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RESUMO EXECUTIVO 
Este estudo analisa o acesso de pedestres ao longo do sistema do BRT Transbrasil proposto no 
Rio de Janeiro.  A previsão é de que o BRT Transbrasil transporte 800.000 passageiros por dia, 
quase 4 vezes mais que o já existente BRT Transoeste.  Diferentemente dos BRTs Transoeste e 
Transcarioca, onde os passageiros podem atravessar em nível, os usuários do BRT Transbrasil 
usarão passarelas de pedestres para cruzar a Avenida Brasil e ter acesso às estações.  Para garantir 
que o sistema funcione perfeitamente, é essencial dimensionar corretamente as passarelas e todos 
os elementos das estações para que não fiquem demasiado congestionados desde o primeiro dia. 

A metodologia do estudo incluiu os seguintes passos:    

1. Foram feitas previsões do número de usuários em vários anos de projeto para duas 
estações de amostra: Bonsucesso e Fiocruz.  As pesquisas de campo revelaram o número 
de pessoas que atualmente usa as pontes (a serem integradas às estações do BRT).   

2. A capacidade de cada estação foi analisada com base nos desenhos de arquitetura.  A 
capacidade foi determinada com base no critério comumente aceito de "nível de serviço", 
sendo que LOS D (Nível de Serviço D) é o mínimo aceitável. 

3. O volume (#1) foi comparado à capacidade (#2).  

4. Quando o volume for superior à capacidade, são feitas recomendações para aumentar a 
capacidade. 

Em ambas as estações de amostra, Bonsucesso e Fiocruz, o volume projetado supera o padrão 
LOS D de capacidade em pelo menos um elemento da estação, para todos os anos de projeto.  Os 
principais pontos de falhas são as escadas e rampas que levam à plataforma.  Se não forem 
corrigidos esses bloqueios, as estações ficarão desordenadas e superlotadas e o desempenho do 
sistema se deteriorará.   

Felizmente, há algumas mudanças de projeto que poderão aliviar o problema de superlotação: 

! Poderão ser acrescentadas pontes adicionais, oferecendo múltiplos pontos de acesso à 
plataforma.  Esta é a opção preferencial. 

! Escadas poderão ser acrescentadas às rampas, reduzindo a intensidade do tráfego de 
pedestres sobre uma instalação individual. 

! A altura das pontes poderá ser reduzida, especialmente sobre as pistas do BRT.  Isto 
permitirá reduzir a extensão das rampas e escadas necessárias para dar acesso à via. 

! Escadas adicionais poderão ser inseridas entre a plataforma e as pontes. 

! Como as plataformas deverão ser construídas no canteiro central, as rampas até o mesmo 
poderão ser mais longas.  Isto duplicará a dimensão da rampa e eliminará os patamares 
de retorno, que constituem um elemento de projeto que impede mais seriamente o fluxo. 

! O desenho das rampas que conectam as pontes da estação à rua poderá ser modificado 
para aumentar a capacidade.  Entre as opções estão rampas espirais, rampas 
perpendiculares (em ângulos de 90 graus), terminações de rampas do tipo Barbell, 
rampas mais longas sem nenhum retorno, e escadas adicionais. 
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OBJETIVO DO PROJETO 
A cidade do Rio de Janeiro vislumbra um sistema de BRT robusto e de grande alcance.  Trata-se 
de um investimento de grande porte que utilizará uma análise detalhada dos projetos das estações 
para garantir os melhores resultados. 

Foram preparados desenhos do sistema Transbrasil, que correrá ao longo da linha central da 
Avenida Brasil, cruzando bairros densamente ocupados e centros comerciais.  O número de 
usuários previstos para o Transbrasil é de 800.000 passageiros por dia – a mais alta previsão 
entre os quatro corredores de BRT da cidade. 

Foi contratada uma equipe de projeto para analisar o desenho de um protótipo de estação do 
Transbrasil e indicar os elementos da estação que não atenderiam à demanda de pedestres. A 
superlotação da estações pode prejudicar a utilização das mesmas e impedir que a Prefeitura 
atinja metas sustentáveis de transporte.  Ao introduzir variações no layout das estações durante a 
fase de projeto, pode-se montar instalações de transporte coletivo que  permitem o 
embarque/desembarque de passageiros de forma eficiente e confiável. 

Figura 1 – O corredor Transbrasil  

  

Para avaliar o projeto, a prefeitura e a equipe examinaram dois locais de futuras estações que se 
encontram no meio do corredor.  Ao examinar o uso existente dessas áreas, que são servidas por 
várias linhas de transporte coletivo, e ao aplicar os princípios de modelagem da demanda de 
pedestres, a equipe buscou responder a quatro perguntas principais: 

1. Qual é a atual capacidade de estações prototípicas do Transbrasil? 

2. Qual é o número projetado de usuários das duas estações de amostra – Bonsucesso e 
Fiocruz – e como isto se compara às suas capacidades? 

3. Como a infraestrutura existente da área está sendo usada? 

a. Pelos atuais usuários do transporte coletivo 
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b. Por aqueles que não utilizam o transporte coletivo (os que cruzam de um bairro 
para outro) 

c. O local planejado para a estação faz sentido? 

4. Como o desenho poderia reduzir as restrições de capacidade em Bonsucesso e Fiocruz, 
em particular e, de modo geral, em todas as estações do Transbrasil? 

UMA VISÃO GERAL DA ÁREA DE ESTUDO 
O local da estação de Bonsucesso fica a aproximadamente 9 kms ao norte da área central do Rio, 
próximo à interseção com a Avenida Paris.  Uma ponte de pedestres existente conecta a área 
triangular onde se reúne a comunidade, formada pela Avenida Paris e Avenida Guilherme 
Maxwell,  do lado leste da rua, à área comercial do lado oeste da Avenida Brasil. 

Figura 2 – Vista Geral da Área da Estação de Bonsucesso 
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Figura 3 – Características da Estação de Bonsucesso 

Lado Oeste Lado Leste 

 
A infraestrutura da rampa bloqueia o acesso à  
entrada da rampa 

 
 

 
O desenho atual permite até três pessoas lado a lado 

 

Fonte: Stephanie Wright, Nelson\Nygaard. 

