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RESENHA 
A mobilidade urbana é uma questão de extrema importância para a sociedade. Uma das 
formas de melhorá-la é implantando faixas preferenciais de ônibus, como no sistema BRS 
do Rio de Janeiro. Neste artigo, será explicado o funcionamento desse sistema e suas 
implicações para a população da região. 
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INTRODUÇÃO 
Atualmente, o termo mobilidade urbana está bastante em voga, dada sua importância para a 
sociedade, seja em termos sociais ou econômicos. 
 
A maioria das grandes cidades – como é o caso do Rio de Janeiro – enfrenta problemas 
diários de mobilidade, principalmente em função dos enormes congestionamentos. Com 
isso, observa-se uma diminuição da qualidade de vida da população, tanto pelo aumento da 
poluição do ar quanto pelo tempo perdido no trânsito, entre outros fatores – o que impacta 
significativamente a economia (de forma negativa), por exemplo. 
 
Assim, é de extrema importância a implementação de projetos que visem à melhoria das 
condições de locomoção das pessoas, permitindo-lhes o deslocamento necessário para 
suas atividades. 
 
Um dos maiores entraves para tal é o número excessivo de veículos que circulam na malha 
viária da cidade, comprometendo inclusive o transporte público por ônibus, que divide o 
mesmo espaço com automóveis, vans, caminhões, motos e outros veículos de menor 
capacidade. Isso é bastante prejudicial, especialmente no caso do Brasil, uma vez que o 
ônibus é o principal meio de transporte da grande maioria da população. 
 
Nesse contexto, e no intuito de tornar a via pública mais social e melhorar a qualidade do 
serviço de ônibus, diminuindo o tempo de viagem dos passageiros, recorre-se à implantação 
de projetos que priorizem o transporte público. É por isso que a cidade do Rio de Janeiro, 
tendo em vista a realização da Copa do Mundo FIFA, em 2014, e dos Jogos Olímpicos, em 
2016, vem implantando, desde fevereiro de 2011, faixas preferenciais de ônibus, que, 
juntamente com a prioridade e racionalização do transporte por este modal na cidade, bem 
como as informações ao usuário nos pontos, caracterizam os sistemas chamados de BRS 
(Bus Rapid Service, ou Serviço Rápido de Ônibus). 
 
Neste artigo, será feita uma análise geral do sistema, os ganhos em função desses projetos, 
bem como suas vantagens e desvantagens. 
 
DIAGNÓSTICO, PROPOSIÇÕES E RESULTADOS 
Como colocado acima, uma das formas de melhorar a mobilidade das pessoas em grandes 
cidades como o Rio de Janeiro é a execução de projetos que priorizem o transporte público. 
Para isso, uma das ações mais eficazes (e baratas) é a implantação de faixas exclusivas ou 



preferenciais para ônibus nas principais vias da cidade, especialmente se unida à 
racionalização das linhas que passam por essas vias. 
 
No Rio de Janeiro, isso já ocorreu nas principais ligações de Copacabana, Ipanema, Leblon 
e Centro, por meio do sistema chamado BRS (Bus Rapid Service) – como indicado na 
Tabela 1 e ilustrado nas Figura 1 e 2. E ainda há previsão de implantação em outras vias 
importantes da cidade que estão congestionadas, dado o sucesso dos projetos. 
 
Cabe ressaltar que o BRS se caracteriza não apenas pelas faixas preferenciais de ônibus, 
mas pelo conjunto de medidas que possibilitaram uma melhoria na qualidade do serviço do 
transporte público por ônibus, incluindo a racionalização das linhas, o escalonamento dos 
pontos de parada e um eficaz sistema de informação ao usuário. 
 
Tabela 1 – BRS Implantados na Cidade do Rio de Janeiro. 
 

