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POLITICA DE TRANSPORTE URBANO

AN P

A cidade do Rio de Janeiro vem passando por profundo processo de 
desenvolvimento urbano, social e econômico, principalmente depois 
do anúncio da cidade como sede dos Jogos Olímpicos de 2016. Mas 
não apenas por isso. O conjunto de transformações inerente a este 
processo inclui uma revisão da forma como os políticos, os servidores 
públicos, a iniciativa privada e a sociedade em geral encaram as 
necessidades e carências mais relevantes da cidade e de como defi-
nem suas reais prioridades. O enfrentamento corajoso e sério da 
questão da segurança pública, os investimentos em revitalização de 
áreas degradadas há muitas décadas e uma potente injeção de oti-
mismo no setor privado são alguns dos exemplos que dão à cidade 
uma interessante condição de “bola da vez”.

O setor de transportes também pode ser considerado um dos princi-
pais exemplos da revisão por que passa esse núcleo metropolitano. A
reforma do modelo jurídico e econômico que rege o sistema de ôni-
bus, através da introdução de contratos de concessão e da formação 
de consórcios de operadores privados, foi fator decisivo para a cria-
ção de um ambiente no qual tem germinado, gradual e consistente-
mente, um sistema mais eficiente e racional de transportes por ôni-
bus. A implantação de uma política de integração tarifária denominada 
Bilhete Único Carioca é o primeiro efetivo resultado dessa reforma, 
permitindo economia aos usuários e empregadores que despendiam 
mais dinheiro em função da necessidade de transbordos entre duas 
linhas de ônibus ou entre ônibus e trem.

A segunda consequência fundamental da implantação do novo mode-
lo é a formação de acordos operacionais entre os consórcios para os 
investimentos em material rodante e em sistemas de gerenciamento 
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para equipar e operar o sistema BRT, cujo primeiro corredor, de 56 
km, será implantado em junho de 2012, criando um sistema tronco-
alimentado de transporte de alta capacidade.

O terceiro desdobramento do novo modelo é a política de racionaliza-
ção do espaço viário principal da cidade, com a política de priorização 
do transporte coletivo nas vias arteriais através da criação de faixas 
rápidas de ônibus denominadas BRS (Bus Rapid Sistem), em intenso 
processo de expansão.

O SISTEMA BRT (BUS RAPID TRANSIT) – CORREDOR RÁPIDO 
DE ÔNIBUS

Trata-se de um vigoroso elemento estruturador do transporte por ôni-
bus que, com experiências sucessivas em diversas cidades do mundo, 
a começar por Curitiba, vem sendo incrementado em seus aspectos 
técnicos e operacionais de forma espantosa, a ponto de já poder ser 
considerado um modo de transporte de alta capacidade, haja vista seu 
desempenho já demonstrado. Com a enorme vantagem que possui do 
ponto de vista econômico, com custos de implantação e operação 
relativamente baixos, quando comparado aos modos tradicionais de 
transporte de massa, e mais rapidez de implantação na maioria dos 
casos, esse sistema vem se tornando cada vez mais aceito, principal-
mente nas cidades emergentes.

O Rio de Janeiro está operando o BRT, o seu primeiro corredor de 
56 km de extensão, de duplo sentido, que reestrutura uma ligação 
importante da cidade. O Transoeste, como foi batizado, liga os 
crescentes bairros dormitórios da zona oeste da cidade à área da 
Barra da Tijuca, onde se localizam também crescentes postos de 
trabalho e pontos de interesse para compras e lazer. O sistema de 
ônibus comuns que atendia esta ligação estava saturado e com um 
péssimo desempenho em se tratando de conforto e mobilidade. 
Uma viagem média, na hora-pico, levava cerca de duas horas, com 
uma ocupação média superior a 10 passageiros/m2. Com o corre-
dor BRT essa mesma viagem média tem seu tempo reduzido para 
uma hora. O sistema BRT é uma linha troncal alimentada por linhas 
de ônibus comuns.

Além do Transoeste, a rede de BRT será composta de mais três cor-
redores, integrados entre si e com os sistemas de trem e metrô da 
região metropolitana através de estações projetadas para tal. A
soma das viagens metropolitanas que passarão a ser realizadas em 
sistemas de transporte de alta capacidade integrados será, em 
2016, quatro vezes maior que a atual. É certo que a frota de ônibus 
comuns se reduzirá drasticamente com a introdução do BRT e com 
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o aumento da capacidade do sistema metroferroviário, previsto para 
ofertar um volume adicional de um milhão viagens/dia útil até 2016. 
Porém, uma quantidade ainda expressiva de viagens se utilizará 
total ou parcialmente de ônibus comuns, trafegando nas vias urba-
nas junto ao tráfego geral. Qual a resposta que o Rio de Janeiro está 
dando a esse segmento?

