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1 INTRODUÇÃO 

Nas grandes áreas urbanas, existe uma demanda crescente da mobilidade urbana. O 

transporte de bens, pessoas e serviços é essencial para qualquer cidade se manter ativa. O 

deslocamento das pessoas de suas residências até o local de trabalho é uma parcela 

significativa das milhões de viagens feitas diariamente. Com o advento do carro, muitos 

trabalhadores optam por utilizar esse tipo de transporte, porém o planejamento de muitas 

cidades não acompanha o seu crescimento populacional causando grandes engarrafamentos e 

péssimas condições de tráfego. O governo, por meio das políticas públicas, deve oferecer 

transporte público de forma ampla e que interconecte a maioria das regiões de uma cidade. No 

município de São Paulo, existe uma demanda muito grande do transporte público, porém o 

sistema de ônibus está saturado e os sistemas de trilhos não possui extensão suficiente. 

Portanto, o veículo privado acaba sendo valorizado por oferecer maior conforto, porém, 

devido ao tráfego saturado, possui baixa velocidade média nas vias. 

Os benefícios do uso do transporte público em relação aos veículos privado são 

inúmeros. Porém estudos de Cintra (2014) indicam que de forma indireta, o tráfego gera 

perdas bilionárias, baseando-se nas horas perdidas em engarrafamentos. Portanto, políticas 

que melhorem a qualidade dos sistemas de transporte público não só terão impactos no meio 

ambiente e na qualidade de vida da população, mas também na economia da cidade. 

Como a construção do sistema sobre trilhos leva tempo, os corredores de ônibus são 

soluções de curto à médio prazo com boa velocidade média em relação ao sistema não 

segregado. Hoje, a cidade de São Paulo possui 10 corredores exclusivos (SÃO PAULO, 2017) 

onde apenas ônibus, táxis, ambulâncias e viaturas policiais podem utilizá-las. A exclusividade 

da passagem desses veículos garante maior fluidez do sistema de ônibus e menos 

interferências do tráfego de veículos particulares. Em cada corredor, existem peculiaridades 

que podem ou não influenciar na velocidade média dos ônibus e na qualidade do sistema 

como um todo.  

Corredores de ônibus na cidade de São Paulo são caracterizados por faixas exclusivas 

instaladas normalmente no canteiro central de uma rua ou avenida, paradas no canteiro central 

e pavimento de concreto ou de asfalto. Diferentemente do sistema de Bus Rapid Transit 

(BRT) onde as catracas estão presentes nas paradas e todos os ônibus realizam apenas um 

trajeto fixo, o sistema de corredor de ônibus é uma infraestrutura onde os vários ônibus de 

variadas rotas podem utilizá-la e as catracas estão presentes dentro dos veículos. Portanto, o 
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BRT consiste em um sistema muito semelhante ao sistema sobre trilhos onde o passageiro 

realiza o pagamento na estação e embarca no veículo com destino a uma outra estação e todos 

os veículos fazem o mesmo trajeto linear. Já o corredor é uma infraestrutura que segrega os 

veículos particulares dos ônibus e os vários veículos com diferentes destinos podem utilizá-lo 

integral ou parcialmente. 

Essa infraestrutura de coletor tronco dos ônibus é de extrema importância para o 

cidadão paulistano que utiliza o serviço diariamente. Os corredores afunilam os ônibus e 

ordenam o tráfego em formato praticamente linear. Sem interferência do tráfego de veículos 

privados, os corredores possuem maior velocidade média do que as faixas exclusivas e nas 

vias não atendidas por faixas nem corredores (SÃO PAULO, 2015). 

Em São Paulo, a circulação de táxis nos corredores é permitida com algumas 

regulamentações. Um estudo sobre os táxis é de extrema importância para analisar quais os 

impactos da permissão desse tipo de transporte nos corredores. Segundo SÃO PAULO. 

Portaria n.º 083/16-SMT.GAB de 4 de outubro de 2016 permite a utilização dos corredores 

por taxistas argumentando que a velocidade média não foi alterada. Porém, deve ser 

observado a formação de filas em trechos específicos dos corredores e ser medida a 

velocidade média para ser comparada com a média geral do corredor. 

Com a modernização da frota dos veículos que promovem o transporte público, a 

qualidade do serviço tende a melhorar, tornando o sistema mais convidativo para os usuários 

que utilizam o veículo particular. Hoje é possível encontrar veículos equipados com ar-

condicionado, internet gratuita, terminais para recarga de bateria do celular, câmeras de 

auxílio ao condutor, transmissão automática, duas catracas e motores mais modernos. Tudo 

isso para promover maior conforto e segurança aos usuários,  aos condutores e cobradores.  

Na cidade de São Paulo, os corredores são mais interessantes de serem adotados em 

relação ao BRT nas regiões onde desapropriações para o alargamento da via seriam inviáveis. 

Assim, ao invés de desapropriar uma faixa muito grande ou realizar obras de arte como túneis 

ou viadutos para implantar um BRT, é mais viável a construção de um corredor de ônibus. Em 

locais cuja densidade populacional é menor ou onde existe espaço disponível, é mais 

interessante considerar o BRT já prevendo um crescimento populacional. 

