
BRT  Padrão Ouro: 85 pontos ou mais 
O BRT Padrão Ouro representa a excelência em BRTs e deve ser visto como inspiração e 

referência para a criação de novos sistemas rápidos. Além disso, este padrão também 

pode ser alcançado por corredores já existentes, desde que a demanda justifique  novos 

investimentos. Seus requisitos atendem  às melhores práticas internacionais em quase

todos os aspectos. 
 

BRT  Padrão Ouro

TransOeste: Rio de Janeiro, Brasil 

O corredor TransOeste tem vias exclusivas e separadas para ônibus, alinhadas ao 

canteiro central. O pagamento é feito antes do embarque, nas próprias estações, 

localizadas no centro da via. As plataformas de embarque situam-se no mesmo nível 

do piso dos ônibus. Os demais veículos não podem fazer conversões que cruzem as 

faixas do corredor. O TransOeste tem uma identidade visual própria, estações seguras 

e protegidas.

GBRT: Guangzhou, China

O GBRT de Guangzhou tem vias segregadas e alinhadas ao canteiro central, pagamento 

antes do embarque nas próprias estações, plataformas de embarque no mesmo nível do 

piso dos ônibus e conversões não são permitidas. Os serviços diretos do GBRT, no qual 

ônibus operam tanto dentro como fora do corredor exclusivo, transportam passageiros     

por longos trajetos, sem transferências desnecessárias e tarifas adicionais. As estações 

apresentam informações em tempo real aos passageiros sobre horários de chegada e 

eventuais atrasos.

Exemplos de BRTs Padrão Ouro:
 

– Rio de Janeiro, Brasil: TransOeste 

– Guangzhou, China: GBRT, 

Zhongshan  Avenue

– Bogotá, Colômbia: Corredores 

Americas, Calle 80, NQS, SUBA, Calle 26 

e El Dorado do TransMilenio

– Lima, Peru: Metropolitano

– Guadalajara, México: Macrobús

– Medellin, Colômbia: Metroplús

Para ver mais detalhes sobre o BRT Padrão 

Ouro e exemplos de outros corredores com 

pontuação ouro, prata e bronze, acesse 

brtstandard.org.
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BRT Padrão Prata: 70–84 pontos
O BRT Padrão Prata inclui a maior parte dos requisitos necessários para uma boa qualidade

de serviço e alto desempenho operacional. Os investimentos para adequação de corredores 

ao Padrão Prata tendem a ter um bom custo-benefício, desde que a demanda justifique  

novos investimentos.
 

BRT Padrão Prata

HealthLine: Cleveland, Ohio, EUA

Único corredor de padrão prata nos EUA, o HealthLine corre por faixas segregadas e 

alinhadas ao canteiro central, com plataformas de embarque em nível, estações no 

centro da via e pagamento antes do embarque nas próprias estações. Há ciclofaixas ao 

longo de parte do corredor, mas sem conexão para acesso ao popular University Circle. 

A implementação do sistema alavancou investimentos da ordem de US$5,8 bilhões em 

empreendimentos imobiliários ao longo de seu trajeto. 

Metrobús: Cidade do México 

As Linhas 1, 2 e 3 do Metrobús seguem por faixas segregadas e alinhadas ao canteiro 

central, numa extensão total de 65,1 km. O pagamento é realizado antes do embarque    

nas próprias estações, seguras, protegidas  contra intempéries  e localizadas no centro    

da via, com informações estáticas para os passageiros. No entanto, o corredor não possui 

faixas de ultrapassagem nem ciclofaixas ao longo do percurso,  aspectos importantes 

para melhorar o desempenho do sistema.
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Exemplos de BRTs Padrão Prata: 

– Lanzhou, China:  Anning Road LBRT 

– Brisbane, Austrália:  

    SouthEast Busway

–  Cidade do México, México:                      

Linhas 1, 2 e 3 do Metrobús

– Joanesburgo,  África do Sul:  

    Rea Vaya Fase 1A.