 

Aproximadamente 1,5 km ao sul está a área da estação Fiocruz.  Esta área é singular porque há no 
momento duas pontes de pedestres que servem à área, espaçadas aproximadamente 215 metros 
entre si.  A ponte norte serve a um grande número de paradas de ônibus.  A ponte sul, de material 
de andaime, parece ser de construção relativamente recente, servindo aos ônibus que trafegam na 
direção ao sul e permitindo a entrada direta no bairro Fiocruz.  O uso atual da ponte sul é mais 
elevado do que o da ponte norte. 
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Figura 4 – Vista Geral da Área da Estação Fiocruz  –  Pontes Norte e Sul 
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Figura 5 – Características da Área da Estação Fiocruz  – Ponte Norte 

Lado Oeste Lado Leste 

  

 
A presença de vendedores ambulantes na ponte  
restringe o acesso 

 
Este importante ponto serve tanto como centro de 
transferência de ônibus como espaço de vendas 

Fonte: Stephanie Wright, Nelson\Nygaard. 
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Figura 6 - Características da Área da Estação Fiocruz – Ponte Sul 

Lado Oeste Lado Leste 

 
Uma via de acesso é usada por veículos de transporte coletivo 
e veículos locais 

 
O transporte coletivo serve diretamente à entrada  
da área Fiocruz 

 
Esta linha de desejo mostra o caminho até as linhas de 
transporte coletivo na direção norte 

 
 

Fonte: Stephanie Wright, Nelson\Nygaard. 

METODOLOGIA 
Para responder à importante pergunta sobre capacidade, foram aplicadas as técnicas de 
modelagem da demanda de pedestres aos layouts das estações.  O Método Fruin, técnica 
publicada nos anos 70, parte do pressuposto básico de que cada pessoa precisa de uma certa 
quantidade de espaço para se movimentar.  Quanto menos espaço houver disponível, menor se 
torna a velocidade do pedestre.  Quando a demanda de uma instalação aumenta acima da 
capacidade dessa instalação, o movimento fica mais lento ou chega a parar. 

CAPACIDADE DE PEDESTRES 
O fluxo dos pedestres depende do espaço reservado ao seu movimento e da quantidade de espaço 
que uma pessoa tipicamente precisa para caminhar. O livro Pedestrian Planning and Design, de 
John J. Fruin, publicado em 1971, descreve e quantifica o espaço de que as pessoas  precisam para 
caminhar, fazer fila e esperar. Ele discute o espaço que as pessoas precisam para ter acesso aos 
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ônibus, trens, aviões, elevadores e escadas rolantes, bem como a capacidade de escadas, 
corredores, portas, roletas, portas giratórias, etc. Esse livro faz a “analogia” para pedestres do 
Manual de Capacidade Viária, originalmente para veículos, e usa uma classificação similar de 
“nível de serviço” com relação às condições e fluxos de pedestres. 

A metodologia de Fruin foi aplicada e comparada ao projeto de uma estação prototípica, mostrada 
abaixo com os elementos da estação devidamente marcados. 

Figura 7 – Elementos da Estação 

 

Com base nos documentos fornecidos pela prefeitura e nas melhores práticas, as seguintes 
premissas são subjacentes à análise:  

! O padrão usado para o fluxo aceitável foi a faixa média do Nível de Serviço (LOS) D, que é 
o nível mais baixo de serviço no qual o fluxo pode se mantido sem forçar a andar muito 
lentamente ou parar de vez em quando devido às interrupções do fluxo.  Isto representa 
cerca de 0,9 metros quadrados por pessoa. A métrica LOS D é a menor que a Autoridade 
Metropolitana dos Transportes da Cidade de Nova York busca atingir em suas estações de 
metrô.   

! Os fatores básicos de capacidade, baseados em LOS D, foram: 

− Rampas e plataformas – 17,5 pedestres por minuto por 30  centímetros (1 pé) de 
largura 

− Escadas – 11,5 pedestres por minuto por 30  centímetros (1 pé) de largura 

− Roletas - 30 pedestres por minuto  

− Filas – 0,23 metros quadrados (2,5 pés quadrados) necessários por pessoa  

! Não houve nenhum ajuste com relação à formação de pelotões de pedestres (platooning), 
que normalmente representariam as ondas e intervalos de fluxo de saída de pedestres 
causados pelo espaçamento da chegada de ônibus.  Neste caso, com 128 ônibus por hora 
parando na direção pico, essas ondas e intervalos não serão visíveis no fluxo contínuo de 
pedestres saindo. 

! Uma penalidade por contrafluxo de –14,5% foi aplicada ao nível básico de capacidade de 
todas as rampas, e –25% sobre a capacidade das escadas, tendo em vista o desequilíbrio 
dos fluxos, com 75-88% dos pedestres indo na direção pico em cada estação. 
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! Uma penalidade de –25% foi aplicada à capacidade das rampas da rua, devido à presença 
dos  zigue-zagues das rampas, ou retornos. As rampas têm 200  centímetros de largura (o 
suficiente para 3 pessoas), mas no patamar de retorno, a capacidade se torna restrita 
porque todos os pedestres devem circular através de um espaço que funciona como “duas 
pistas”. Esta é simplesmente uma característica das mudanças de direção de 180 graus; os 
pedestres que caminham numa formação de 3, lado a lado, tendem a formar um funil 
para passar para 2 pistas.  A rampa da plataforma tem 150  centímetros de largura, a 
mesma largura do patamar de retorno, não sendo portanto penalizada já que toda a 
instalação funciona como duas pistas.  

! Durante o horário de pico e na direção de pico, partiu-se do pressuposto de que 128 
ônibus por hora servem às duas estações da área de estudo, comparado ao fluxo total de 
355 ônibus na via de ônibus. (alguns dos quais não servem a essas estações.)   