Os desafios relacionados com a mobilidade urbana no Brasil passam pela necessidade 

de sistemas de transporte em massa sobre trilhos para as grandes metrópoles e por sistemas 
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complementares de ônibus. Já em cidades de médio porte as necessidades são de um sistema 

sobre trilhos de menor capacidade e, principalmente, por sistemas de ônibus. Corredores de 

ônibus são pouco estudados em relação aos estudos sobre o BRT, porém são soluções mais 

econômicas que podem se adaptar conforme algumas necessidades. Na cidade de São Paulo, a 

maior presença de corredores de ônibus em relação aos sistemas de BRT é um ponto a ser 

estudado. A única linha neste modelo de sistema foi inaugurada em 1988 pela gestão do então 

prefeito Celso Pitta, denominada Expresso Tiradentes.  

Em cada um dos 10 corredores de ônibus de São Paulo, existem elementos individuais 

que podem resultar em diferentes dinâmicas nos corredores. O principal objetivo desse 

trabalho é investigar por meio de análise de dados coletados em campo e indicadores dos 

órgãos reguladores do transporte público quais são esses elementos. Deve ser feito uma 

comparação com diferentes corredores ou de trechos do mesmo corredor. 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

Identificar elementos e parâmetros dos sistemas de corredores de ônibus que 

interferem na qualidade do serviço e no fluxo de passageiros por meio de comparações com 

referências teóricas ou por softwares de simulação. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

Analisar e comparar o fluxo de veículos em decorrência da geometria das 

pistas de diferentes corredores de ônibus. 

Levantar dados sobre destinos dos usuários. 

Analisar o nível de serviço de cada corredor individualmente. 

Analisar o tempo de embarque em diferentes configurações de veículos. 

Analisar as filas de veículos que se formam em paradas semaforizadas. 

Analisar o impacto de polos atrativos em paradas de ônibus e no sistema como 

um todo. 

Analisar as diferentes configurações das paradas dos corredores. 

Análise do fluxo de veículos nos corredores. 
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1.2 JUSTIFICATIVA 

 

Todos os dias milhões de usuários na região metropolitana de São Paulo 

utilizam o sistema de ônibus para se locomover. Segundo a São Paulo Transportes S.A. 

(SPTrans) (SÃO PAULO, 2017), em 2016 foram transportados 2.914.845.087 passageiros. O 

município de São Paulo possui 10 corredores de ônibus interconectando diferentes regiões da 

cidade. Diferentemente do sistema comum de ônibus, os corredores permitem a passagem de 

ônibus com a menor interferência de veículos da via. O resultado disso é um transporte mais 

eficiente, dinâmico e fluído.  

Sendo muito importante na mobilidade urbana, o sistema de corredores de 

ônibus é uma solução de menor custo em comparação com o sistema sobre trilhos. Segundo 

Reis et al. (2013) o custo médio de construção de um quilômetro uma linha de BRT, um 

sistema de corredor de ônibus mais avançado, é de 11 milhões de reais enquanto o custo 

médio por quilômetro do metrô é de 500 milhões de reais. Os autores também realizam os 

cálculos do custo do quilômetro por passageiro por hora por sentido transportado, resultando 

em cerca de R$244,45 para o sistema de BRT e R$6.250,00 para o sistema de metrô. 

O governo do estado é o principal investidor e planejador dos transportes sobre 

trilhos da região metropolitana de São Paulo enquanto a prefeitura de São Paulo é quem 

planeja o sistema de ônibus. Um estudo sobre a eficiência dos corredores de ônibus permitirá 

que os órgãos responsáveis pelo transporte público da cidade desenvolvam em novos projetos 

e em alterações as soluções mais eficientes para melhorar a dinâmica e qualidade do serviço.  

Ao identificar quais são os elementos mais importantes para melhorar a 

qualidade do transporte e sua fluidez, o beneficiário será a população. Se o transporte público 

sobre pneus melhorar sua oferta de serviço, o passageiro terá menor tempo de transporte, 

maior velocidade média desse modal, alívio ao sistema do metrô, menos congestionamentos e 

menos poluição. Além disso caso o sistema de ônibus consiga atrair usuários de automóveis, 

menor será o volume de veículos nas vias. 

A dinâmica dos sistemas de corredores de ônibus também pode ser melhorada 

ao analisar a interação entre veículo, homem, via e passageiro. Assim, será possível identificar 

quais são os corredores que possuem melhor dinâmica e quais os principais fatores que fazem 

a diferença em relação aos outros corredores.  

Um estudo detalhado sobre a eficiência dos corredores de ônibus poderá servir 

de base ou complemento na elaboração de políticas públicas para os diversos municípios 
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existentes no Brasil. A solução de corredores de ônibus transporta menos passageiros por 

sentido por hora do que o BRT, portanto, sendo recomendado para municípios de médio e 

grande porte. Então, os corredores não estão restritos apenas às grandes metrópoles podendo 

servir as cidades de porte médio que necessitam transportar passageiros de forma eficiente, 

mas que não possuem recursos ou em que é inviável construir um transporte sobre trilhos pois 

ele será subutilizado dado que a demanda é inferior ao serviço que o corredor oferta.  