Corredor BRS Data de Início Extensão (km) 

BRS Copacabana 

Av. Nossa Senhora de 
Copacabana: 19/02/2011 

R. Barata Ribeiro e R. Raul 
Pompéia: 09/04/2011 

Av. N. Sra. Copacabana: 4 km 
Barata Ribeiro/Raul Pompéia: 3,5 km 

BRS Ipanema/Leblon 

Av. Ataulfo de Paiva e R. Visconde 
de Pirajá: 20/08/2011 

R. Prudente de Morais e Av. 
General San Martin: 08/10/2011 

3,5 km em cada sentido 

BRS Presidente 
Antônio Carlos e 

Primeiro de Março 
17/12/2011 1,2 km 

BRS Rio Branco 29/12/2011 1,3 km 

BRS Presidente Vargas Pistas Centrais: 06/03/2012 
Pistas Laterais: 12/04/2012 3 km em cada pista, em cada sentido 

 
 

 
Figura 1 – BRS Implantados na Zona Sul do Rio de Janeiro. 



 

 
Figura 2 – BRS Implantados no Centro do Rio de Janeiro. 
 
Em termos de racionalização do sistema, diversas linhas de ônibus sofreram modificações, 
como alterações no itinerário, e houve uma otimização da frota e o escalonamento dos 
pontos de parada. 
 
Houve, assim, uma reorganização de linhas e serviços, incluindo a criação das chamadas 
“linhas parciais”. O conceito é o seguinte: através de pesquisa dentro da área de 
abrangência da implantação do BRS, verificaram-se as linhas que havia o número de 
passageiros transportados abaixo da média do sistema. Além disso, verificou a frequência 
destas linhas dentro da área. Após a compilação dos dados pode-se seccionar as mesmas, 
otimizando e racionalizando o sistema, onde a frequência mínima não podia ser abaixo de 4 
veículos por hora. 
 
Por isso, para garantir o atendimento nas demais áreas mesmo reduzindo o número de 
veículos nos corredores, foi criado esse conceito de “linhas parciais”. Trata-se de linhas 
semelhantes, com o mesmo itinerário em outras áreas da cidade, porém que retornam antes 
do acesso ao(s) corredor(es). Por exemplo, a linha 426 (Usina-Jardim de Alah, via Túnel 
Santa Bárbara) passou a operar com menos frequência (de 10 para 7 viagens/hora), sendo 
criada a linha 412 (Usina-Praia de Botafogo, via Túnel Santa Bárbara) para complementar 
essa frequência (3 viagens/hora), garantindo que, no trajeto entre a Usina e a Praia de 
Botafogo, o headway permanecesse o mesmo. Os itinerários estão ilustrados na Figura 3. 
 



        
Figura 3 – Comparação de Itinerários das Linhas 426 e 412 (parcial da 426). 
 
Cabe colocar também uma observação sobre as linhas intermunicipais. Nos corredores da 
Zona Sul, estas não estavam incluídas. Mas no Centro elas passaram a fazer parte do 
sistema, com um grupo próprio (BRS I). Nos corredores da Av. Rio Branco e da Av. 
Presidente Antônio Carlos/R. Primeiro de Março, os ônibus intermunicipais ficaram proibidos 
de parar, levando a uma alteração de vários itinerários. 
 
Por outro lado, foram escalonados os pontos de ônibus ao longo dos corredores, reduzindo 
o número de paradas das linhas na via. Isso proporcionou um ganho no tempo de viagem 
dos passageiros, além de uma melhor organização dos próprios pontos. Esta pode ser 
destacada como uma das maiores vantagens do sistema BRS. Cabe destacar que, no BRS 
do Centro, o desafio foi ainda maior, em virtude do embarque das linhas intermunicipais, que 
têm uma característica própria, por serem linhas com muitos passageiros aguardando em 
pontos de parada determinados e, com isso, demoram nesses pontos. 
 
