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1 INTRODUÇÃO 

 

As grandes capitais ao redor do mundo abrigam as principais empresas e 

universidades, sendo consideradas os centros das oportunidades. Isso gera uma grande atração 

de pessoas todos os anos, e consequentemente, uma necessidade de realizar seus respectivos 

deslocamentos pela cidade. 

A partir desse aumento populacional nos grandes centros, pode-se perceber as 

diferenças com relação a importância que se deposita na infraestrutura urbana. Em cidades 

como Tóquio, Nova York, Londres, Paris e Moscou, que lideram o ranking mundial de 

melhores transportes públicos, respectivamente (CICLOVIVO, 2016), existe um estilo de 

mudança baseado em melhorar o meio de transporte coletivo e dificultar o individual. Por 

exemplo, em Paris as velocidades para os carros no centro são limitadas a 30 km/h (MALAN, 

2015), e em Nova York diversas ruas centrais não permitem a passagem de carros. Mas em 

contrapartida, existem linhas metroviárias e de ônibus pela cidade como um todo, com uma 

frequência e pontualidades garantidas, sem contar a estrutura adequada para que o pedestre 

consiga realizar os acessos aos meios coletivos. Isso faz com que o uso do veículo individual 

não seja vantajoso para o usuário, aumentando a preferência pelo meio coletivo. 

 No entanto, quando esses investimentos não ocorrem, o sistema sofre uma 

deterioração, e a rede viária urbana, que não foi projetada para comportar esse disparo na 

demanda, acaba sobrecarregada, gerando congestionamentos. 

No Brasil, existe uma distinção social relacionada ao tipo de transporte utilizado. 

O coletivo é visto como meio de transporte da classe com renda mais baixa, enquanto que o 

individual, da classe de renda mais alta. Por conta disso, o governo tomou medidas facilitadoras 

do processo de aquisição do automóvel próprio, incentivando a população a migrar do 

transporte público para o individual. 

Visto que os meios de transporte públicos não possuem a mesma liberdade de 

escolha de caminhos como os carros, já que devem cumprir uma rota previamente definida, a 

discrepância na quantidade entre automóveis, ônibus e micro-ônibus que circulam em cidades 

com baixa visão em termos de infraestrutura, como São Paulo, compromete diretamente a 

eficiência de ambos na via. Além disso, apesar da mesma possuir uma rede metroviária com 

77,4 quilômetros de extensão e transportar cerca de 4,7 milhões de passageiros diariamente, o 

meio possui deficiências, como superlotação, não atendimento em toda a região da cidade e 

lentidões causadas por problemas operacionais, considerados desvantagens em momentos de 

escolhas modais (COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO, 2015). 
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A mobilidade urbana é a capacidade que um indivíduo tem de se deslocar. Esse 

conceito envolve dois componentes: a performance do sistema de transporte, onde são 

consideradas a infraestrutura, os horários, rotas e tempo de viagem, e as características do 

usuário, tais como suas necessidades, sua disponibilidade de utilizar o meio individual e sua 

renda. 

Por isso, em cidades grandes com altos níveis de congestionamento, é nítida a 

necessidade de mudança no sistema de transporte, fornecendo confiabilidade para o usuário em 

utilizar os modos coletivos, extinguindo os estereótipos criados, de forma que sejam usufruídos 

por todas as classes sociais. 

Na cidade de Curitiba, foi implantado o Bus Rapid Transit (BRT) como opção 

de melhoria. Trata-se de um sistema de transporte coletivo de alta capacidade, cujo 

funcionamento é semelhante ao do metrô, porém com gastos operacionais menores, com o 

propósito de, não só atrair os usuários do meio de transporte individual como conduzir o 

crescimento urbano.  

Conforme a demanda foi aumentando, ocorreram adaptações no sistema, como 

a aquisição de veículos biarticulados para comportar uma quantidade maior de usuários, e o uso 

de combustíveis mais limpos, reduzindo a emissão de gases poluentes. 

Dentre as suas vantagens frente aos meios já existentes, a principal é a eficiência 

no seu trajeto. A circulação dos ônibus e microônibus nos corredores exclusivos é usualmente 

comprometida pela presença de veículos não autorizados que invadem esse espaço para evitar 

os congestionamentos, acarretando atrasos pela redução da velocidade. Já no sistema BRT, isso 

não ocorre, pois ele é composto por uma faixa de circulação exclusiva e fechada, impedindo 

qualquer acesso. Com isso, a sua velocidade se mantém constante e, consequentemente, o 

tempo de percurso também, criando uma confiabilidade maior por parte do usuário 

(ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URBANO, 2016). 