! Não foram apresentados dados de uso da ponte e das rampas de acesso à ponte quando 
esse uso não está relacionado ao transporte coletivo.  O trabalho de campo (discutido no 
Capítulo 3) revelou que era muito baixo o número de usuários da ponte que não 
embarcavam ou desembarcavam de uma linha de ônibus, mas poderão ser necessárias 
análises e pesquisas posteriores para garantir que as pontes são compatíveis com o uso 
local.     

! A premissa é que os passageiros do BRT se originariam em volume igual de ambos os 
lados da Avenida Brasil, devido à falta de dados ao contrário.  

Capacidade de Cada Elemento da Estação 
Usando as premissas acima listadas, a seção abaixo discute a capacidade de cada elemento da 
estação. 

Rampas da rua 

Estas duas rampas conectam a rua às pontes, têm largura de 200  centímetros (6,5 pés) e têm três 
pontos de retorno.  Cada rampa pode receber 6.852 passageiros por hora (pph), mantendo o nível 
LOS D.  Descontando a penalidade por contrafluxo, de 14,5%, e a penalidade pela existência de 
retornos, de 25%, cada rampa pode receber 4.394 passageiros por hora (pph), num total de 8.787 
pph usando ambas as rampas. 

Escadas das rampas da rua 

As escadas em cada extremidade das rampas oferecem uma alternativa aos passageiros que 
querem tomar uma rota mais direta e curta para chegar à ponte da Avenida Brasil.  As escadas 
tem a mesma largura da rampa – 200  centímetros e processam 4.502 pph dentro do critério LOS 
D.  Descontados 25% pelo contrafluxo, cada escada pode receber 3.377 pph; combinadas, as 4 
escadas de uma estação podem receber 13.507 pph. 
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Figura 8 – Escadas da rampa da rua 

 

Ponte 

Os dois segmentos de ponte que se juntam na própria estação têm largura de 260 centímetros 
(8,5’).  Suas capacidades, dentro do critério LOS=D, são de 8.907 passageiros por hora (pph) cada 
um, ou 17.814 de capacidade total para as duas pontes. 

Rampa da Plataforma e Escada da Plataforma 

A rampa da plataforma e a escada da plataforma têm cada uma 150  centímetros (4,9 pés) de 
largura e têm retornos.  A capacidade da rampa, no critério LOS D, é de 5.139; ou 4.394 depois de 
contabilizar pelo contrafluxo.  A escada da plataforma pode receber 3.377 pph.  Descontada a 
penalidade por contrafluxo, a capacidade da escada é de 2.533 pph.  Juntas, a rampa e a escada 
podem receber 6.927 pph. 

Figura 9 – Capacidade das rampas e pontes 
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Estação propriamente dita 

As séries de roletas que servem à rampa da plataforma e escada da plataforma são bem 
condizentes com a capacidade da rampa e escada, sendo as 12 roletas divididas na proporção de 
7:5 (58%/42%) em favor da rampa e a capacidade de carga dividida em 63%/37% em favor da 
rampa.  As 12 roletas têm uma capacidade combinada de 21.600 passageiros por hora. 

Figura 10 – Capacidade das roletas 

 

Plataforma 

A capacidade da plataforma foi examinada em três pontos: 

! Quanto à capacidade de escoamento, nas entradas da plataforma a partir da rampa da 
plataforma e escada. 

! Quanto à capacidade de escoamento de passageiros, no ponto onde a plataforma sofre a 
primeira restrição pela presença de uma fila. 

! Quanto à capacidade de passageiros em fila, em um local típico de fila.  

A rampa da plataforma e a escada dão cada uma para uma entrada da plataforma que tem 210 
centímetros (6,9 pés) de largura.  Uma entrada da plataforma leva na direção norte a partir da 
estação e a outra leva na direção sul.  Suas capacidades, no critério LOS=D, são de 7.150 
passageiros por hora (pph) cada uma.  Descontada a penalidade por contrafluxo de 14,5%, as duas 
entradas da plataforma juntas têm uma capacidade de 12.227 pph. 

No primeiro ponto de restrição mais abaixo de cada entrada da plataforma, uma fila de parada de 
ônibus ocupará 0,76 metros (2,5 pés) da largura da plataforma, sobrando 133  centímetros (4,4 
pés) para o movimento de ida e volta para/das paradas de ônibus.  A capacidade de cada 
restrição, no critério LOS=D, é de 4.556 pph, menos uma penalidade de contrafluxo de 14,5%. As 
duas plataformas constritas fornecem juntas uma capacidade de 7.791 pph. 

58% de roletas para a rampa 
A rampa pode levar 63% da capacidade 

42% de roletas para a escada 
A rampa pode levar 37% da capacidade 
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Figura 11 – Capacidade da plataforma 

 

A Figura 12 abaixo resume a capacidade básica, penalidades, e a capacidade total. 

Figura 12 – Capacidade dos elementos atuais da estação protótipo 

 

DEMANDA DA ESTAÇÃO 
O uso projetado de cada estação para o ano-base e até 2029 é mostrado na Figura 13. 

Figura 13 – Demanda projetada em cada estação 

Ano Estação Fiocruz Estação Bonsucesso 

Ano Base 7344 pph 9354 pph 

2019 7831 pph 9953 pph 

2029 8486 pph 10808 pph 

Fonte: Prefeitura do Rio de Janeiro 

Com base nessas projeções de número de usuários, a análise abaixo compara capacidade          
com a demanda. 

Rampas e escadas da rua 

Com as quatro escadas e duas rampas em cada estação, tanto a Fiocruz como Bonsucesso têm 
bastante capacidade para receber as cargas de hora de pico previstas para 2029. 

Plataforma – com filas 
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Ponte 

O número previsto de usuários está bem dentro da capacidade das pontes em ambas as estações e 
fornece uma margem de erro substancial para se adequar ao uso não uniforme da ponte e ao uso 
não relacionado ao transporte coletivo.   

Rampa da plataforma e Escada da plataforma  

O número de usuários na hora do pico em Fiocruz e Bonsucesso excede ou corresponde à 
capacidade em todos os anos de projeto.  Como resultado, as rampas e escada em ambas as 
estações não conseguirão manter um fluxo de pedestres aceitável.  Isto provocará acumulação de 
pessoas na ponte e, potencialmente, nas rampas da rua e escadas. 