Além da organização dos pontos de parada, foi elaborado um sistema de informação sobre 
linhas, destinos e pontos de referência. Na Figura 4 são mostrados os tipos de informação 
que aparecem hoje nos pontos de parada dos corredores BRS. E a Figura 5 é a foto de um 
abrigo de BRS. 
 
  

412 426 

Copacabana, 

Ipanema e Leblon 



 
 

      

 
Figura 4 – Informações nos Abrigos de Ônibus ao Longo dos Corredores de BRS. 
 

 
Figura 5 – Abrigo de Ônibus na Avenida Presidente Vargas (Centro do Rio de Janeiro). 
 
Foi fundamental concentrar os investimentos em informação aos usuários, uma vez que se 
esperava uma transformação no comportamento e na rotina das pessoas. Além disso, 
aproveitou-se a oportunidade para suprir a lacuna de falta de informação nos pontos de 
parada dos ônibus. Por isso, foi muito positiva a elaboração dessa identificação visual, com 
layout próprio, que facilita o reconhecimento do sistema. 
 

FRENTE VERSO 



Com relação ao fluxo de veículos, é fato que, particularmente em vias como as indicadas na 
Tabela 1, o espaço viário costuma ser disputado, por vezes de forma agressiva, por 
motoristas de todos os tipos de veículo. Com isso, há um aumento no nível de estresse dos 
condutores, piorando ainda mais as condições do trânsito em determinados momentos do 
dia. 
 
No caso dos motoristas de ônibus, essa situação era ainda pior, considerando que, além da 
disputa no trânsito, eles precisavam parar em quase todas as quadras. Isso porque os 
pontos de parada não eram bem definidos e, em princípio, todas as linhas poderiam parar 
em todos os pontos em seu itinerário. 
 
Com a implementação do BRS, esses motoristas passaram a saber exatamente em quais 
pontos poderiam ou não parar – o que, por um lado, proporcionou-lhes argumentos quando 
necessário junto aos passageiros, e, por outro, facilitou seu trabalho, ao não precisar ficar 
parando a toda hora, em curtíssimos intervalos. Isso, sem dúvida, é um dos maiores 
benefícios do sistema. 
 
Além desse, pode-se destacar também a melhor organização do trânsito nos corredores 
citados. Antes, todos podiam transitar livremente entre as faixas, aumentando o caos nas 
vias. Com isso, muitas vezes os automóveis abarrotavam as duas faixas da direita e muitos 
ônibus acabavam indo para a terceira faixa, longe dos pontos, dificultando e às vezes 
impossibilitando-os de parar nesses pontos. Com a implantação do BRS, passou a existir 
uma espécie de “divisão de território”, em que os automóveis, motos e caminhões só podem 
passar para a(s) faixa(s) da direita se forem entrar em alguma garagem ou fazer a 
conversão na rua seguinte. Os ônibus, por sua vez, somente podem trafegar na(s) faixa(s) 
delimitada(s), sendo obrigados a parar somente nos pontos determinados. 
 
Isso só foi possível, em parte, em função da disposição de câmeras ao longo da via, para 
fiscalizar a invasão das faixas do BRS, nos horários de seu funcionamento (das 6:00 às 
21:00 nos dias úteis e das 6:00 às 14:00 aos sábados). Com as câmeras, há mais certeza e 
precisão da penalização daqueles que desrespeitam as regras – sejam os ônibus saindo da 
faixa preferencial, sejam outros veículos “invadindo” essa faixa de forma inadequada. Por 
isso, sua implantação é uma das ações que garantem de certa maneira o bom 
funcionamento do BRS. É fundamental para o sucesso do sistema. 
 
Outra ação imprescindível é a fiscalização da parada e estacionamento de veículos. Para se 
ter uma ideia, no caso da Av. Nossa Senhora de Copacabana, por exemplo, faltava essa 
fiscalização. Então, em muitas ocasiões, podiam-se encontrar caminhões ou automóveis 
parados no lado direito da via, às vezes quase em frente a um ponto de ônibus, dificultando 
enormemente que o mesmo parasse no local adequado para o embarque e desembarque 
de passageiros. 
 