Entretanto, como o sistema de tráfego urbano é uma rede complexa e dependente, é necessário 

que ocorra uma integração entre os diversos meios de transporte.  

Espera-se que a realização dessa pesquisa contribua com a mobilidade de 

grandes centros urbanos, servindo de apoio para os meios já existentes que se encontram em 

situações saturadas de serviço. 
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1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

Analisar a eficiência da implantação do sistema Bus Rapid Transit (BRT) em 

grandes centros urbanos. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

Caracterizar o sistema Bus Rapid Transit.  

Verificar as migrações modais de usuários.  

Analisar a redução dos veículos individuais nas vias, assim como a otimização 

do tempo e das velocidades do sistema BRT frente aos outros meios de transporte coletivos 

existentes. 

Comparar os níveis de serviço antes e depois da implantação do sistema BRT. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

                        Enquanto o meio de transporte coletivo é muito utilizado em algumas cidades 

grandes, tais como Nova York, Paris, Londres e Tóquio, em outras, como por exemplo São 

Paulo, ele passa por uma deterioração cada vez maior. Isso acarreta uma perda de confiabilidade 

dos usuários, considerada o principal fator de escolha modal, resultando em uma preferência 

pelo uso do meio individual. 

                        Entretanto, a ocorrência de um número alto de veículos nas vias resulta em 

prejuízos para a própria população. Em uma pesquisa feita com a cidade de São Paulo, foi 

identificado que a média diária de tempo perdido com os congestionamentos é de duas horas e 

quarenta minutos. Como o tempo parado é sinônimo de ausência de produção, é possível 

estimar o quanto isso vale monetariamente. Considerando que a renda média anual de cada 

paulistano é de R$ 44 mil, e dividindo-a pelo número de horas em um ano, temos que cada hora 

perdida vale aproximadamente R$ 5,00, ou seja, ao juntar algo em torno de 6,5 milhões de 

pessoas que trabalham todos os dias na capital, resulta-se em uma perda de mais de 50 milhões 

de reais por dia (G1, 2015). Um valor significativo que é desperdiçado no trânsito.  

                        Além disso, os congestionamentos acarretam uma queda na qualidade do ar, pois 

o nível de emissão de gases poluentes é agravado.                      
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Com isso, a necessidade de redução na quantidade de automóveis nas vias é um 

bem comum para a cidade. A base para que isso ocorra está em fornecer alternativas vantajosas 

de transporte coletivo, permitindo que haja uma migração modal, ou seja, é preciso recuperar a 

confiabilidade do usuário pelo meio público. 

Uma possível opção é o sistema Bus Rapid Transit, já implantado em algumas 

capitais, que poderá ser uma solução de atratividade do usuário do meio individual para o 

coletivo nos grandes centros urbanos, proporcionando melhoras tanto físicas quanto ambientais 

ao local. 

 

1.3 METODOLOGIA 

 

Este trabalho será desenvolvido por meio de pesquisas bibliográficas, práticas e 

simulações em software.  

A pesquisa bibliográfica terá como fundamento a realização de um estudo 

detalhado sobre o mecanismo do sistema Bus Rapid Transit, suas características e implantação.        

A parte prática terá como estudo de caso a cidade de São Paulo, a qual será usada 

para simular a implantação do sistema BRT. Para isso, será feito o levantamento dos dados de 

tráfego atuais do local, em documentos registrados pela Companhia de Engenharia de Tráfego 

(CET) e pela Companhia do Metropolitano de São Paulo (METRÔ), tais como os meios de 

transporte presentes, as demandas de cada tipo, as suas respectivas velocidades e volumes, o 

nível de serviço e os principais locais de origem e destino dos usuários. Caso esses dados não 

estejam disponíveis em documentos, serão coletados no local, através de contagens manuais e 

aparelhos medidores de velocidades.  

A partir disso, será possível simular em um software, sobre um desenho real da 

região, a implantação do sistema BRT, verificando as mudanças ocorridas com relação a 

migração dos usuários do meio individual para o coletivo, e nas vias que estavam 

congestionadas anteriormente, para analisar se seria uma solução viável para o local. 

 

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

Este trabalho será estruturado em cinco seções. 

A seção 1 será composta pela introdução, na qual será apresentada uma visão 

geral sobre o assunto estudado, juntamente com os objetivos, seguido pela justificativa do 

problema pesquisado e o método para alcançar tais objetivos. 
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A seção 2, através de uma revisão da literatura, se aprofundará na mobilidade 

dos grandes centros urbanos. Contemplará também informações sobre as características e o 

funcionamento do sistema Bus Rapid Transit, identificando os possíveis fatores atrativos que 

serão fornecidos para os usuários.  