Figura 14 – A demanda da estação Bonsucesso comparada à capacidade (previsão para 2029) 
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Figura 15 – Demanda da estação Fiocruz comparada à capacidade (previsão para 2029) 

 

Estação 

A capacidade das roletas é muito superior ao número previsto de usuários em todos os anos de 
projeto.  O potencial de falha da rampa e escada da plataforma em manterem um fluxo aceitável 
poderá resultar em filas nas roletas, próximo a esses elementos verticais. 

Plataforma 

A capacidade geral da plataforma durante os períodos fora de pico é adequada para receber o 
número projetado de usuários em todos os anos de projeto, mas a preocupação principal nesta 
análise é de como as estações enfrentariam os fluxos de pico quando a capacidade da plataforma 
ficar conscrita devido às filas.  Para entender a capacidade da plataforma e a demanda, foi 
utilizada uma análise de quantos passageiros estarão embarcando/desembarcando e fazendo fila 
com uma capacidade restrita da plataforma de 7.791 pph. 

O uso projetado nesse ponto é menor do que o uso total da estação na hora do pico porque os 
usuários que embarcam em duas das cinco linhas, uma de cada lado do prédio da estação, entram 
no espaço de formação de filas ao invés do espaço designado para a movimentação.  Os usuários 
que desembarcam de ambas as linhas ainda passam através do espaço de movimentação. 

Na Fiocruz, o escoamento necessário é de 70% do total da estação, representando os 60% que 
embarcam e desembarcam em outras paradas e 25% dos usuários restantes (40%) que 
desembarcam do primeiro ônibus.  Em Bonsucesso, o escoamento necessário é 95% do total da 
estação, representando os 60% que embarcam e desembarcam em outras paradas e 88% dos 
usuários restantes (40%) que desembarcam do primeiro ônibus.  

O escoamento necessário (70% dos usuários da Fiocruz e 95% dos usuários de pico de 
Bonsucesso, em pph) é:  

! Ano base: Fiocruz 5.141, Bonsucesso 8.886 
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! 2019: Fiocruz 5.481, Bonsucesso 9.455 

! 2029: Fiocruz 5.940, Bonsucesso 10.268 

Os dados da estação Fiocruz estão dentro da capacidade do ponto de constrição (7.791 pph), mas 
o ponto de constrição em Bonsucesso excede a capacidade em todos os anos e, portanto, a 
plataforma não conseguirá manter um fluxo aceitável de pedestres em todos os anos. 

Finalmente, a fila da plataforma em um local típico de parada de ônibus tem que acomodar 43 
passageiros que embarcam por ônibus na Fiocruz, que é a estação de embarque mais pesado das 
duas, durante a hora do pico.  Na Bonsucesso, ocorrem 8.241 desembarques no seu horário de 
pico, o que implica em 8.241 embarques (64 passageiros por fila) no horário de pico reverso. 

A fila da plataforma exige 757  centímetros (2,5 pés lineares) por passageiro e cada baia de ônibus 
tem 28 metros de comprimento (92 pés) para um ônibus de 82 pés, permitindo uma fila de 36 
passageiros por ônibus.  Este espaço para a formação de filas acomoda 84% dos passageiros em 
espera na Fiocruz e 56% deles na Bonsucesso.  Esta situação é razoável na Fiocruz, porque em 
média, com um intervalo de 2,34 minutos por parada e uma permanência de 0,33 minutos, 
estima-se que 14% dos passageiros cheguem à parada durante essa permanência, mas ela é 
claramente inadequada na Bonsucesso. 

O diagrama (Figura 16) é um “diagrama de bolinhas” que ilustra como os passageiros que 
esperam por ônibus, embarcando e desembarcando de veículos, interagem ao                             
longo da plataforma. 
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Figura 16 – Diagrama de bolinhas 

 

Em resumo, um ou mais elementos do projeto da estação falham em ambas as estações.  

Figura 17 – Comparação da capacidade com a demanda para o número de usuários previstos até 2029 

  
Nota: Dentro da premissa de que os passageiros que se dirigem para a estação se dividem em grupos iguais, usando a rampa da rua, 1a escada, 
ou 2a escada. 
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CONSIDERAÇÕES SOBRE O NÍVEL DE SERVIÇO (LOS) 
Para esta análise, foi usado o LOS D como o nível mais baixo de serviço no qual o fluxo de 
pedestres ainda é alcançável.  O próximo nível inferior, LOS E, foi descrito por Fruin como uma 
condição em que 

“… o avanço das pessoas à frente só seria feito a passo muito lento ….com paradas frequentes e 
interrupções do fluxo.” 

O Nível de Serviço de Pedestres, similar ao Nível de Serviço de Autos, equaciona certas condições 
do caminhar com um ranking A-F.  Também similar ao LOS de autos, os tomadores de decisões 
podem escolher o nível de serviço que desejam oferecer aos usuários da instalação.    

Figura 18 – Nível de Serviço de Pedestres 

 

Nível de Serviço D 

Nível de Serviço E 

Nível de Serviço F 
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É importante observar que o nível de serviço (para todas as formas de transporte) não é uma 
métrica similar a, por exemplo, ser aprovado ou reprovado num curso.   

 

! O nível de serviço F sempre falha, não só devido à experiência do usuário, mas porque a 
formação de filas de pedestres em áreas designadas para o movimento degrada o 
escoamento a níveis consideravelmente mais baixos do que a capacidade de projeto.  Em 
outras palavras, uma fila de pessoas é o equivalente funcional de um bloqueio. 

! O nível de serviço E representa uma situação instável, onde variações de rotina no fluxo 
de pedestres podem degradar o nível de serviço a F.  No nível de serviço E, que  pode ser 
melhor descrito como um movimento muito lento em vez de uma formação de fila, 
qualquer perturbação desse movimento se transforma em fila e, portanto, em bloqueio.  
Essas perturbações incluem grupos de pedestres, picos criados pela chegada simultânea 
de vários ônibus, e filas residuais em outros elementos da estação. 

