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1 - Cenário brasileiro atual nos centros urbanos: 

 

 População brasileira – 203.000.000. 

 

 84 % da população brasileira vive nos centos urbanos. 

 

 

A migração para os centros urbanos que se deu durante os 

últimos 60 anos e se intensificou com a industrialização do país, 

construção de grandes obras viárias e metros, indústria 

de  produção de bens de capital, bens de consumo duráveis e 

bens de consumo. 
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População das Grandes e Médias Cidades Brasileiras. 

De 300.000 a 11.821.876 habitantes. 

 

 

 

 

Temos 85 cidade com mais de 300.000 habitantes todas com 

problemas de transporte urbano de passageiros. 

Todas as cidades foram suprindo suas necessidades de 

transporte coletivo implantado linhas de ônibus sem um plano de 

um sistema integrado de transporte coletivo. 

Isto vem gerando ineficiências, elevado custo da logística de 

transportes de passageiros e mau atendimento aos usuários. 

 

Evolução da concentração urbana no Brasil: 

Concentração urbana em 1940 

31 % população urbana 

69 % população rural. 

 

Concentração urbana em 1950   Variação  16 % 

36 % população urbana   

64 % população rural, 

 

Concentração urbana em 2015   Variação  133 %   

84 % população urbana     

16 % população rural. 

 

Fonte: Estimativa IBGE 2013 

 

Esta migração se deu de maneira totalmente sem planejamento e 

controle dos governos federal, estadual e municipal.  
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Em geral os migrantes que chegavam, por aliciamento de mão de 

obra para a construção civil, se fixaram nas periferias das 

grandes cidades, em áreas completamente sem infraestrutura de  

 habitação, 

 urbanismo e sistema viário, 

 escolas, 

 energia elétrica,   

 serviços de agua e esgoto, 

 postos de saúde, 

 hospitais, 

 telefone,  

 transporte coletivo. 

Os governos municipais, sem recursos financeiros, tiveram que 

enfrentar as pressões sociais para criar a infra estrutura 

necessária e não tiveram recursos para tal. 

O problema se agrava muito pelo fato que todos os impostos 

arrecadados tem a sua distribuição como a seguir descrito: 

 

União    68,70 % 

Estados   26,80 % 

Municípios    4,48% 

 

Sistema e Administração Tributária – Estudo tributário no 8 do Ministério da 
Fazenda. 08/2002 

 

A Constituição de 1988 não levou em conta esta enorme 

concentração urbana na distribuição de recursos para as 

prefeituras.  

Hoje a deficiência do sistema viário, a inadequação e baixa 

eficiência dos transportes urbanos de passageiros, nas grandes e 

medias cidades, são fatores responsáveis da má logística de 

transportes de passageiros, com altos custos econômicos e 

sociais. 

A população trabalhadora de baixa renda se desloca diariamente 

num sistema pendular de transporte coletivo, gastando de 3 a 5 h 

para ir e para voltar do trabalho, na cidade de São Paulo. 

Desde a década de 60 o poder público priorizou o transporte 

individual, o automóvel e o público o ônibus, em contrapartida ao 

transporte coletivo sobre trilho. 
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E urgente uma política para o uso do solo nas áreas urbanas que 

mude a situação atual de construção de conjuntos habitacionais  

em áreas longe do local de trabalho e de serviços e sem nenhuma 

infraestrutura.   

 

A melhora da eficiência da logística de transportes  urbanos de 

passageiros passa pela hierarquização, integração, troncalização 

dos vários modos de transportes urbanos e por uma política de 

uso do solo que otimize a rede de transporte existente.   

 

 

 

2 - Os Modos de Transporte Urbano de Passageiros: 

 

a – Ônibus com motores a combustão interna -  diesel, álcool ou 

gás natural. 

 

b – Ônibus  elétricos. 

 

c - BRT 

 

d – VLT. 

 

e – Metro Leve ou VLT Segregado. 

 

f– Monotrilho 

 

g – Metro. 

 

h - Trem metropolitano 

 

A capacidade dos modos de transportes urbanos de passageiros: 

 

a- Ônibus 

É o modo inconteste para a drenagem urbana fina e devem  ser 

consideradas as aplicações: 

Para vias locais - micro ônibus com capacidade máxima de 

oferta de até 2.000 pass./hora/pico. 
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Para vias coletoras – ônibus comuns para 75 passageiros com 

capacidade máxima de oferta de até 4.000 pass./hora/pico. 

 

Para vias expressas e ônibus padron de 12 metros com 

     capacidade máxima de oferta de 4.600 pass./hora/pico. 