Nas grandes cidades, um corredor de ônibus afunila as linhas ramificadas em 

um corredor onde a circulação de veículos particulares é proibida. No município de São 

Paulo, os corredores se encontram, normalmente, na faixa do canteiro central da rua ou 

avenida pois evita-se o conflito dos veículos que querem realizar conversão à direita. Em sua 

maioria, não é permitido o retorno direto pela via, mas sim pelas vias paralelas e transversais 

de forma a evitar semáforos desnecessários que diminuem a velocidade média dos ônibus. 

Portanto, os veículos que circulam nos corredores estão isolados dos que circulam na via 

tornando isso uma vantagem e desvantagem ao mesmo tempo. A vantagem é a fluidez da 

circulação dos ônibus devido a faixa de uso exclusivo e a desvantagem são as filas formadas 

em caso de o ônibus quebrar e obstruir a faixa. No município de São Paulo cada corredor é 

diferente do outro, portanto identificar quais são mais eficientes quando ocorrem imprevistos 

no meio da faixa exclusiva auxiliará na operação de manutenção e na elaboração de novos 

corredores. Quanto menos imprevistos que interrompa a operação do ônibus, maior será a 

velocidade média dos ônibus e também dos outros veículos particulares visto que a obstrução 

da faixa exclusiva força o desvio dos ônibus para a faixas não exclusivas aumentando o atrito 

entre os veículos e diminuindo a velocidade da via. A identificação dos elementos que 

diminuem o impacto de veículos quebrados na faixa é benéfica para a todos os usuários da via 

visto que o impacto de um ônibus quebrado no corredor também interfere no trânsito de 

veículos particulares.  

Segundo Cintra (2014) o total de perdas estimados em 2012 devido aos 

congestionamentos de São Paulo é da ordem de R$40 bilhões. O excessivo uso de veículos 

particulares gera uma demanda maior que as atuais vias conseguem oferecer. A ociosidade 

dos cidadãos parados nos congestionamentos é prejudicial para a economia da cidade. 

Portanto, uma infraestrutura adequada de transporte público deve ser uma das prioridades dos 

gestores dos grandes centros urbanos. Se a qualidade e eficiência dos corredores de ônibus 

melhorar, uma maior parcela dos usuários poderão chegar ao seu destino mais rapidamente e 

evitar que mais veículos particulares circulem. Finalmente, com menos perdas econômicas 
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nos congestionamentos os usuários dos ônibus poderão utilizar o tempo ganho com outras 

atividades, aquecendo a economia. 

 

1.3 METODOLOGIA 

 

A metodologia adotada nesse trabalho baseia-se na fundamentação teórica dos 

componentes do sistema. A maior parte das pesquisas serão práticas com o uso de formulários 

de análise em campo para a obtenção de dados.  

 Os dados de campo serão colhidos conforme a disponibilidade de tempo 

dos integrantes. Cada formulário deverá conter o máximo de dados a respeito do corredor que 

sejam relevantes para as futuras análises. Além dos dados de campo, indicadores dos órgãos 

responsáveis pelo transporte público no município de São Paulo auxiliarão na coleta de dados 

globais. Como o transporte trata-se de um serviço público de responsabilidade da prefeitura, a 

maior parte dos dados são públicos de grande utilidade para este trabalho.  

 A fundamentação teórica baseia-se no atual estado da arte. O BRT é um 

sistema que teve origem no Brasil e implementado em Curitiba. Existem muitos trabalhos 

estudando esse sistema que podem ter uma analogia semelhante com os corredores de ônibus. 

Não limitado ao Brasil, o BRT é um sucesso no mundo, sendo amplamente adotado na 

América Latina como o Transmilênio na Colômbia e o MetroBus na Cidade do México. 

Portanto, muitos trabalhos internacionais poderão ser utilizados.  

 A grande variedade de veículos da frota de ônibus dentro do município 

de São Paulo é muito grande. Para cada tipo de veículo, deve ser analisado a capacidade de 

passageiros, o seu comprimento, o tempo de embarque, número de catracas, presença de piso 

rebaixado entre outros fatores que possa interferir na dinâmica do corredor de ônibus. Os 

dados referentes com as características do veículo podem ser coletados em campo e também 

nos sites das empresas que prestam esse serviço à prefeitura de São Paulo. O tempo de 

embarque deve ser coletado em campo e ser comparado com outros veículos semelhantes e 

trabalhos que tratam sobre esse assunto. Deve ser calculado o tempo médio de embarque 

considerando o mesmo tipo de veículo para cada número de passageiros que embarcam deve 

ser feito uma análise para verificar a existência ou não de padrões. 

 A presença de semáforos em corredores de ônibus é comum, e para 

analisar quais os impactos nos corredores é necessário analisar os principais fatores que 

interferem na formação de filas. Nesse caso, apenas as paradas que antecedem um semáforo 

serão analisadas o efeito de fila. Cada veículo deve possuir um coeficiente de acordo com o 
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seu comprimento, assim é possível resumir uma fila pela soma dos coeficientes de cada 

veículo que se encontra parado em espera. Após a mudança para a fase verde do semáforo, 

será analisada a dissipação da fila de veículos e as possíveis paradas de ônibus para embarque 

de novos passageiros. 