A seção 3 irá constar dados sobre os diversos meios de transporte existentes na 

cidade de São Paulo e sobre o sistema BRT que será simulado. Irá conter uma descrição sobre 

a simulação feita e apresentará seus resultados, verificando os efeitos causados na rede.  

A seção 4 contemplará a análise e discussão dos resultados obtidos. 

A seção 5 apresentará a conclusão final do trabalho, e indicará possíveis 

continuações dessa linha de pesquisa.
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1.5 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES  

 

ATIVIDADES 25/2 04/3 11/3 18/3 25/3 01/4 8/04 15/04 22/04 29/04 06/05 13/05 20/05 29/05 

Busca por referências X X X X X X X X       

Seção 2 – 2.1 Estudar a situação da 

mobilidade urbana em São Paulo 

X X X            

Seção 2 – 2.2 Analisar as regiões com 

problemas de tráfego 

X X X            

Seção 3 – 3.1 Escolher o software de 

simulação mais adequado para o projeto. 

 X X            

Seção 3 – 3.2 Estudar o funcionamento do 

software escolhido para simulação 

 X X X X          

Seção 4 – 4.1 Busca de dados para a 

simulação 

  X X X          

Seção 4 – 4.2 Realização da simulação no 

software 

    X X X X X      

Seção 4 – 4.3 Análise e discussão dos 

resultados 

       X X X     

Seção 4 – 4.4 Discussão sobre a eficiência 

da implantação do sistema BRT na região 

escolhida 

          

X 

 

X 

 

X 

  

Seção 5 – Conclusão           X X   

Revisão Final            X X  

Entrega Final              X 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

A região mais ativa de uma cidade é chamada de centro urbano, ou seja, onde 

estão localizadas as principais atividades comerciais e financeiras. Como exemplo, pode-se 

citar a cidade de São Paulo, responsável por grande parte das oportunidades de trabalho nas 

áreas de consumo e prestação de serviços do Brasil (BARBON et al., 2015). Em virtude disso, 

todos os anos ocorre uma migração de pessoas. No período de um ano, entre julho de 2015 e 

de 2016, o maior município brasileiro recebeu 70,3 mil novos moradores, ultrapassando uma 

quantidade de 12 milhões de habitantes, segundo uma estimativa fornecida pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (LEAL; L., 2016). 

Entretanto, esses centros, como o próprio nome já diz, estão localizados nas 

regiões centrais da cidade, enquanto que as áreas residenciais ficam mais afastadas (BARBON 

et al., 2015). Essa distribuição de usos de solo acaba gerando um número significativo de 

viagens diárias realizadas pelas cidades, que são escolhidas de maneira mais vantajosa para o 

usuário. 

Apesar de já possuírem uma rede de transporte integrada, algumas cidades 

grandes sofrem com a falta de investimentos e manutenção no sistema de transporte coletivo, 

resultando na queda da sua qualidade, eficiência e preferência frente ao meio individual.   

Dentre os fatores que influenciam na escolha do usuário estão a segurança e a 

confiabilidade do meio, sendo essa última relacionada ao tempo gasto com o deslocamento. 

Tratando-se de locais com baixo investimento em infraestrutura, ao analisar os ônibus, 

identifica-se que um dos principais problemas é a incerteza de influências na rota, por exemplo, 

como esse meio não possui liberdade de escolha de caminhos, qualquer intervenção como 

alagamentos, acidentes ou congestionamentos, resultam em uma perda de tempo importante. Já 

com os veículos individuais isso é menos ocorrente, pois existe a possibilidade de se alterar a 

rota caso ocorra algum imprevisto. 

Com relação aos sistemas metroviários e ferroviários, apesar de também terem 

suas rotas definidas, existem menos interferências como as citadas, pois possuem um traçado 

exclusivo. Porém, estão sujeitos a problemas técnicos, comprometendo seu bom 

funcionamento. Além disso, não é sempre que a malha se estende pela cidade toda e a 

frequência nos horários de pico possui problemas, acarretando uma superlotação tanto nas 

estações quanto nos vagões, fazendo com que percam preferência. 

A falta de preferência pelo transporte coletivo e o crescimento desordenado de 

veículos em algumas cidades pode ser comprovado pelas taxas de ocupação média, como por 
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exemplo, na cidade de São Paulo temos 1,4 pessoas para os automóveis contra 72 para os ônibus 

urbanos, ou seja, a maioria dos veículos individuais da cidade transportam um usuário somente 

(DUTRA et al., 2016).  