 

Para corredores simples – ônibus articulados para 110  

passageiros com capacidade máxima de oferta de 5.500  

pass./hora/pico. 

 

Para corredores exclusivos – ônibus articulados para 170 

passageiros  com capacidade máxima de oferta de 8.600 

pass./hora/pico. 

 

Para o BRT, com dois terminais, faixas exclusivas, cobrança 

externa e tres paradas por ponto, ônibus articulado de 170 

passageiros com capacidade máxima de oferta de  

      26.000 pass./hora/pico. 

              Esta é uma capacidade considerando uma calha para 

implantação da linha de 11 (onze) metros de largura. Outras 

situações com calhas maiores a oferta poderá ser maior, 

conforme o caso. 

 

b– Ônibus  elétricos. 

vias coletoras – ônibus comuns para 75 pass., 

Valem as mesmas considerações feitas para: 

Vias expressas 

Corredores simples   

Corredores exclusivos 

Expressas e ônibus padron de 12 m. 

Corredores simples  e ônibus articulados para 110 pass. 

Corredores exclusivos  e ônibus articulados para 170 pass. 

BRT, com dois terminais, faixas exclusivas, cobrança externa e 

tres paradas por ponto, ônibus articulado de 170 passageiros 

Valem as considerações feitas para o ônibus a combustão 

interna. 

 

c - VLT  

É um modo de transporte implantado na superfície e convivendo 

com o trafego das vias de sua implantação (é assim a grande 

maioria dos VLTs implantados na Europa). 
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Tem limitações do head way  por razões de segurança dos trens 

nos cruzamentos em nível. Seu hw mínimo deve ser de 160 

seg.(2,5 min). 

Isto é determinante para sua capacidade máxima. 

Com trens de oito carros é de 14.000 pass./h. pico /sentido. 

 

d - Metro Leve ou VLT Segregado. 

 

Operando com trens de capacidade do VLT em vias segregadas, 

exclusivas, com trens de oito carros 1.336 pass./trem, hw de 90 

seg.; capacidade máxima de 53.440 pass./h. pico /sentido 

 

e- Monotrilho 

Com trens de oito carros 1.336 pass./trem, hw de 90 seg.; 

capacidade máxima de 53.440 pass./h pico/sentido 

 

f - Metro 

Com trens de seis carros, hw de 90 seg. Sua capacidade é de 

86.000 pass./hora/pico. 

 

g - Trem Metropolitano 

Com trens de oito carros, hw de 90 seg. Sua capacidade é de 

104.000.000 pass./hora/pico. 

 

As ofertas máximas apresentadas por modo de transporte foram 

calculadas pelos algoritmos definidos para o cálculo de cada 

modo 

 

ONIBUS 

Capacidade           Material Rodante              local de 

implantação 

 

2.000  micro ônibus  vias locais 

 

4.000  padron 12 m  vias expressas 

 

5.500  articulado 110 pass. Corredores simples 

 

8.600  articulado 170 pass. Corredor segregado 

 

26.000  articulado 170 pass. Corredor exclusiva BRT 
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Modos ferroviários 

 

14.000   trem de VLT  vias de superfície 

 

53.440                        VLT segregado  

 ou Metro Leve  via exclusiva 

 

53.440   Trem do Monotrilho via exclusiva elevada 

 

86.000   Trem do  Metro  via exclusiva 

 

104.000   Trem Metropolitano via exclusiva 

 

Ver anexo I 

   

A experiência de operação do Metro de São Paulo para a sua 

linha 01, com mais de 40 anos em operação, tem registros que 

fornecem a informação de que, com um sistema de sinalização e 

controle para 90 seg.  de hw, registra a média de hw real de 110 

seg., com um acréscimo de 22% no intervalo entre trens.  

Se considerar como válido estes 22 %  de acréscimo do hw para 

os demais  modos teremos a capacidade real para os modos de: 

BRT   20.280 

VLT   10.920 

Metro Leve 41.683 

Monotrilho  41.683 

Metro  67.000 

Trem metrop.     81.120 

Os Benefícios Esperados com a definição adequada dos modos. 

Relação IPK para os Modos   

Modo  IPK (1)  Relação  - Modo  

  8,517  1,0  

Ônibus  1,738  4,901  

Auto  0,155  54,949  

Fonte: EIA‐ RIMA – Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental LINHA 15 – 
BRANCA / Trecho Vila Prudente ‐  Dutra Metro 
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As áreas de atuação  dos Ônibus, do Metro, do Trem 

Metropolitano não apresentam controvérsias. 