Ainda sobre o estudo da interferência dos semáforos na dinâmica do corredor, 

deve ser feito o estudo em conjunto com os automóveis da via, a respeito da calibração dos 

tempos de verde e vermelho. Utilizando as técnicas aprendidas no curso de engenharia de 

tráfego urbano, deve ser elaborado o histograma para obtenção do fluxo de saturação da via e 

o cálculo do tempo de verde e vermelho segundo equações consagradas. Assim é possível 

verificar se o tempo que foi calibrado para os automóveis da via interfere no fluxo de ônibus. 

 Por meio do formulário de pesquisas, o levantamento de dados sobre a 

qualidade do transporte e o destino dos passageiros será feita nas paradas e, quando possível, 

dentro dos ônibus. As perguntas deverão ser simples e objetivas de forma que não atrapalhe a 

viagem do passageiro. Com a pesquisa de qualidade, será possível avaliar o que agrada ou 

desagrada o passageiro. Com a pesquisa do destino dos usuários, será possível elaborar um 

gráfico para entender quais os trechos mais demandados e mais ociosos do corredor.    

 A análise das configurações das paradas dos corredores servirá para 

entender a logística da distribuição dos veículos ao longo da parada. Cada corredor é peculiar 

e pode apresentar uma parada diferente da usual pois deve possuir maior demanda ou algum 

obstáculo que atrapalha a saída dos veículos. Nos corredores de São Paulo é comum a adoção 

de baias para receber o ônibus enquanto o corredor permanece livre para circulação e 

ultrapassagens. No corredor da av. Rebouças no cruzamento com a av. Brigadeiro Faria Lima, 

existe uma solução de ilha com possibilidade de embarque pelos dois lados da plataforma. 

Nessa solução, o espaço da parada praticamente dobra sem a necessidade de alongar a 

plataforma. Além disso, a verificação da manutenção e funcionamento dos equipamentos 

como iluminação, painéis informativos, lixeiras, piso tátil, cobertura contra chuva, terminais 

eletrônicos entre outros. 

 Para analisar os polos atrativos que possam ter impacto no corredor de 

ônibus, deverão ser mapeados ao longo dos corredores os grandes polos como pontos 

turísticos, shoppings, centro de compras, universidades, centros de exposições, grandes 

edifícios comerciais entre outros. Como medir a demanda de passageiros em uma parada é 

muito difícil, o impacto será medido com os índices indiretos relacionados ao fluxo, formação 

de filas nas paradas, tempo de embarque entre outros.  
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 Os dados referentes ao nível de serviço serão recolhidos com a técnica 

de engenharia de tráfego para obter a distribuição de veículos ao longo do tempo. Os veículos 

serão contados e serão distribuídos pesos para cada tipo de veículo. Como a circulação de 

táxis nos corredores é permitida, é necessário considerar esses veículos menores pois eles 

causam grandes impactos na formação de filas interferindo na circulação fluída dos ônibus. 

Deve ser feito uma análise relacionando o comprimento da parada e as filas de táxis pois eles 

obstruem a passagem do ônibus quando estão parados aguardando a fase verde do semáforo. 

Esse estudo deve ser feito nas paradas que precedem semáforos e deve ser calculado o tempo 

necessário a partir da troca da fase vermelha para a fila de táxi avançar até o momento em que 

o ônibus consiga realizar o embarque e o desembarque dos passageiros.  

Ao final de tudo, será realizada uma grande análise das informações de forma a 

possibilitar a elaboração de gráficos, diagramas e esquemas que expliquem a dinâmica de um 

sistema de corredor de ônibus e comparar com outros. Os aspectos individuais do corredor 

deverão ser considerados e os fatores que contribuem para melhorar a dinâmica e a qualidade 

do serviço oferecido serão destacados para contribuição de futuros estudos. 

 

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

A seção 1 apresentará a Introdução, composta de contextualização do tema, 

objetivos, justificativa e metodologia. 

A seção 2 retratará quais são os principais elementos a serem investigados 

nesse trabalho nos diferentes corredores de ônibus que serão estudados. Cada corredor deverá 

ter informações levantadas em documentos da prefeitura do município de São Paulo por meio 

de sites das diversas secretarias e pelo órgão responsável pelo transporte público, a SPTrans. 

A revisão da literatura apresentará um panorama dos corredores de ônibus de São Paulo e 

metodologias que podem ser empregadas para análise desse trabalho. Além disso, os 

documentos públicos dos planos de mobilidade da cidade auxiliarão na identificação dos 

elementos a serem estudados. Devem ser realizadas múltiplas simulações em software para 

ser comparadas com os dados coletados em campo.  

A seção 3 consiste na pesquisa prática a ser realizada em campo. Os dados 

serão coletados com auxílio de formulários digitais e em papel. Fotos e vídeos poderão fazer 

parte desde que sejam editados e formatados de acordo com as normas vigentes. Com ajuda 

de cronômetros será calculado os tempos para a realização ou finalização de uma ação no 

corredor a ser estudado. Além disso, serão empregadas técnicas da engenharia de tráfego 
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urbano para calcular as taxas de saturação das vias. Com auxílio de mapas e GPS, será 

possível calcular distâncias com a finalidade de obter a velocidade média. Também, será feito 

coleta de dados das paradas dos corredores e de cada tipo de configuração do veículo. 