! O nível de serviço D é, portanto, a situação de carregamento estável mais pesada para 
uma instalação de pedestres.   Os volumes de escoamento se aproximam da capacidade 
absoluta, mas há suficiente intervalo (espaço) entre os pedestres para absorver 
perturbações ocasionais.  Fruin recomenda este nível de serviço somente para as 
instalações mais sobrecarregadas, sendo que isto reflete certamente as presentes estações 
de BRT.  O nível de serviço D também é usado como norma de projeto para as estações de 
metrô mais lotadas da Cidade de Nova York, onde os volumes são mais similares aos 
BRT’s do Rio.   (A maioria das estações de metrô de NYC foi designada como LOS C ou 
nível superior.) 

Além da funcionalidade e experiência do usuário, a melhor razão de manter fluxos estáveis de 
pedestres é que a formação de filas em um elemento da estação pode degradar as operações em 
outros elementos dessa estação, e em estações a jusante da mesma.  Por exemplo, se os usuários 
estiverem em fila nas rampas entre a plataforma e a ponte, a fila encherá rapidamente a 
plataforma e os ônibus que chegam não terão espaço para desembarcar seus passageiros.   Como 
resultado, os ônibus permanecerão mais tempo na estação a os atrasos dos ônibus reduzirão o 
volume geral de serviço oferecido em todas as estações.  Por sua vez, isto fará com que os 
passageiros que embarcam formem fila em mais espaço e, finalmente, será criada uma situação 
geral de estações sobrecarregadas e serviços inadequados.  A combinação de condições 
inadequadas para pedestres e serviço de transporte público degradado é a raiz de muitas situações 
que remetem à necessidade de controle de multidões e problemas de segurança pública.             

Atualmente, o LOS é geralmente C ou melhor, tanto na Bonsucesso como na Fiocruz, e mesmo o 
nível LOS C gera maior lentidão no fluxo livre de pedestres.  LOS D foi o limiar escolhido para 
esta análise como uma condição em que os pedestres ainda se movimentam bem, apesar de mais 
lentamente do que o fluxo livre, para melhor corresponder capacidade à demanda. 
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Figura 19 – Nível de Serviço C na ponte da Fiocruz Sul 

 
Fonte: Stephanie Wright, Nelson\Nygaard. 

A Figura 20 mostra a variação nos fluxos quando diferentes normas de nível de serviço são 
usadas. 

Figura 20 – Capacidade total nos níveis de ruptura do fluxo para elementos selecionados da estação, 
comparado aos níveis de conforto desejados. 

Elemento da Estação 

Fluxos Máximos 

LOS E LOS D LOS C 

Rampas da rua 11,414 8,787 6,200 

Pontes 22,909 17,814 10,700 

Constrição da plataforma 10,019 7,791 5,563 

VISITAS AOS LOCAIS 
Bonsucesso e Fiocruz foram observadas durante um início de tarde de sábado e durante períodos 
de pico da manhã e da tarde de dias de semana para entender o uso atual da estação nas paradas 
de ônibus e pontes de pedestres.  Os gráficos abaixo mostram as viagens nas direções leste e oeste 
num sábado. 



Análise do Fluxo de Pedestres nas Estações do BRT Transbrasil 
ITDP Brasil 

Nelson\Nygaard Consulting Associates Inc. | 20 

Figura 21 – Utilização da ponte em Bonsucesso no sábado 

 

Figura 22 – Utilização da ponte no sábado na Fiocruz (pontes norte e sul combinadas) 

 

A coleta de dados num dia de semana em Bonsucesso revelou que, na verdade, os volumes de pico 
podem ser divididos igualmente entre aqueles que viajam no que se presumiria como a direção 
pico (sul, em direção ao centro do Rio), comparado ao período fora de pico.   
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Figura 23 –   Bonsucesso: utilização em dia de semana pela manhã 
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Figura 24 – Fiocruz: utilização em dia de semana pela manhã 

 

Bonsucesso tem importantes elementos de atração ao norte da estação, levando a uma divisão 
próxima a 50/50 de usuários da ponte em cada direção.  Com o desenvolvimento da região, esse 
padrão regular de viagem em hora de pico poderá continuar, ou o BRT poderá se apoiar num 
mercado diferente e as viagens em horário de pico poderão se tornar mais orientadas à direção de 
pico.  Apesar das análises de capacidade terem partido do pressuposto de que 75-88% das viagens 
seriam na direção de pico, o padrão 50/50 de viagens na Bonsucesso não exige necessariamente 
mudanças no projeto da estação.  O contrafluxo, mesmo se for 90/10, induz um certo conflito 
entre os usuários e, portanto, uma divisão de 20/80 ou 50/50 estaria sujeita à mesma penalidade. 

Figura 25 – Divisão no pico 

Horário Estação Direção de pico 
Direção não 

pico 

Manhã 
Bonsucesso 48% 52% 

Fiocruz 67% 33% 

Tarde 
Bonsucesso 65% 35% 

Fiocruz 74% 26% 

 

A ponte norte da Fiocruz serve um importante centro de transporte público, mas o trabalho de 
campo demonstrou que a ponte sul da Fiocruz é também muito utilizada. 
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Figura 26 – Uso total da ponte durante picos dos dias de semana 

Horário Estação Direção oeste Direção leste Total 

Manhã 

Bonsucesso 1,058 1,144 2,202 

Fiocruz Norte 572 378 950 

Fiocruz Sul 1,355 582 1,937 

Tarde 

Bonsucesso 848 1,564 2,412 

Fiocruz Norte 214 1,137 1,351 

Fiocruz Sul 446 753 1,199 

Nota:  Os dados da tarde excluem uma meia hora de contagens na Fiocruz Sul 

TRANSOESTE 
A Transoeste é uma linha de BRT existente, que opera na área oeste do Rio de Janeiro.  As 
oportunidades e questões observadas no Transoeste podem ser aplicados ao                     
Transbrasil e incluem: 

! Veículos – o interior dos veículos do Transoeste contém um corredor central com 
assentos laterais elevados.  Isto aumenta o tempo de embarque e desembarque.  O 
redesenho do interior, mantendo os mesmos veículos, pode melhorar o carregamento. 