O BRS (BUS RAPID SISTEM) – UM INSTRUMENTO DE 
EFICIÊNCIA E RACIONALIDADE NO USO DAS VIAS

As tão tradicionais faixas prioritárias para ônibus, sem segregação 
física, utilizadas em larga escala em importantes cidades do mundo, 
chegaram, finalmente, às vias urbanas do Rio de Janeiro com a deno-
minação de BRS. Após tentativas frustradas de implementá-las, no 
passado, em vias arteriais de tráfego intenso e desordenado de bair-
ros como Centro e Copacabana, foi feita uma revisão das causas 
desse fracasso pretérito e uma nova investida foi lançada, agora, com 
base no novo modelo de concessão e nas modernas tecnologias de 
controle de tráfego.

É sabido que o bom desempenho de faixas prioritárias de ônibus sem 
segregação física depende, basicamente, de dois aspectos:
- um eficiente suporte de controle e fiscalização contra o uso indevido 

da faixa;
- volumes de ônibus compatíveis com a capacidade da faixa.

O Rio, como dito, viveu experiências frustrantes em suas tentativas 
anteriores de implementar esse instrumento e as causas desse insu-
cesso se devem basicamente ao fato de não se ter conseguido alcan-
çar os dois aspectos acima. Fiscalização insuficiente ou ineficiente 
para evitar o desrespeito às regras e dimensionamento inadequado 
das linhas de ônibus a se utilizarem da prioridade.

O que mudou?

Sobre o primeiro dos aspectos, controle e fiscalização, pode-se dizer 
que a grande evolução dos últimos anos foi o ITS (Inteligent Transpor-
tations Sistem). O uso de câmeras inteligentes, baseadas nas técnicas 
de redes neurais, permite o reconhecimento dos veículos autorizados 
e não autorizados a trafegarem nas faixas, com a sofisticação, a 
depender também de uma boa engenharia de tráfego, de permitir 
certos veículos em determinadas condições tais como carros que se 
utilizem de trechos do BRS apenas para acesso a garagens e para 
conversões em ruas transversais. Essa flexibilização que a tecnologia 
trouxe simplificou as regras e, com regras mais simples e menos rígi-
das, o controle se tornou mais eficaz.
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O segundo dos aspectos foi facilitado pelo modelo dos consórcios. O
correto dimensionamento dos volumes de ônibus em cada faixa 
depende, crucialmente, de que não haja concorrência entre os mes-
mos. A lógica da concorrência induz ao aumento da frota e o conse-
quente aumento das frequências. Induz também à competição nos 
pontos de parada. Um modelo que, em tese, praticamente elimina a 
concorrência, como passou a ser o do Rio, permite o dimensionamen-
to pela lógica da demanda a ser atendida, com frequências compatí-
veis e paradas seletivas.

A soma dos dois aspectos garantiu, portanto, o bom funcionamento das 
faixas BRS, até este momento contando com 27 km de extensão e cuja 
implantação implicou também em interessantes impactos no ordena-
mento do trânsito, mantendo os antes indisciplinados ônibus do lado 
direito da via e os demais veículos e as paradas permitidas do lado 
esquerdo da via.

Este artigo não tem como objetivo apresentar uma análise técnica 
fundada em dados. Entretanto, é necessário ressaltar que a velocida-
de média dos ônibus dentro das faixas BRS chegou a dobrar nos 
trechos onde os resultados foram melhores e, mesmo nos demais 
trechos, os resultados em termos de mobilidade para os ônibus é 
significativo. Isto se deve, basicamente a três fatores preponderantes: 
redução da frota operante das linhas atingidas, introdução de faixa 
prioritária e escalonamento dos pontos de parada.

Os ganhos de eficiência promovidos pelo BRS na operação dos ônibus, 
quando corretamente geridos, ou seja, em benefício dos usuários do 
próprio sistema, começam a aflorar em incrementos na qualidade e con-
forto. O melhor exemplo disso é o investimento que os operadores já 
começaram a realizar, sob determinação do poder concedente, em veí-
culos dotados de melhor padrão tecnológico e de maior custo de aqui-
sição e operação. Ônibus dotados de chassis piso baixo (low entry), 
motor traseiro, suspensão a ar e câmbio automático já podem ser vistos 
em circulação nos corredores, com esse investimento sendo compensa-
do pelos ganhos na redução de consumo de combustível e da própria 
frota alocada por linha.