O mesmo não se pode dizer dos modos de média capacidade, o 

BRT, o VLT e o Monotrilho, que cobrem áreas de oferta que suas 

faixas de capacidade se sobrepõem com limites superiores 

maiores para o BRT e Monotrilho 

Limites superiores 

 VLT    14.000 

 BRT    26.000                        

Monotrilho   53.000 

 

Os estudos de demanda, o horizonte do projeto,  as condições 

econômico-financeira, dificuldades de implantação e custo 

beneficio, comparados entre os tres modos, indicará a melhor 

solução, em cada caso. 

 

3 – Recomendações 

 

Para que se tenha um sistema de transportes coletivos de 

qualidade e eficiente deve se ter: 

 

Um plano Diretor para o desenvolvimento da cidade. 

 

Um projeto funcional para um sistema integrado usando os 

modos de transporte adequados para cada faixa de demanda. 

 

Um estudo atualizado de origem - destino para cada zona da 

cidade: norte, sul, leste e oeste.  

 

Com base nestes estudos, um sistema integrado, hierarquizado, 

troncalizado utilizando cada modo no seu nicho de eficiência, 

deverá ser estudado e implantado para se ter uma logística de 

transporte que atenda as demandas dos usuários. 

A implantação de um modo de transporte deve levar em conta 

sua capacidade de oferta, no horizonte do projeto, mas também 

outras variáveis econômico sociais, sua dificuldade e custo de 

implantação na área particular do estudo.  

 

Estudos, recentes concluíram pela seguinte distribuição de 

modos para deslocamentos urbanos  na RMSP: 
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Automóvel   41.53 % 

Ônibus   31.55 % 

Metro   10,82 % 

Trem      3,84 % 

Moto      3,36 % 

Outros     8,90 %  

 

Para o transporte coletivo temos a participação dos modos: 

Ônibus   68 %% 

Metro      24 % 

Trem metrop.            8 % 

 

Fonte: Pesquisa do Metro SP, da mobilidade urbana, de 2012 na RMSP. 

 

É necessário que os executivos estaduais e municipais, nos seus 

planos de investimento, de seu mandato, sigam as diretrizes do 

PITU, os estudos da Emplasa para a RMSP e todo o ordenamento 

de RMSP. 

 

Ao se decidir implantar um novo modo deve se levar em conta 

nas matrizes dos estudos os vários modos de deslocamentos 

para se definir a expansão da rede integrada, ou seja, os 

deslocamentos via o transporte coletivo, o transporte individual e 

o transporte não motorizado, em um sistema único integrado, 

hierarquizado, troncalizado, integrado ao transporte individual e 

ao transporte não motorizado. 

 

Ainda são poucos os estacionamentos junto a terminais da 

SPtrans e das estações do Metro para integração do transporte 

coletivo - automóvel. 

 

Nos terminais rodoviários as tarifas são caras. 

 

Ao se expandir o transporte coletivo deve se levar em conta as 

capacidades dos modos e  as características das áreas de 

aplicação de cada modo, para a escolha do modo mais adequado, 

tendo em vista sua dificuldade de implantação seus custos os 

benefícios sócio – econômicos. 

 

Não dá para melhorar a logística do transporte urbanos de 

passageiros sem um sistema integrado, hierarquizado, 
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troncalizado de modos de transporte, só trabalhando com o todo 

é que se constrói uma logística eficiente e eficaz de transporte 

urbano de passageiros. 

A melhora da logística do transporte urbano de passageiros na 

cidade de São Paulo depende de uma maior integração dos 

modos ônibus urbano, metro, auto e meios não motorizados. 

 

A ineficiência da cadeia logística de transportes urbanos é 

consequência de não se planejar o sistema de transporte coletivo 

como um todo, mas sim por modos administrados pelos estados e 

pelos municípios separadamente. 

Não podemos esquecer que a mobilidade urbana condiciona o 

grau de desenvolvimento econômico e social da sociedade.  

 

Vamos considerar a cidade de São Paulo. 

O Estado que administra os modos ferroviários, Metro, Trem 

Metropolitano, Monotrilho e VLT, faz suas expansões voltadas 

para sua rede e não para um sistema integrado e hierarquizado. 

O mesmo ocorre com a prefeitura de São Paulo com relação aos 

ônibus urbanos  com a SPtrans. 

 

Ao se expandir o transporte coletivo deve se levar em conta as 

capacidades dos modos e  as características das áreas de 

aplicação de cada modo, para a escolha do modo mais adequado, 

tendo em vista sua dificuldade de implantação seus custos os 

benefícios sócio – econômicos. 