! Vão da porta – Os motoristas têm que parar em estações de linhas expressa e local.  
Talvez isto se deva em parte à inclinação da área para encostar o veículo, ou pode ser 
simplesmente uma questão de treinamento do motorista, mas foi observado um vão 
bastante grande de pelo menos 0,3-0,5 metros entre a plataforma e o veículo. 

! A plataforma comum para o tráfego bidirecional é uma melhor prática que                    
deve ser continuada. 
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Figura 27 – O modelo de assentos dentro dos veículos torna o carregamento e descarregamento mais difíceis 

 
Fonte: Stephanie Wright, Nelson\Nygaard. 

 

Figura 28 – Uma plataforma comum é o modelo preferido 

 
Fonte: Stephanie Wright, Nelson\Nygaard. 
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MODIFICAÇÕES DO ACESSO 
As seguintes modificações são opções para aliviar o congestionamento em cada estação. 

Princípios: 

! Localizar as estações em centros ativos existentes 

! Evitar desenho em zigue-zague ou com retornos 

! Desenho direto e acessível 

! Aumentar a capacidade da estação propriamente dita às plataformas 

! Fornecer múltiplos pontos de acesso às plataformas 

! Garantir conexões de qualidade das vizinhanças às rampas da rua 

! Reduzir o comprimento das rampas, avaliando os elementos verticais 

LOCALIZAÇÃO DA ESTAÇÃO 
A localização planejada da estação de Bonsucesso (referida anteriormente nos documentos de 
planejamento como Joana Nascimento) encontra-se ao sul da ponte atual.  Devido à elevada 
atividade de usuários em Bonsucesso, faz sentido localizar o BRT num local onde há um mercado 
de transporte público já estabelecido.  Na Fiocruz, o trabalho de campo constatou que a ponte sul 
apresenta uma utilização muito maior do que a ponte norte.  Uma localização entre as duas 
pontes daria suporte a ambos os mercados ao mesmo tempo. 

Na Figura 29 e Figura 30, o ponto verde mostra para onde estão planejadas as estações do BRT e 
a estrela preta mostra as localizações propostas. 

Figura 29 – Localização proposta da estação – Bonsucesso 

 

Estação recomendada do Transbrasil 

Estação planejada do Transbrasil 
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Figura 30 – Localização proposta da estação – Fiocruz  

 

EVITAR RETORNOS 
O ponto principal de congestionamento nas rampas da rua ocorrem nos patamares de retorno a 
180 graus, que funcionarão como “duas pistas” de tráfego de pedestres.  A largura das rampas não 
causa preocupação, o atraso ocorre porque as pessoas têm que caminhar mais lentamente e virar 
em cada ponto de retorno, quando o tráfego de pedestres acaba se estreitando a uma largura para 
duas pessoas. 

Figura 31 – Os retornos de 180 graus (esquerda) provocam mais atrasos que as viradas de 90 graus (direita) 

 
Fonte: Stephanie Wright, Nelson\Nygaard. 

 
Fonte: Stephanie Wright, Nelson\Nygaard. 

Estação recomendada do Transbrasil 

Estação planejada do Transbrasil 

Ponte Sul 
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Figura 32 – Rampa circular em uso na estação de metrô de Triagem 

 
Fonte: Stephanie Wright, Nelson\Nygaard. 

 
Fonte: Stephanie Wright, Nelson\Nygaard. 

 
 

Para facilitar o movimento de virada, podem-se usar mudanças de direção em ângulo de 90 graus 
ou rampas curvas, como mostram  as Figura 33 e Figura 34.  Exemplos de outras cidades que 
usam rampas curvas também foram incluídos. 

 

Figura 33 – As rampas curvas têm maior capacidade do que os retornos de 180 graus. O modelo à esquerda 
incorpora patamares em nível e pode ter uma inclinação mais íngreme.  O modelo à direita não 
tem patamares em nível e tem que ter uma inclinação de não mais do que 1:20 em toda a 
extensão. 

 

42ms de circunferência 

Inclinação de 1:12 

3,5  metros de elev. p/ círculo 

60ms de circunferência 

Inclinação de 1:20 

3  metros de elev. p/ círculo 
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Figura 34 – Rampas em ângulo reto transformam os retornos em viradas de 90 graus, aumentando a 
capacidade 

 

 

Figura 35 – Rampa em espiral conectada a uma passarela com pista de bicicleta e adjacente à via. Dortmund, 
Alemanha. 

 
Fonte: Michael King, Nelson\Nygaard. 

 

Inclinação de 1:12 
Da altura da ponte de 6,1 mts, exige 

8 lados para chegar ao solo em 
ângulo reto 
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Figura 36 – Rampa em espiral levando à ponte do NMT em Changzhou, China. 

 
Fonte: Michael King, Nelson\Nygaard. 

Figura 37 – Ponte do NMT com rampa em espiral. Vancouver, British Columbia, Canadá. 

 
Fonte: Michael King, Nelson\Nygaard. 
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Figura 38 – Rampa em espiral da trilha à ponte 

 
Fonte: Flickr/Creative Commons user Jeff Youngstrom. 

Figura 39 – Rampa em espiral  

 
Fonte: Flickr/Creative Commons user dno1967. 

 

Outra opção é manter as rampas retas vindas do norte e sul, encontrando a ponte em ângulo reto. 
Para manter a acessibilidade, seriam necessárias rampas de aproximadamente 85,2 metros de 
comprimento.   
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Figura 40 – Opção de rampa contínua  

 

Figura 41 – Rampa longa e escadas, e ponte de pedestres em estação do BRT Transmilenio. Bogotá, 
Colômbia.  

 
Fonte: Michael King, Nelson\Nygaard. 

Inclinação de 1:12 

Vão, rampa continua 
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Figura 42 – Longa rampa de pedestres até a estação de trem. A falta de viradas restringe a capacidade.  

 
Fonte: Flickr/Creative Commons user ell brown. 