Uma das vantagens de todo esse ordenamento e priorização do transporte público é a 
redução de custos urbanos (derivados de acidentes, poluição, tempo perdido, etc.). Outra é 
o ganho de velocidade média comercial para os ônibus, especialmente nos horários de pico 
– como indicam as medições mostradas na Tabela 2. Na Av. Nossa Senhora de 
Copacabana, essa velocidade passou de 12 para 24 km/h, reduzindo pela metade o tempo 
de viagem ao longo da avenida. E isso impactou positivamente em mais de 235.000 viagens 
por dia. 
 
Tabela 2 – Quantitativos de Demanda e Redução do Tempo de Viagem por Corredor. 
 

Faixa Exclusiva Demanda Diária Demanda na Hora-
Pico 

Redução do Tempo 
de Viagem 



BRS Copacabana 235.600 28.200 50% em média 

BRS Ipanema/Leblon 189.800 22.700 10% em média 

BRS Presidente Antônio 
Carlos e Primeiro de Março 261.000 31.300 50% pico da manhã e 

23% pico da tarde 

BRS Rio Branco 307.600 36.900 43% pico da manhã e 
17% pico da tarde 

BRS Presidente Vargas 545.100 65.400 20% em média 

 
Como consequência, foi possível reduzir a frota operante de várias linhas sem prejudicar 
sua frequência – complementando com as linhas parciais explicadas anteriormente. Na 
Tabela 3, são apresentados os quantitativos de linha e frota em cada corredor. 
 
Tabela 3 – Quantitativo de Linhas e Frota Operante nos Corredores de BRS. 
 

Faixa Exclusiva Quantidade            
de Linhas 

Frota Operante 
Antes do brs 

Redução da Frota Após 
Implantação do BRS 

BRS Copacabana 91 1.360 20% 

BRS Ipanema/Leblon 64 1.062 

10% nas linhas que ainda 
não passavam pelo BRS 
de Copacabana e 5% nas 

que já eram do BRS. 

BRS Presidente Antônio 
Carlos e Primeiro de Março 82 1.391 10% 

BRS Rio Branco 93 1.545 10% 

BRS Presidente Vargas – 
Pistas Centrais 

59 no sentido 
Zona Norte e 136 

no sentido 
Candelária 

2.505 

10% 

BRS Presidente Vargas – 
Pistas Laterais 

141 no sentido 
Zona Norte e 119 

no sentido 
Candelária 

10% 

 
Do ponto de vista dos usuários de transporte público, no início – principalmente na Av. 
Nossa Senhora de Copacabana, que foi o primeiro BRS a ser implantado – houve uma certa 
dificuldade de entendimento. Primeiro porque as linhas já não paravam em qualquer lugar e 
eles não tinham certeza dos locais certos de parada, embora houvesse informação 
detalhada em todos os pontos – algo novo para os cariocas. Depois porque não 
compreendiam bem a questão da divisão por número de BRS (inicialmente 1, 2 e 3, 
incluindo 4, 5 e I após implantação no Centro). Passada a dificuldade inicial, as pessoas 
foram se acostumando a conferir as informações nos pontos de parada e entendendo 
melhor onde deveriam pegar suas linhas. Com uma vantagem: o acesso à informação 
também de outras linhas e atendimento de pontos de interesse, como o Corcovado e a 
Central do Brasil. Além, claro, do ganho em termos de tempo de viagem. 
 