 

A RMSP necessita urgentemente melhorar a logística de 

transporte de passageiros urbanos. 

A atual ineficiência e insuficiência de transporte urbano precisa 

atingir com rapidez um nível mais elevado de desempenho para 

não limitar as atividade socioeconômica da maior cidade do pais. 

 

É necessário construir com maior rapidez novas linhas de Metro 

pois a rede atual é insuficiente. 

  

O custo atual do km de Metro está muito alto, com estações com 

dimensões muito grandes e as linhas enterradas a profundidades 

de 60m. 

Precisa se investir muito em diminuir os custos e diminuir o 

tempo de implantação, com um gerenciamento mais pró ativo 
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como o Metro já teve na implantação de suas duas primeiras 

linhas. 

Só contratar com um Projeto Básico que permita qualificar e 

quantificar os preços unitários e definir os métodos construtivos 

e planejar a execução com maior segurança. 

 

Uma grande construtora brasileira ganhou, recentemente, uma 

concorrência internacional para construir o Metro na cidade do 

Panamá. 

Construiu a linha em dois anos e meio com projeto e 

gerenciamento  brasileiro. 

Um fator determinante foi que o fluxo de caixa para suportar as 

despesas da constrição foi rigorosamente cumprido. Este tem 

sido um elemento que tem alargado os prazos de implantação 

das linhas do Metro e modernização da CPTM, o não cumprimento 

do fluxo de caixa contratual e o não fornecimento pelo 

contratante do Projeto Executivo de forma tempestiva o que 

afeta o ritmo da construção e perturba o fluxo de caixa. 

 

As novas linhas de Metro a serem construídas devem ser 

alimentadas por outros modos, ônibus, BRT, VLT, Metro Leve e 

Monotrilho, construídos simultaneamente e cada modo no seu 

nicho de eficiência, com integração adequada com o Metro.  

 

Precisa se agir em duas fronteiras: 

 

investir na melhora de integração da rede existente hoje – 

estacionamentos para autos nas estações fora centro, para o 

Metro e para a CPTM, bicicletários e melhora nas calçadas 

nas ruas de acessos a todas estações da rede existente, com 

instalação de equipamentos urbanos (tapete rolante, escada 

rolante, passarelas) para melhorar o aceso  e maior segurança 

para o pedestre. 

 

As novas implantações de qualquer modo deve levar em conta 

os princípios de sistema integrado, hierarquizado, 

troncalizado de modos de transporte. 

 

 

Insanidade é continuar fazendo sempre a mesma 
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coisa  e esperar resultados diferentes”  [Albert 

Einstein] 

 

Antonio Maria Claret reis de Andrade 

Claretreis@globo.com 

09/09/2015 
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ANEXO I 

 

Capacidade de Transporte do Sistema 

 

 
Capacidade do veículo (número máximo de passageiros/veículo) 60 

Frequência 

(veículos) 
Midiônibus 

Ônibus 

Básico 

Padrão 

13,3 m 
Articulado 

Super 

articulado 

Bi-

articulado 

Comboio de 

tres ônibus 

Intervalo 

entre 

veículos 

(min.) 

 
55 75 86 111 170 198 170 198 

 
20 935 1.275 1.462 1.887 2.890 3.366 8.670 10.098 3 

30 1.403 1.913 2.193 2.831 4.335 5.049 13.005 15.147 2 

40 1.870 2.550 2.924 3.774 5.780 6.732 17.340 20.196 1,5 

60 2.805 3.825 4.386 5.661 8.670 10.098 26.010 30.294 1 

 
Passageiros transportado/hora 

 
 

A Capacidade de transporte de um sistema (CT) é a função da capacidade dos 

veículos (CV) em operação x Fator de ocupação (Fo) x Frequência de serviço (Fs) x 

Número de baias de paradas (Np) 

 
 

Parâmetros:  

Capacidade de transporte de um sistema (CT):   

Capacidade dos veículos (CV):  

Fator de Ocupação (Fo): 0,85 (Manual do BRT - média horário 

pico) 

Frequência de serviço (Fs) (veículos /hora): 60 

Número de baias de paradas (Np): 1 3 

Tempo de paradas: 30 seg. (Manual do BRT - média horário 

pico) 

 

 

 

 

 

 

C
T
 = C

V
 x Fo x Fs x Np 
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Capacidade da Interseção (veículos/hora) 

 

Para cálculo de capacidade da interseção foi analizado pelo metodo do SETRA - 

"Service d'Estudes Techniques de Routes et Autoroutes" e método desenvolvido por 

Geenshild e Capelle. 