Figura 43 – Longa rampa de pedestres em estação do BRT Transmilenio. Bogotá, Colômbia.  

 
Fonte: Michael King, Nelson\Nygaard. 

Se forem necessários retornos nas rampas, a área de virada pode ser ampliada.  Um problema dos 
retornos é que, devido à curva muito fechada, os pedestres tendem a se encostar demais na parte 
de dentro da curva.  A ampliação da área de virada permite aos pedestres mais rápidos tomarem o 
lado de fora e isto indica visualmente às pessoas que elas não precisam se afunilar em apenas 
duas pistas. 



Análise do Fluxo de Pedestres nas Estações do BRT Transbrasil 
ITDP Brasil 

Nelson\Nygaard Consulting Associates Inc. | 33 

Figura 44 – Opção de retorno Barbell  

 

Figura 45 – A extremidade Barbell das rampas seria similar ao exemplo abaixo 

 
Fonte: Flickr/Creative Commons user ykanazawa1999. 

Aumenta e facilita os 
fluxos nos retornos 
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DESENHO DIRETO E ACESSÍVEL 
Um desenho acessível torna o uso do transporte coletivo possível para as pessoas com problemas 
de mobilidade, mas também torna a vida mais fácil para muitos grupos: ciclistas, adultos mais 
idosos, pessoas que carregam bagagens ou pais com carrinhos de bebê.  O Guia de Planejamento 
de BRT do ITDP (versão de 2014) recomenda os seguintes parâmetros de projeto para rampas até 
o transporte coletivo: 

! Largura – igual à da estação 

! Inclinação – 1:20 (5%) a 1:12 máximo (8%) 

! Corrida (comprimento) – máximo de 9 ms, sem área de descanso 

! Elevação (altura) – máximo de 0.75 ms, sem área de descanso 

! Área de descanso em nível – 1,5 ms de comprimento, com largura igual à da rampa 

! Corrimãos em ambos os lados 

! Patamar e área de virada em nível – 1,5 metros quadrados no topo e fundo da rampa 

Figura 46 – Normas acessíveis de projeto  

 

 

Seja o modelo da rampa da rua quadrangular, circular ou tenha que incluir retornos de 180 graus, 
a incorporação das escadas num projeto acessível tanto dispersa o tráfego de passageiros em rotas 
alternativas como fornece conexões mais diretas para uma parte dos usuários da rampa.  Ao invés 
de fazer ziguezagues ao longo de uma rampa de 80 metros de comprimento, os passageiros 

Inclinação de 1:12 
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fisicamente aptos podem fazer rotas mais curtas.  A prefeitura já  aprovou  a instalação de escadas  
nas rampas de rua no modelo de protótipo.  A premissa de duas escadas em cada rampa foi usada 
em toda a análise anterior. 

Figura 47 – Acréscimo de escadas à opção de rampa  

 

 

Figura 48 – Escadas até a ponte de pedestres. Guangzhou, China. 

 
Fonte: Michael King, Nelson\Nygaard. 

Manter retorno 
acesssível 
Acrescentar escadas para 
dispersar os pedestres 
Rota mais direta para 
alguns 
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Figura 49 – Renderização de uma escadaria ao final de um retorno na Fiocruz 

 
Fonte: Lauren Cardoni, Nelson\Nygaard. 

AUMENTAR A CAPACIDADE DAS ESCADAS DAS 
PLATAFORMAS 
Como descrito acima, uma falha do atual projeto das estações está justamente nas escadas e 
rampa de acesso à plataforma.  O ideal é que a largura das escadas seja aumentada para 3,4 
metros, para acomodar quatro pistas de tráfego com um corrimão no meio. Por sua vez, o 
alargamento das escadas exigiria o alargamento da plataforma além dos 420  centímetros do 
desenho atual.  De acordo com a prefeitura, a faixa de domínio do Transbrasil é fixa e a 
plataforma não pode ser alargada e, por isto, esta opção não é possível. 
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Figura 50 – Escadas mais largas processam quatro pistas de pedestres 

 

Se a largura da plataforma é fixa, outras alternativas incluem acrescentar uma outra escada.  Ao 
ampliar a instalação da estação propriamente dita, uma segunda escada pode ser fornecida além 
da escada atual.  O projeto da plataforma para o embarque teria então que ser modificado.  O 
modelo atual inclui 12 roletas no prédio da estação, mais uma bilheteria.  Cada roleta pode 
processar 30 passageiros por minuto ou 1.800 por hora, ou seja, 12 roletas processam 21.600 
passageiros.  Mesmo nos níveis de 2029, o mais alto número de usuários previsto por hora de pico 
é de 10.808, ou seja, a capacidade das roletas é muito superior à demanda.  Ao deslocar a 
bilheteria, a estação ainda pode manter 8 roletas e processar 14.400 passageiros por hora.1  A 
segunda escada aumenta a capacidade para mais 2.533 passageiros. 

                                                   
1 Uma coleta adicional de dados nas roletas do Transoeste durante o horário de pico pode confirmar ou não o tempo 
de processamento previsto por Fruin. 
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Figura 51 – Opção de escada dupla – vista aérea – 

 

 

Figura 52 – Opção de escada dupla – vista lateral 

ANTES 

 

DEPOIS 

 

- Acrescentar uma segunda      
escada 
- Alongar a plataforma 

Mover a bilheteria 



Análise do Fluxo de Pedestres nas Estações do BRT Transbrasil 
ITDP Brasil 

Nelson\Nygaard Consulting Associates Inc. | 39 

Foi realizada uma avaliação da capacidade na Bonsucesso, onde os congestionamentos são piores 
(Figura 53).  A 2a escada alivia o congestionamento, mas o caminho das pontes até a plataforma 
ainda está acima da capacidade num valor líquido de 1.349 pph (rampa abaixo da capacidade, 
combinada com escadas acima da capacidade).  Além disso, o ponto de restrição da plataforma 
continua bem acima da capacidade. 

Figura 53 – Demanda comparada à capacidade para a segunda escada da plataforma  

 

Outra opção para acrescentar uma escada da plataforma é a de entrelaçar as escadas em direções 
opostas. 