Atualmente mais de 40% dos passageiros de ônibus da cidade do Rio de Janeiro são 
beneficiados, em maior ou menor grau, com os cinco BRS já implantados. Pesquisas 



recentes mostram que o tempo de viagem de ônibus nesses corredores foi reduzido em 
percentuais que variam entre 10
 
A Fetranspor realizou uma pesquisa de campo 
do BRS por parte das pessoas
estão mostrados na Figura 6 e indicam que, para a maioria da população, a implantação
sistema trouxe muitos benefícios
 

   
Figura 6 – Resultados de Pesquisa de Satisfação
 
Outros 14 projetos de BRS (Figura 
de organizar o trânsito, aumentado a velocidade comercial dos ônibus, reduzindo o tempo 
de viagem dos passageiros, melhorando a qualidade do serviço e, consequentemente, a 
vida dos cidadãos cariocas e fluminenses.
 

recentes mostram que o tempo de viagem de ônibus nesses corredores foi reduzido em 
% e 50% (como mostrado na Tabela 2). 

zou uma pesquisa de campo em junho de 2012 para saber a percepção 
das pessoas. Os resultados de avaliação e de vantagens observadas 

e indicam que, para a maioria da população, a implantação
sistema trouxe muitos benefícios. 

   

Resultados de Pesquisa de Satisfação. 

Figura 7) estão sendo planejados para a cidade, com o objetivo 
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Figura 7 – Projetos de BRS Previstos para o Rio de Janeiro
 
CONCLUSÕES 
A mobilidade urbana é fundamental para o desenvolvimento de uma 
grandes cidades, torna-se um ponto crítico, que precisa ser avaliado e 
melhor forma possível. 
 
Nesse sentido, considerando questões de custo
melhoria do transporte público coletivo no município do Rio de Janeiro, o governo, entre 
outras ações, começou a implantar sistemas de BRS nos principais corredores da cidade.
 
Os BRS podem ser introduzidos na rotina da cidade rapidamente, por não serem 
necessárias grandes intervenções viárias nem desapropriações
as próprias faixas já existentes na via.
definição de faixa(s) preferencial(is)
de ônibus, o escalonamento destes
em cada ponto e uma fiscalização eficiente.
 
Com isso, são alterados de forma significativa o comportamento e a rotina das pessoas
que, apesar da dificuldade inicial de entendimento, acabam certificando
vantagens do sistema para o seu dia a dia. Especialmente em termos de redução dos 
tempos de viagem. 
 
 

Previstos para o Rio de Janeiro. 

mobilidade urbana é fundamental para o desenvolvimento de uma sociedade
se um ponto crítico, que precisa ser avaliado e solucionado da 

iderando questões de custo-benefício e a necessidade premente de 
melhoria do transporte público coletivo no município do Rio de Janeiro, o governo, entre 
outras ações, começou a implantar sistemas de BRS nos principais corredores da cidade.

podem ser introduzidos na rotina da cidade rapidamente, por não serem 
necessárias grandes intervenções viárias nem desapropriações, uma vez que são utilizadas 

as faixas já existentes na via. Mas cabe lembrar que esse sistema não é apenas a 
ção de faixa(s) preferencial(is). Envolve também a racionalização das linhas e pontos 

de ônibus, o escalonamento destes, a colocação de informações detalhadas sobre as linhas 
em cada ponto e uma fiscalização eficiente. 

de forma significativa o comportamento e a rotina das pessoas
que, apesar da dificuldade inicial de entendimento, acabam certificando-se dos benefícios e 
vantagens do sistema para o seu dia a dia. Especialmente em termos de redução dos 

 

sociedade. E, nas 
solucionado da 

benefício e a necessidade premente de 
melhoria do transporte público coletivo no município do Rio de Janeiro, o governo, entre 
outras ações, começou a implantar sistemas de BRS nos principais corredores da cidade. 

podem ser introduzidos na rotina da cidade rapidamente, por não serem 
uma vez que são utilizadas 

Mas cabe lembrar que esse sistema não é apenas a 
. Envolve também a racionalização das linhas e pontos 

s sobre as linhas 

de forma significativa o comportamento e a rotina das pessoas, 
se dos benefícios e 

vantagens do sistema para o seu dia a dia. Especialmente em termos de redução dos 


