor

necessidade de frota

 Aumentam a capacidade do

sistema – mais passageiros

transportados

 Ocupam mais espaço viário

Tipo de configuracoes viarias, estacoes e veículos



Estación Adosadas al Metro Estación Sencilla

VISTA EN ALZADO

Estación Doble

Tipo de configuracoes viarias, estacoes e veículos



Estação Tipo

Tipo de configuracoes viarias, estacoes e veículos

Apoyo/animacion exterior02.wmv
Apoyo/animacion exterior02.wmv


Corte das Estações

CORTE 1

A BA B

5.40

4.83

0.85

1.00

0.14

1.25

2.18

5.40

1.03

2.16

0.48

Pendiente del 1%

Tipo de configuracoes viarias, estacoes e veículos



VISTA EN ALZADO

Estación Doble

Tipo de configuracoes viarias, estacoes e veículos



Erros comuns na seleção e desenho 

operacional de BRT

• Seleção do corredor com base no espaço disponível sem 

levar em consideração a demanda

• O corredor não passa pelo centro da cidade

• Não se reorganizam as rotas existentes

• Não se incluem serviços alimentadores



Terminal com áreas comerciais

57



Os terminais localizam-se em zonas urbanas centrais com 
grande potencial par desenvolvimentos imobiliários 
comerciais

Que  poderiam ser concesionados como PPP, 
mantindo os serviços de transporte



Casos de Zaragoza e Tasqueña em desenho e 
construção…



… e outras operando á muitos anos



É necessário um plano de negócios que financie para além 
que o terminal

• Plano de negócios para determinar  que pode ser 

financiado com a concessão 

• Estimado de investimento

• Modelos financeiros

• Contratos

• Road show para identificar inversores potenciais

• Negociações

• Implementação



Integração com o espaço urbano – Terminal Zaragoza

Oportunidade de 

melhorar o entorno



Integração com o espaço urbano – Terminal Zaragoza



Integração com o espaço urbano – Terminal Zaragoza



Integração com o espaço urbano – Terminal Zaragoza



o ITDP.mx

o Twitter: @ITDPmx

ulises.navarro@itdp.org

Obrigado!

Contato: 

mailto:ulises.navarro@itdp.org