– Bogotá, Colômbia: Corredores 

Autonorte e Caracas do TransMilenio.     

– Pereria, Colômbia: Megabús,

– Barranquilla, Colômbia: 

    Transmetro.

– Cali, Colômbia: MIO.

– Curitiba, Brasil: Rede Integrada

     de Transporte (RIT). 

– São Paulo, Brasil: 

Expresso Tiradentes.

– Estado do México:                           

Linha 1 do Mexibus.

– Leon, México: Optibús.

– Quito, Equador: Ecovia, Trolebús, 

    Central-Norte.

– Cleveland, OH, EUA: HealthLine.

– Ahmedabad, Índia: Corredores 

Narol-Naroda e RTO-Maninagar. 

– Rouen, França: Linhas 1, 2 e 3 do 

TEOR. 

Para ver mais detalhes sobre o BRT 

de padrão prata e exemplos de outros 

corredores com pontuação ouro, prata e 

bronze, acesse brtstandard.org.



Metrobús: Buenos Aires, Argentina 

A primeira linha do Metrobús corre por uma faixa exclusiva e alinhada ao canteiro central, 

ao longo da Avenida Juan B Justo, sendo proibida a maioria das conversões  que cruzem as 

faixas do corredor. O BRT Metrobús não possui pagamento fora dos  ônibus nem estações 

de aluguel de bicicletas ao longo do seu trajeto, apesar de Buenos Aires possuir  um 

sistema de bicicletas públicas. 

BRT Padrão Bronze: 55–69 pontos  
O BRT Padrão Bronze atende os requisitos mínimos internacionais de um sistema rápido,   

mas ainda possui algumas características que o tornam mais eficiente que um BRT básico.    

Os investimentos em melhorias de corredores Padrão Bronze tendem a ter bom custo-

benefício, desde que a demanda justifique novos investimentos.

BRT Padrão Bronze

Orange Line: Los Angeles, Califórnia

A Orange Line funciona ao longo de uma faixa exclusiva de transporte coletivo, antes 

ocupada por uma ferrovia, com sistema de verificação do pagamento da tarifa e 

tratamento pleno das interseções. Contudo, não dispõe de plataformas de embarque 

em nível ou estações centrais e protegidas de intempéries. Há ciclofaixas do longo do 

corredor e estacionamento seguros para bicicletas.  

BRT

 
STANDARD

BRONZE

Exemplos de BRTs Padrão Bronze: 

– Buenos Aires, Argentina: Metrobús 

– Guayaquil, Equador: Guasmo-Río 

Daule e Bastión-Centro 

– Estado de  São Paulo, Brasil:  

    Corredor Metropolitano, São Mateus – 

     Jabaquara (ABD) 

– Los Angeles, CA, EUA: 

    Orange Line

– Eugene, OR, EUA: Emerald Express 

    Green Line 

– Pittsburgh, PA, EUA: Martin Luther 

     King Jr. East Busway 

– Ottawa, Canadá: The Transitway 

– Las Vegas, NV, EUA: Strip & 

     Downtown Express

– Nantes, França: Via exclusiva,     

Linha 4 

– Jakarta, Indonésia: Blok M à 

estação Kota

– Cambridge, Reino Unido:               

Via exclusiva, Rota A

– Pequim, China: Linhas1,2,3 e 4 do 

BRT de Pequim

– Changzhou, China: Corredores 

Norte-Sul e Leste-Oeste do BRT de 

Changzhou

– Jinan, China:  Corredores Lishan 

Road, Second Ring Road East, Aoti 

Middle Road, Beiyuan Elevated Road do 

BRT de Jinan

– Cidade do México, México: 

   Metrobús, Linha 4 

– Cidade do Cabo, África do Sul:  

    MyCiTi Phase IA

Para ver mais detalhes sobre o BRT de 

padrão bronze e exemplos de outros 

corredores com pontuação ouro, prata e 

bronze, acesse brtstandard.org. 