Esse é um conceito que precisa ser revertido, ou seja, precisam ocorrer mudanças 

que façam com que os sistemas de transporte coletivos sejam mais atraentes do que o meio 

individual, trazendo benefícios para o desenvolvimento da cidade e para a qualidade de vida da 

população, além da economia financeira, como é visto nas cidades mais desenvolvidos. 

Segundo o professor Orlando Strambi, do Departamento de Engenharia de 

Transportes da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, está ocorrendo uma mudança 

na visão das políticas de transporte, cujo foco sempre esteve nos automóveis. De umas décadas 

para cá foi possível perceber que quanto mais pessoas utilizam o meio individual, menos 

eficiente ele se torna, chamando a atenção para três novos eixos principais: o incentivo ao uso 

do transporte público, a promoção do transporte não motorizado e o desestímulo ao uso de 

automóveis (LEAL; J., 2016). 

As faixas exclusivas de ônibus na capital paulista aumentaram em 2016, 

passando de 90 para aproximadamente 500 quilômetros de extensão. Isso permitiu que a 

velocidade média dos ônibus sofresse um acréscimo, diminuindo o tempo do percurso, além de 

ser interessante para o meio ambiente, já que a emissão de gases poluentes, consequentemente, 

reduziu (COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO, 2016a). No entanto, existem 

fatores que comprometem o fluxo livre, tais como os veículos que invadem a faixa 

indevidamente, a presença de táxis, que possuem permissão para circular desde que estejam 

ocupados, e até mesmo outros ônibus que ficam parados na faixa por terem problemas técnicos 

ou por excesso de passageiros esperando para embarcar e desembarcar. 

Segundo os Indicadores de Referência de Bem-Estar no Município (IRBEM), o 

número de pessoas que utilizam os ônibus diariamente na cidade de São Paulo aumentou de 

68% para 71% no último ano, mas tratando-se de satisfação com relação aos serviços 

oferecidos, em uma escala de zero a dez, sua pesquisa demonstrou nota média de 3,9, revelando 

que ainda existem muitos problemas a serem solucionados (BAZANI, 2016b). 

Mesmo trazendo mudanças no sistema viário, as faixas de ônibus precisam se 

tornar corredores exclusivos de alto desempenho para que possam auxiliar com capacidade 

elevada (LEAL; J., 2016).  

O Bus Rapid Transit (BRT) é um sistema de transporte coletivo de alto 

desempenho, que visa a mobilidade urbana rápida, confortável e segura. Necessita de uma 



12 

 

infraestrutura segregada, atingindo assim uma operação eficiente e frequente (ASSOCIAÇÃO 

NACIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URBANO, 2016). 

Seu funcionamento é similar ao metrô, porém com custos e tempo de 

implantação significativamente menores. As estações são construídas no mesmo nível das 

portas dos veículos, e a cobrança da passagem feita na sua entrada, por meio de catracas, 

diferenciando-se dos ônibus comuns, nos quais existe uma perda de tempo para o acesso dos 

passageiros, causado pela existência de degraus na sua entrada, e pela espera devido as filas 

para o pagamento da passagem na catraca (ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS 

DE TRANSPORTE URBANO, 2016). 

Os veículos articulados possuem capacidade de transportar uma média de 160 a 

270 passageiros, substituindo o equivalente a 100 veículos nas vias. Ao compará-lo com os 

outros meios de transporte coletivos, nota-se que para uma demanda de até 45 mil 

passageiros/hora-sentido, ele possui uma capacidade maior frente aos demais, como é mostrado 

no Gráfico 1. A partir disso, o sistema precisará trabalhar como apoio para o Metrô. Sua 

circulação é feita em pistas exclusivas e fechadas, evitando os problemas ocorrentes para os 

ônibus comuns, e possuem um sistema inteligente, monitorado pelo Global Positioning System 

(GPS), o qual permite o controle e realização de mudanças de acordo com a necessidade da via 

(ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URBANO, 2016).  

Gráfico 1 – Capacidade entre diferentes meios de transporte 

 

Fonte: Associação Nacional das Empresas de Transporte Urbano (2016). 

 

 Por ser um meio de alta capacidade, esse sistema poderia ser usado como 

alternativa para a melhoria da crise de mobilidade urbana vivida em diversos centros urbanos, 

porém como a sua implantação demanda uma modificação na via existente, é necessário que se 
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faça um estudo detalhado sobre seus futuros efeitos, para que ele possa contribuir de maneira 

integrada com os outros sistemas da rede, aliviando-os. 
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