A seção 4 analisará a eficiência dos corredores comparando os diferentes 

resultados do confronto de diferentes tipos de dados. Também, será confrontado com 

pesquisas já realizadas sob circunstâncias semelhantes e com os indicadores dos órgãos 

públicos para averiguar a consistência dos dados coletados.  

A seção 5 relatará as conclusões do trabalho, indicando limitações e mudanças 

na metodologia para pesquisas futuras. 
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1.5 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES  

 

1ª semestre 2017 06/3 13/3 20/3 27/3 03/4 10/4 17/4 24/4 01/5 08/5 15/5 22/5 29/5 

Revisão da Seção 1 (Projeto)               x x x 
 

Ampliação das referências x x x x x x x x           

Seção 2, subseção 2.1 – Sistema de ônibus, 

BRT, trens e metrô (explicações) – 

ampliação discussão 

    x x x x               

Seção 2, subseção 2.2 – Infraestrutura atual 

dos sistemas de transporte público – 

ampliação discussão 

          x x x           

Seção 2, subseção 2.3 – Metodologia para 

medições dos indicadores – ampliação 

discussão 

              x x x       

Seção 3 - Estudo de caso: coleta de dados 

em campo 
      x x x x x x x x     

Seção 3 -  Redação - Análise             x x x x x 
 

  

Seção 4 – Análise dos resultados frente aos 

objetivos específicos 
                x x x 

 
  

Seção 5 Conclusão                   x x 
 

  

Revisão final                     x x 
 

Entrega final                         x  
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2 REVISÃO DA LITERATURA  

 

A demanda por transporte público muda conforme a política pública da cidade. 

Por isso, no estudo de Lopes e Moita (2013) possíveis ações para estimular o transporte 

público foram analisadas, utilizando-se da Pesquisa Origem e Destino (OD) do metrô e 

modelos estatísticos para adequação dos dados. As políticas levadas em consideração foram a 

construção de estações de metrô e corredores de ônibus, mas “Os resultados mostram que a 

construção de corredores de ônibus pouco altera a escolha do meio de transporte.” (LOPES; 

MOITA, 2013, p. 2). Por outro lado, a construção de estações de metrô se mostrou eficiente 

para diminuir a probabilidade do uso de carro e aumentar tanto a demanda por metrô quanto 

por ônibus. Assim, para que ocorra um aumento na demanda por transporte público, incluindo 

ônibus, a construção de estações de metrô se mostrou mais eficiente do que corredores de 

ônibus. 

Isso destaca a importância dos corredores de ônibus para a população se 

conectados a um outro meio de transporte coletivo. No trabalho de Lopes e Moita (2013), a 

escolha das possíveis regiões para criação de um corredor se deu a partir do mapa de 

zoneamento da Pesquisa OD do metrô e de informações disponibilizadas pela empresa São 

Paulo Transportes (SPTrans).  Mesmo com a localização de corredores beneficiando rotas 

estratégicas, a influência na escolha do modal de transporte não foi tão alta quanto o esperado. 

Porém, Lopes e Moita (2013, p. 18) apresentam um fator que não foi levado em conta nos 

modelos estatísticos e que poderia mudar o cenário:  

Um ponto que deve ser ressaltado é que podem haver efeitos de 

segunda ordem decorrentes da implantação de corredores de ônibus e 

de estações de metrô. A implantação de um corredor de ônibus em 

geral ocupa um espaço antes utilizado também pelos carros 

particulares. Isso pode fazer com que a implantação do corredor piore 

a situação do trânsito de carros, o que eleva a substituição do carro em 

prol de ônibus e metrô. 

 

Muitas características podem ser obtidas com o intuito de analisar a eficiência e 

consequente atratividade de usuários para corredores de ônibus. Lara e Marx (2014) 

levantaram algumas dessas informações com o objetivo de comparar os corredores na cidade 

de São Paulo com o conceito de Bus Rapíd Transit (BRT). Dos 10 corredores existentes na 

época do artigo, todos ocupavam a pista central, com as estações no canteiro central, o que é 

bom para evitar a obstrução da pista de ônibus por parte de veículos que utilizam as pistas 

laterais para conversões e outros movimentos conflitantes. Outro ponto levantado é que 
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apenas 3 corredores possuem faixa de ultrapassagem, a qual é um “[...] fator crítico para o 

sucesso da implementação do sistema BRT [...] de modo a permitir às estações receberem um 

alto volume de ônibus sem ficarem congestionadas [...]” (LARA; MARX, 2014, p. 29). Isso 

aponta para um dos aspectos que necessitaria mudanças para  a implementação de BRT na 

cidade.  