Figura 54 – Opção de escada entrelaçada – vista aérea 

 

  

Mover a bilheteria 

Acrescentar escada 
entrelaçada 

Elemento da estação 

Rampas da rua 

Escadas das rampas da rua 

Pontes  

Roletas 
Rampa da plataforma 

Segunda escada da plataforma (NOVA) 

Escada da plataforma 

Constrição da plataforma 

Por elemento da estação Estação total de Bonsucesso 

Largura 
(cm) 

Largura 
(cm) 

Capacidade líquida 
com LOS D (pph) 

Quantidade 
por estação 

Capacidade total em 
LOS D (pph) 

Demanda total* 
(pph – 2019) 

Abaixo / Acima da 
Capacidade 

(pph) 
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Figura 55 – Opção de escada entrelaça – vista lateral 

ANTES 

 

DEPOIS 
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Figura 56 – Uma rampa de duplo retorno permite um excelente fluxo bidirecional. Londres, Reino Unido. 

 
Fonte: Flickr/Creative Commons user Amras Meneldur. 

Figura 57 – Escada e retorno da rampa na estação de trem Metra. Chicago, Illinois. 

 
Fonte: Flickr/Creative Commons user reallyboring. 

MELHORES CONEXÕES PARA AS VIZINHANÇAS 
Atualmente, certos pontos de acesso às estações Bonsucesso e Fiocruz estão bloqueados por 
pilares e cercas.  A garantia de rotas de acesso amplo e confortável ao transporte coletivo aliviará 
os problemas de congestionamento. 



Análise do Fluxo de Pedestres nas Estações do BRT Transbrasil 
ITDP Brasil 

Nelson\Nygaard Consulting Associates Inc. | 42 

Figura 58 – Ponto de constrição na Bonsucesso 

  
Fonte: Stephanie Wright, Nelson\Nygaard. 

Em áreas como Fiocruz, onde uma via de acesso é demasiado larga e dificulta a travessia por 
pedestres da rampa da rua até o início do bairro, as oportunidades de acalmar essas vias de acesso 
podem ser combinadas no planejamento da estação de BRT. 

ALTURA DA PONTE 
Os desenhos atuais mostram uma altura da ponte de 6,1 metros.  A Avenida Brasil é uma grande 
artéria e, portanto, tem que acomodar o tráfego de todo tipo de veículo de carga; mas as normas 
de outros países pedem 5,1 metros de altura das treliças de sinalização e passarelas elevadas de 
pedestres sobre as vias.  As normas de espaço livre vertical sobre estradas podem ser de apenas 
4,9 metros sobre estradas sem treliças de sinalização.2 Pode haver oportunidade de reduzir a 
altura das pontes, sobretudo em áreas acima das pistas exclusivas de transporte coletivo. Esta 
opção reduz a altura inicial da ponte quando ela começa sua descida até o nível da rua, o que por 
sua vez reduz o comprimento exigido de uma rampa acessível. 

 

Figura 59 – Opção de altura reduzida de ponte 

 

                                                   
2 American Association of State Highway Officials.  “Vertical Clearance.”  
http://safety.fhwa.dot.gov/geometric/pubs/mitigationstrategies/chapter3/3_verticalclearance.htm. Acessado em 11 
de Junho de 2014. 

- Incline a ponte para baixo, sobre a via 
exclusiva de ônibus, para diminuir o 
comprimento necessário da rampa da rua 
- Rebaixe a altura inicial: 5,8 ms versus 6,1 ms 
- Inclinação máxima = 5% 

veículo ônibus veículo 
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PONTOS ADICIONAIS DE ACESSO À PLATAFORMA 
As estratégias acima são todas soluções paliativas ao problema maior que é a largura constrita da 
plataforma. A melhor solução para as estações é ter três conexões de ponte; desta forma, os 
passageiros usarão a ponte que estiver mais próxima de sua parada de ônibus, reduzindo a 
necessidade de circulação na plataforma.  Para isto, seria preciso mais roletas – que, geralmente, 
são a parte mais barata de um projeto como este – nas novas pontes.  Não seria necessário  uma 
instalação completa da estação, com bilheteria; a maioria dos passageiros seriam usuários 
regulares e aqueles que precisarem de tickets podem usar a ponte central. 

Figura 60 – Opção de 3 pontes – vista aérea  
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Figura 61 – Três pontes podem se conectar  com as estações e plataformas do serviço local e expresso 

 
Fonte: Lauren Cardoni, Nelson\Nygaard. 

Figura 62 – Estação de BRT com escadas em cada extremidade. Guangzhou, China. 

 
Fonte: Michael King, Nelson\Nygaard. 

PONTE 3 PONTE 1 PONTE 2 
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A Figura 63 mostra uma análise de capacidade na Bonsucesso com uma ponte adicional. Ao invés 
de uma rampa da plataforma e escada, esta opção tem duas.  Este desenho permitiria aos usuários 
usarem um ponto de acesso mais próximo à linha de ônibus que vão tomar ou da qual 
desembarcaram, reduzindo a constrição da plataforma, devido à maior eficácia de 4 plataformas 
em vez de 2.  

Figura 63 – Capacidade comparada à demanda em Bonsucesso com a ponte adicional 

 

CONCLUSÃO 
Com base nesta análise, que usou técnicas básicas, vários locais das áreas da estações não 
conseguirão manter fluxos aceitáveis e seguros de pedestres.  Por sua vez, estas falhas afetarão 
também áreas que parecem no momento ter capacidade adequada, ameaçando o funcionamento 
de toda a estação.  Talvez interesse à prefeitura aprofundar a modelagem do tráfego de pedestres 
usando um modelo mais sofisticado tal como o  Legion.  Mas as mudanças de desenho, tais como 
pontes adicionais, melhor desenho das rampas, e mais escadas, podem acrescentar capacidade e 
ajudar a garantir que o Transbrasil funcione como um BRT de classe mundial.   

 

 

Por elemento da estação 

Rampas adicionais da rua 

Pontes  

Escadas das rampas da rua 