A importância social do BRS pode ser simplificada por estes dados: 
na chegada de manhã ao Centro na pista central (ou seja, da av. Bra-
sil + ponte) existem em duas faixas por hora 3.000 autos (inclusive 
táxis) que, à taxa de ocupação de 1,4, somam 4.200 pessoas. Tam-
bém em outras duas faixas (do BRS) 590 ônibus (intermunicipais 
metropolitanos + municipais) que, à taxa de ocupação de 45 passa-
geiros, somam 27 mil pessoas. Ou seja, o mesmo de espaço que é 
ocupado por uma pessoa em auto é ocupado por sete em ônibus.
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Tabela 1
Dados gerais dos BRT e BRS

BRT Comprimento
(km)

Frota Demanda
(mil viagens/dia)

Custo (R$) 
Bilhão

Transoeste 56 125 150 1,0

Transcarioca 39 200 550 1,5

Transolímpica 26 80 100 1,3

Transbrasil 32 400 1.000 1,3

Total 153 705 - 5,1

BRS – principais corredores Comprimento
(km)

Frota Demanda
(mil viagens/dia)

Ataulfo de Paiva + Visconde de Pirajá + 
Nossa Senhora de Copacabana

7,0 900 419

Barata Ribeiro + Prudente de Moraes + 
San Martin

7,0 745 452

Presidente Vargas (sentido Candelária) + 
Rio Branco

4,0 2145 771

Antonio Carlos + Primeiro de Março + 
Presidente Vargas (sentido praça da Bandeira)

4,0 2145 663

Tabela 2
Sistema de alta capacidade
Volume de viagens – milhão de viagens / dia útil

Trem + metrô BRT Total

2013 1,1 0,1 1,2

2016 2,2 1,8 4,0

CONCLUSÃO

Melhorar a eficiência do transporte e do tráfego se tornou imperativo 
para as cidades em desenvolvimento. Reestruturar a rede de ônibus 
com base em corredores BRT, como elementos estruturadores de alta 
capacidade, integrados ao sistema metroferroviário, constitui-se em 
ótima alternativa para essas cidades, dado o custo relativamente 
baixo, a rapidez na implementação e a capacidade de atendimento 
com bom nível de conforto e mobilidade.

O BRS, estando dedicado não somente à melhor operação do trans-
porte coletivo como também ao ordenamento do tráfego em geral, 
racionaliza o uso do espaço viário e fornece mais espaço físico a 
quem usa os ônibus. Os ganhos ambientais e de produtividade da 
infraestrutura viária instalada conferem a esta política um grau de 
sustentabilidade apreciável, estimulando a migração de passageiros 
do transporte individual para o coletivo, pelos incrementos na mobili-
dade e, gradualmente, nos níveis de conforto e qualidade.
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O Congresso Brasileiro de Transporte e Trânsito é um evento 
bienal promovido pela ANTP – Associação Nacional de 
Transportes Públicos com as finalidades de mobilizar e 

aprovar os rumos políticos para o setor. O 19ª Congresso 
Brasileiro de Transporte e Trânsito – 8 a 10 de outubro de 

2013 – Brasília – propõe centrar o debate no tema Mobilidade 
Urbana para Cidades Sustentáveis.

No Congresso a ANTP reafirmará a importância do papel do 
transporte público para a construção das cidades brasileiras, 

pois nelas se joga o futuro da gestão ambiental em nosso país 
e as soluções nelas adotadas poderão contribuir ou não com 

a qualidade de vida dos seus habitantes. O Congresso 
também vai tratar dos avanços da luta em defesa da vida e 
dos compromissos com a promoção da segurança viária, 
como colocados na Campanha da ONU –“Década pela 

Segurança Viária”. 

Em paralelo ao 19º Congresso será realizada a VIII INTRANS – 
Exposição Internacional de Transporte e Trânsito, ocasião na 

qual serão apresentadas propostas relativas a ampliação e 
recuperação do mercado de viagens urbanas, as perspectivas de 

financiamento e os desafios impostos a inovação tecnológica.

Acompanhe o Programa e as informações adicionais 
pelo site de entidade – www.antp.org.br 

Coloque o 19º Congresso na sua agenda. 
Esperamos por você.
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