A SETRA adota o coeficiente de correção para efeito de veículos comerciais - Cada 

veículos "pesado" (lento) equivale a dois veículos "Leve". 

Para este trabalho foi adotado o método desenvolvido por Geenshild e Capelle. 

Considerando-se: 

Tempo de ciclo dos semáforos: Tc = 60segundos = Headway 

TVA = 26segundos (verde mínimo); 

TEvA = 4segundos (amarelo + vermelho geral); 

TVB = 26 segundos; 

TEvB = 4segundos (amarelo + vermelho geral); 

TVX – tempo verde  

TEvX – tempo entreverdes 

X – estágio de passagem na via A ou na via B de um cruzamento. 

Espaço ocupado por cada veículo parado em fila 

Automóvel – 6 metros/veículo/faixa 

Ônibus – 20 metros/veículo/faixa 

Intervalo entre veículos em situação de saturação 

Os atrasos iniciais dos veículos sucessivos de uma fila que inicia o 

movimento são determinados pela equação de Greenshields: 

 
 

Onde: 

TV – Tempo Verde necessário para escoar a fila de n veículos em segundo; 

a = 3,7 para veículos de passageiro leve; 

b = 2,1 para veículo de passageiro leve; 

k – coeficiente de equivalência, que transformam os veículos que não sejam 

“leves” em um número equivalente de veículos de passageiros. 

1 caminhão médio ou pesado  = 1,75vp;  

1 caminhão leve  = 1,00vp; 

1 ônibus   = 2,25vp; 

  1 ônibus conjugado   = 2,50vp. 

 

 Cálculo de quantidade de ônibus “conjugado” que passa no verde mínimo 

QuantOnibVmínimo 

QuantOnibVmínimo = TVAmín. – a / b x k 

QuantOnibVmínimo = 4,24   4 ônibus/ciclo 

Cálculo de quantidade de ciclo do semáforo em 1 hora – QuantCiclo  

QuantCiclo = 1hora/ tc 

QuantCiclo = 3600 / 60 = 60 ciclos/hora 

Cálculo de quantidade de veículos por 1 hora – QuantVeic  
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QuantOnib/hora = 4,0 x 60   240 ônibus/hora – 

Possível 

 

Foi adotado neste trabalho número máximo de 3veículos por ciclo de semaforos, o 

que permite a compensação em casos de ocorrências de pequenos atrasos ou 

ineficiências do sistema que podem levar o comprometimento da capacidades. 

QuantOnib/hora = 3,0 x 60   180 ônibus/hora 

 

Capacidade da Interseção (passageiros/hora) 

CapacCinterseção = 180 * 198 = 35.640 pass./h. 
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Capacidade operacional nas paradas com sub-paradas 

 

Cálculo de tempo de Parada 

Oferta prevista para seguinte condições: 

 Headways por baia de parada, horario pico: 60 seg.; 

 Capacidade de veículo super-articulado: 170 passageiros; 

 Tempo de parada, horario pico: 30 seg.; 

 Tempo morto: 13,8 seg.*; 

 Número de baias de paradas: 3; 

 Tempo de embarque por passageiros 

o Cobrança externa – piso baixo: 1,1 seg.*; 

o Cobrança a bordo – degrau: 2,0 seg.*; 

 Oferta prevista de passageiros/hora 30.294 passag./hora; 

 Fator de renovação 3 

Obs.: * Dados extraido do manual do BRT 

 

Cálculo de nº de passageiros que embarcam ou desemarcam por baia de parada 

(média) 

Nppor baia = (Tempo de parada – tempo morto)/Tempo de embarque 

Para parada simples temos, 

Nppor baia = (30,0 – 13,8)/2,0 = 8,1 passageiros por baias 

Para parada tripla temos, 

Nppor baia = 3 x (30,0 – 13,8)/1,1 = 44,2 passageiros por 

parada 

Cálculo de Fator de Renovação. 

FRenovação = Total de embarques / Capacidade de transporte 

Para parada simples temos, 

FRenovação = (8,1 x 60veículos/hora x 60 minutos)/ 10.098 passag./hora 

FRenovação = 529.160/10.098 

FRenovação = 2,9 renovações 

Para parada tripla temos, 

FRenovação = (44,2 x 60veículos/hora x 60 minutos)/ 30.294 passag./hora 

FRenovação = 159.120/30.294 

FRenovação = 5,2 renovações 

 

Obs.: Os cálculos foi baseado na metodologia de cálculo do Manual de BRT. 
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Trilho 4%  

 