Outro ponto levantado por Lara e Marx (2014) é a infraestrutura das estações 

de ônibus em São Paulo. Em todas as estações analisadas havia desnível entre a plataforma e 

o piso do ônibus, o que obriga a presença de escadas e vãos, elementos que afetam a 

qualidade e o tempo de embarque/desembarque. Em relação às informações das linhas 

operantes nos corredores, todos os pontos apresentam mapas indicativos, mas metade não 

possui painéis de informação em tempo real dos ônibus. Por fim, apenas um dos corredores 

(Expresso Tiradentes) possui pagamento antecipado, ponto que também difere o BRT dos 

corredores convencionais. Segundo Lara e Marx (2014, p. 30): 

O pagamento externo é uma questão particularmente importante e 

crítica, pois, além de minimizar a evasão de pagamento das tarifas, 

evita perda de tempo em filas desde o acesso ao ônibus até o usuário 

se acomodar devidamente no interior do veículo. 

 

Ainda na questão da infraestrutura de estações, Lavieri et al. (2015) analisaram 

exclusivamente a qualidade das informações e o uso dos Painéis de Mensagem Variável 

(PMV) nos pontos de ônibus de São Paulo. Os autores analisaram duas paradas (Eldorado e 

Clínicas) de um dos principais corredores de São Paulo, o Campo Limpo - Rebouças - Centro. 

Foram escolhidos três horários de pico para a análise: das 7h30 às 8h30, das 12h00 às 13h00 e 

das 17h30 às 18h30, além da realização de entrevistas com os usuários nos dois sentidos. 

Lavieri et al. (2015, p. 90) concluíram que de 60% a 80% das previsões de chegada de ônibus 

nos PMV podiam ser consideradas boas, com o “[...] veículo chegando ao ponto, no máximo, 

3 minutos depois do horário previsto pelo painel [...]”. No entanto, a qualidade da informação 

não é o único fator determinante do uso do painel. 

Do ponto de vista dos usuários, 216 dos 329 entrevistados disseram olhar o 

painel eletrônico. Observou-se que, quanto mais linhas servirem para o usuário naquela 

viagem, maior a tendência de se usar o painel para decidir, por exemplo, qual linha pegar e se 

deixa um ônibus lotado passar. Por outro lado, o passageiro também prefere monitorar as 

chegadas na própria via em um ponto com grande fluxo de veículos, em que quatro ou mais 

linhas sirvam para o usuário. Nesse caso, “[...] além de o usuário poder embarcar em várias 

linhas diferentes, há grande probabilidade de que não demorem a chegar ao ponto.”. 
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(LAVIERI et al., 2015, p. 93). Outros pontos importantes observados para a utilização ou não 

dos PMV foram que os usuários com maiores níveis de instrução utilizam mais as 

informações e que horário de almoço é o período de pico em que as mensagens são menos 

usadas pelos usuários, excluindo os estudantes (Lavieri et al., 2015). Esses dados comprovam 

a complexidade de um sistema de transporte público prioritário. 

Para se aprofundar nessa complexidade, Silva (2015) caracterizou sistemas de 

BRT, BHLS e corredores de ônibus com segregação viária de 41 países diferentes a partir do 

banco de dados BRTData (BRT Centre of Excellence et al., 2014). Foram levantadas 

características gerais como população e integração tarifária, além de características físicas e 

operacionais como ano de inauguração, demanda, extensão das faixas e existência de 

separação de nível (Silva, 2015). Essas variáveis independentes foram relacionadas com uma 

variável dependente, a velocidade operacional, através de um modelo matemático de 

regressão linear múltipla, com o objetivo de identificar a influência das variáveis. Com esse 

modelo, foi possível obter coeficientes para as variáveis independentes que indicam seu grau 

de influência para a velocidade operacional. 

No modelo com melhor predição, com 10 variáveis independentes, a existência 

de pré-pagamento se mostrou a com maior coeficiente de influência positiva na velocidade do 

sistema, seguida pela distância média entre estações e o pavimento nas estações. A 

importância do pré-pagamento reforça o observado no estudo de Lara e Marx (2014), que 

indica esse fator como crítico nos sistemas BRT, principalmente. Por outro lado, a distância 

entre as estações é um ponto não destacado por outros autores e que segundo Silva (2015, 

p.50) “[...] está atrelada ao número de estações presentes no corredor, o que se conecta os 

tempos de aceleração e desaceleração perdidos em cada parada. Consequentemente quanto 

maior a distância entre estações, maior a velocidade operacional [...]”. A autora (Silva, 2015) 

mostra que a informação em tempo real foi somente o nono entre os noves coeficientes 

positivos do modelo. Em oposição, chamou a atenção na pesquisa o fato de a única variável 

com impacto negativo ser o nível de embarque do veículo, com Silva (2015) indicando como 

prováveis motivos a pouca presença de embarque em nível e da aproximação incorreta por 

parte dos motoristas. 

Outro trabalho que estuda a influência de faixas exclusivas a ônibus na 

velocidade média dos veículos é o de Arbex, Cunha e Setti (2015). Os autores analisaram as 

faixas exclusivas implantadas na cidade de São Paulo em 2013, para medir a diferença na 

velocidade operacional antes e após a implantação. Para isso, utilizaram dados de GPS para 

duas semanas distintas, uma em agosto de 2013 e outra em outubro de 2014 em três faixas 
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exclusivas (Avenida Sumaré, Rua Teodoro Sampaio e Avenida Faria Lima), um corredor 

(Avenida Rebouças) e uma via de tráfego misto Avenida Angélica. Arbex, Cunha e Setti 

(2015) escolheram uma linha representativa de cada eixo de transporte e analisaram as 

velocidades entre os pontos mais próximos do início e do fim de cada faixa. As melhoras 

exercidas pela faixa exclusiva na Avenida Sumaré "[...] surpreenderam positivamente, pois 

com a faixa exclusiva de fato houve uma redução das variabilidades dos tempos de viagem e 

aumento das velocidades medianas em praticamente todos os horários do dia.”. (ARBEX; 

CUNHA; SETTI, 2015, p. 12). 

Com relação ao corredor de ônibus analisado por Arbex, Cunha e Setti (2015), 

a velocidade subiu de 8,9 km/h para 14,7 km/h às 18h00 e de 13,1 km/h para 17,2 km/h às 

19h00. Os autores destacam que o provável fator para essa mudança seja a proibição de taxis 

circulando no corredor das 6h00 às 9h00 e das 16h00 às 20h00, implantada em março de 

2014. Na Rua Teodoro Sampaio, a nova faixa exclusiva aumentou a já alta variabilidade de 

velocidade ao longo do dia, que Arbex, Cunha e Setti (2015, p. 12) atribuem à “[...] influência 

do desempenho da via onde esta rua termina, a Av. Dr. Arnaldo.”. Portanto, analisando 

exclusivamente a velocidade através de dados GPS, a implantação de sistemas exclusivos de 

ônibus se mostra pouco eficiente em alguns casos, indicando que cuidados com outros 

aspectos devem ser tomados para a melhoria de eficiência. 

Com relação ao uso de softwares, o trabalho de elaborado por Paradeda (2015) 

analisa o efeito da troca modal de uma faixa exclusiva para ônibus no tráfego de automóveis 

no acesso para a Ilha de Santa Catarina em Florianópolis. O autor usou um software de 

simulação microscópica AIMSUN (TSS, 2014) para analisar os efeitos da implantação dessa 

faixa exclusiva e como ela afeta no tráfego dos automóveis. Para Paradeda (2015, p.89), 

As simulações mostraram que a escolha por faixas exclusivas seria o 

mais indicado para privilegiar o transporte público coletivo, mas ainda 

assim é uma decisão difícil de implantar pela restrição ao uso do 

automóvel. Mas, supondo que a decisão seja por privilegiar o 

transporte público coletivo, a escolha mais óbvia é pela implantação 

de faixas exclusivas já que em simulação o ônibus alcançará 

velocidades maiores, e a migração modal é menor. Outro ponto 

importante é que, nem sempre o automóvel é responsável por 

prejudicar a velocidade do ônibus. O aumento da frota rodante após a 

migração, sem um redesenho de rotas e ajuste na tabela horária, pode 

ser muito prejudicial para o sistema, mesmo com faixas exclusivas. 

 

Portanto, deve ser considerado no os possíveis efeitos da priorização dos 

corredores exclusivos no tráfego dos automóveis na mesma via. O uso do software de 

simulação AIMSUN (TSS, 2014) poderá ser útil neste trabalho para a obtenção de simulações 
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sob determinadas condições e para efeito comparativo com os dados colhidos em campo e 

com as fundamentações teóricas. Das diversas condições de contorno que autor utilizou para 

realizar as simulações, uma entra em destaque tendo em vista que é muito similar com ao 

objeto de estudo deste trabalho. As simulações com faixas exclusivas para ônibus podem ter a 

mesma equivalência com os corredores de São Paulo. Além disso outra condição que o autor 

impõe são os comprimentos das paradas que tiveram aumento significativo do desempenho da 

faixa simulada. Por fim, para Paradeda (2015, p.89) 

Para pesquisas futuras, um fato importante deve ser analisado; se 

realmente o impacto gerado pelo aumento do tamanho do ponto de 

parada é tão significativo quanto foi observado nos resultados. Se 

confirmado, isso significa que com poucos investimentos já seria 

possível obter uma melhora na velocidade do transporte coletivo. 

 

Isso indica e encoraja que trabalhos com dados de campo que analisem os 

tamanhos das paradas de ônibus sejam comparados com os resultados das simulações 

realizadas pelo autor para confirmar ou não a hipótese em questão. 

Para analisar a origem e o destino das viagens realizadas no município de São 

Paulo, o trabalho de Paiva (2013) possui uma análise da pesquisa de origem e destino e na 

frequência e frotas das linhas gerenciadas pela SPTrans. Essa pesquisa é feita de dez em dez 

anos com o objetivo de levantar dados dos usuários do transporte público para a elaboração de 

políticas de mobilidade urbana. O autor foca apenas em dados com relação aos ônibus, 

excluindo os outros sistemas com hierarquia superior. Portanto, o trabalho de Paiva (2013) 

apresenta uma metodologia interessante para entender os vetores origem/destino ao analisar 

os polos que atraem a população e o local onde os usuários habitam. 

A pesquisa de origem e destino é realizada a cada dez anos, e como a data da 

elaboração deste projeto é de 2017, é muito possível que a nova pesquisa poderá ser incluída 

caso seja publicada em tempo hábil para ser estudada e analisada. 

Para auxiliar na identificação de quais são os elementos que podem ter 

interferência no nível de serviço do corredor, pode-se utilizar os critérios levantados no 

trabalho de Lindau et al. (2013). O trabalho consiste em fazer uma comparação do sistema de 

BRT desenvolvido no contexto latino-americano e o sistema europeu BHLS. O autor utiliza 

tabelas com vários critérios a serem verificados em vários sistemas BHLS existentes na 

Europa. Os critérios utilizados são classificados em via, integração intermodal, espaçamento 

entre estações, interseções, ônibus, ITS, marca e desempenho. Dentro de vias, os critérios 

subdividem-se em segregação para ônibus de 0 a 40%, de 40% a 80% e de 80% a 100%, guia 

e identificação. Dentro de integração intermodal, subdividem-se em estacionamentos para 
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automóveis localizados próximos a pontos de parada, estacionamentos para bicicletas 

localizados próximos a pontos de parada e transporte coletivo. Dentro de espaçamento entre 

estações, subdividem-se em espaçamento de 200 a 600m e espaçamento maior que 600m. 

Dentro de ônibus, subdividem-se em capacidade (em número de passageiros), sistema de 

propulsão e combustível. Dentro de ITS, subdividem-se em informações nas estações, 

informação prévia ao ingresso no sistema, informação interna no ônibus e controle da 

operação. Em marca, subdividem-se em sistema, veículos e estações. Finalmente em 

desempenho, os critérios subdividem-se em atração de novos usuários, atração usuários de 

automóvel privado, headway pico entre 0 a 5 minutos, headway pico entre 6 a 10 minutos, 

headway pico maior que 10 minutos, headways fora do pico entre 0 a 15 minutos, headways 

fora do pico maior que 15 minutos, regularidade acima de 85%, regularidade 75 a 85% e 

velocidade comercial (em km/h). Esses critérios podem ser adaptados para fazer parte da 

identificação dos elementos presentes em corredores. 

Para analisar os custos envolvidos na implantação de um corredor de ônibus, o 

trabalho de Reis et al. (2013) é uma boa referência pois dispõe de tabelas de custos para efeito 

comparativo dos outros sistemas. Embora o autor trabalhe com o BRT, é possível assumir que 

este é o sistema mais próximo de um corredor de ônibus. Além disso o autor realiza um 

estudo de implementação de BRT na cidade de São Paulo no corredor Santo Amaro / Nove de 

Julho / Centro. Além disso, para Reis et al. (2013),  

Considerando apenas os custos de construção, o custo por usuário por 

km do BRT é mais de 25 vezes menor que o do metrô. Evidentemente 

a capacidade influi na operação posterior, bem como o preço dos 

equipamentos e a manutenção, e outras análise precisam ser feitas 

para o pós construção, porém os dados mostram que é possível 

construir muito mais BRT com resultados similares ao do metrô [...] 

 

Portanto, o autor conclui que é viável a aplicação do BRT em São Paulo 

levando em consideração, principalmente, o baixo custo de implementação e de operação em 

relação aos sistemas sobre trilhos (metrô, trem e VLT). 

Por fim, o trabalho elaborado por Ferreira et al. (2016) analisa por meio de 

simulação de software a implantação do corredor Campo Limpo / Rebouças / Centro, mas 

com um foco no trecho Rebouças / Centro. O trabalho utiliza dados fornecidos pela CET de 

um ano antes da implantação do corredor, em 2003, até o ano de 2007. Os dados da 

velocidade média e o volume de tráfego foram os critérios para a análise do desempenho das 

vias que compõem o sistema. Porém, com a comparação do período antes e depois da 

implantação do corredor houve uma queda da qualidade do serviço. Ferreira et al. (2016, p.8) 
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formulam uma hipótese na conclusão do trabalho tentando explicar esse fenômeno de queda 

da qualidade do serviço onde “Analisando o funcionamento deste corredor podemos destacar 

como uma possível causa desta perda o fato de este [corredor] possui excesso de sobreposição 

de linhas compartilhando um mesmo corredor, ao invés de operarem com a estratégia da linha 

tronco.”. Além disso o trabalho menciona a perda de uma faixa para automóveis que diminui 

a capacidade do volume de tráfego e a falta de faixas de ultrapassagem que permitem que 

ônibus cujos passageiros já estão embarcados e desembarcados possam ultrapassar aqueles 

que ainda estão realizando este processo. 

O trabalho utiliza o software QGIS para realizar as análises. Porém os autores 

citam outros softwares livres  que também podem integrar as análises e simulações neste 

trabalho. 

Analisando esses trabalhos, fica evidente que o tema de mobilidade urbana é 

muito explorado. A existência de vários estudos teóricos ou em simuladores mostram certos 

resultados interessantes que precisam ser estudados na prática. Como a proposta deste 

trabalho é uma comparação dos dados coletados em campo com resultados teóricos 

(simulados ou não) e com os indicadores oficiais dos órgãos que regulamentam o transporte 

público na cidade de São Paulo. A comprovação ou não de várias hipóteses formuladas para a 

explicação de tais eventos, resultados das simulações servirá de base para um estudo mais 

aprofundado sobre o fenômeno. 
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